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TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA ATÉ SI

O QUE DE MAIS IMPORTANTE 
ACONTECE NA CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO

A ARTE DE “MARMITAR”
E OUTRAS DICAS PARA 2020

LEMBRA-SE DO QUE
ACONTECEU EM 2019? 
PARA CADA MÊS, UM DESTAQUE

OLÁ, 2020:
GUIMARÃES EM FESTA

DIJON E GUIMARÃES:
LIGADAS PELA HISTÓRIA

E PELO VOLUNTARIADO

É P’RA AMANHÃ:
SERAFIM MENDES 

OS ÁLBUNS DE 2019 

DESEJOS PARA 2020 ...
ENTRAMOS EM MAIS

UM NOVO ANO!
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Mais Guimarães – A Revista é um órgão de 
comunicação independente e plural ao serviço de 
Guimarães e de todos os Vimaranenses.

Estas são as linhas que a definem:

01 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão de 
comunicação regional, gratuito, generalista, 
independente e pluralista, que privilegia as questões 
ligadas ao concelho de Guimarães. 

02 A Revista “Mais Guimarães”, é uma publicação 
independente, sem qualquer dependência de 
natureza política, económica ou ideológica. 

03 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão 
de informação que recusa o sensacionalismo 

e é orientado por critérios de rigor, isenção e 
honestidade no tratamento das notícias. 

04 A Revista “Mais Guimarães” compromete-se 
a respeitar os direitos e deveres previstos na 
Constituição da República Portuguesa, na Lei de 
Imprensa e no Código Deontológico dos Jornalistas. 

05 A Revista “Mais Guimarães” aposta numa 
informação diversificada de âmbito local, 
abrangendo os mais variados campos de atividade e 
pretende corresponder às motivações e interesses 
de um público plural que se quer o mais envolvido 
possível no projeto editorial. 

06 A Revista “Mais Guimarães” distingue 
claramente as notícias – que deverão ser objetivas, 

circunscrevendo-se à narração, à relacionação e 
à análise dos factos para cujo apuramento devem 
ser ouvidas as diversas partes – e as opiniões, ou 
crónicas, que deverão ser assinadas por quem as 
defende, claramente identificáveis.

07 A Revista “Mais Guimarães” compromete-se a 
respeitar a privacidade dos cidadãos, recusando a 
divulgação de factos da vida pessoal e familiar. 

08 A Revista “Mais Guimarães” considera a sua 
atividade como um serviço de interesse público, 
com respeito total pelos seus leitores, em prol do 
desenvolvimento da identidade e da cultura local 
e regional, da promoção do progresso económico, 
social e cultural.

SOMOS TODOS SOBREVIVENTES

de marcha (Parchim) aqui os soviéticos 
encontraram os americanos e fomos 
libertados. Para mim era o último dia, 
se tinha de andar mais um dia também 
tinha direito a um tiro na cabeça, era a 
sorte dos que não podiam andar mais.”

Luís sobreviveu para contar a sua 
história, a história de muitos, demasiados. 
Largos milhões padeceram nos campos 
e na guerra. O episódio do Holocausto 
e dos campos de concentração nazi é 
uma história demasiado recente para 
que nos tenhamos esquecido dela assim, 
para que a recordemos com toda esta 
ligeireza e tranquilidade. Devíamos ficar 
desassossegados perante esta revelação. 
Parece haver hoje uma necessidade 
de eliminação de episódios macabros 
da nossa memória coletiva, uma 

necessidade seletiva. 

O Dia Internacional da Lembrança 
do Holocausto comemora-se a 27 de 
janeiro e, em 2020, passarão 75 anos da 
libertação, nesse dia, dos prisioneiros de 
Auschwitz, o maior e mais terrível campo 
de extermínio dos nazis. Nas câmaras de 
gás de Auschwitz-Birkenau e nos seus 
crematórios foram mortas pelo menos 
um milhão de pessoas, sobretudo judeus. 
No auge do Holocausto, em 1944, eram 
assassinadas ali seis mil pessoas por dia. 

A 27 de janeiro, pelo menos nesse 
dia, reflitamos e procuremos lembrar-
nos convenientemente do que foi e 
representa o Holocausto, para que a 
memória não se apague e a história não 
se repita.

Em que cada separação, concebida para 
cinco homens, acolhiam o dobro e, em 
agosto eram 70 mil os prisioneiros de 
Buchenwald e “à direita como à esquerda 
tinha pares de pés diante do nariz, mas 
com a fome não sentíamos o perfume.” 
Descreveu Luís Ferreira.

Em maio de 2015, contamos na 
revista Mais Guimarães a história 
do vimaranense que combateu na 
guerra civil espanhola e sobreviveu 
ao Holocausto. Luís Ferreira esteve 
detido no campo de concentração nazi 
de Buchenwald, o maior dos campos 
de concentração em solo alemão, 
sendo libertado a 13 de maio de 1945, 
acontecimento de completará também 
75 anos em breve, e que ele descreveu 
da seguinte forma, em pequenos e 
improvisados manuscritos a que tivemos 
a honra de ter acesso “Depois 27 dias 
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A ARTISTA PORTUGUESA DISSE QUE FOI UMA DAS NOITES "MAIS BONITAS" DA SUA VIDA. O 
MULTIUSOS DE GUIMARÃES CELEBROU O SEU 17.º ANIVERSÁRIO COM CASA CHEIA, DEPOIS DE UM ANO 
CHEIO DE GRANDES ESPETÁCULOS.

2020 CHEGOU
E HOUVE FESTA NO CENTRO DA CIDADE

ANO NOVO

TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: CMG

A chegada de 2020 foi, uma vez 
mais, celebrada com uma festa de 
passagem de ano no Centro Histórico 
de Guimarães.  

A última noite de 2019 foi celebrada 
com atuações de DJ’s, animações de 
rua e um espetáculo de video mapping 
que anunciou a despedida do ano 
transato e a chegada de 2020.

Os milhares que passaram pelo centro 
da cidade presenciaram atuações 
dos DJs Jorge Reyna e Tiago TT, que 
garantiram a animação na Praça de S. 
Tiago e no Largo da Oliveira. No Largo 
da Misericórdia atuaram “The Fucking 
Bastards” e “Meninos da Favela”.

Neste ano, ao habitual programa 
juntou-se um terceiro palco, localizado 
no Largo da Misericórdia, com o 
objetivo de tornar mais confortável o 
usufruto das ruas do Centro Histórico, 
mantendo a unicidade da oferta de 
Reveillon vimaranense, criando um 
terceiro local, com mais espaço de 
circulação e animação preparada para a 
noite de passagem de ano. 

A festa, promovida pela Câmara Munici-
pal com apoio dos bares e restaurantes 
do Centro Histórico, arrancou às 22h00, 
na torre da Igreja da Oliveira, com uma 
rubrica que percorreu as imagens de 
baú da música vintage - uma Master 
Collection dos anos 20 aos 80 - entre 

telediscos, genéricos e imagens de 
filmes musicais. 
Após a meia-noite, os festejos no 
Centro Histórico de Guimarães foram 
acompanhados pela sonoridade de 
DJ’s, que imprimiram um ambiente de 
animação e cor. 

Bares e restaurantes do Centro 
Histórico juntaram-se igualmente à 
festa numa noite fria mas sem chuva, 
vivida no Largo da Oliveira e na Praça 
de S. Tiago, duas praças centrais da 
área patrimonial classificada pela 
UNESCO. 

O Centro Histórico assinalou precisa-
mente este mês, a 13 de dezembro, 18 
anos de inscrição na Lista do Patrimó-
nio Cultural da UNESCO.
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TYPEFACES, FILTROS DO INSTAGRAM, REALIDADE AUMENTADA. O TRABALHO DO VIMARANENSE JÁ 
CORREU REVISTAS INTERNACIONAIS E AS NOSSAS TELAS. É ALTURA DE CONHECÊ-LO.

SERAFIM MENDES, O DESIGNER GRÁFICO
QUE SEGUE O SEU INSTINTO 

É P'RA AMANHÃ 

TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIA: NUNO MENDES

A internet, esse lugar onde não existe 
finisterra, cresce com o tempo. E com 
ela cresce, também, quem assistiu ao 
seu desenvolvimento. Nas espirais do 
mundo virtual mora encanto, desen-
canto, informação, desinformação. 
Diz-se que é um excelente veículo para 
aprender. Assim é com muitos e assim 
foi com Serafim Mendes. 

O designer gráfico de Guimarães, de 
25 anos, encontrou nas comunidades 
online — os fóruns — o primeiro contacto 
com o que depois viria a transformar-se 
na sua carreira. Com o boom destes 
espaços, “no início dos anos 2000”, o 
jovem natural de Polvoreira diz-nos que 
passava “muito tempo a criar os ‘avatar’ 
e assinaturas” das personagens que 
faziam parte do seu dia-a-dia nos jogos 
online. “Tinha cerca de seis ou sete 
anos quando descobri o Photoshop”, 
recorda. Depois, para atingir o resultado 
pretendido, empenhava-se em métodos 
autodidatas: “Aplicava técnicas que ia 
aprendendo online através de tutoriais. 
Apesar de não ser algo nada profissio-
nal, acompanhou todo o meu percurso.” 

Hoje, considera-se um designer gráfico 
“com um conjunto de ferramentas 
diferente do usual” — e isso inclui, claro, 
os elementos estéticos da tecnologia: 
“Tento implementar isso na minha 
prática sempre que possível. A inova-
ção fascina-me e conseguir aproveitar 

técnicas novas e softwares novos para 
comunicar uma ideia sempre fez sentido 
para mim”, explica. Em quase todos os 
trabalhos com a sua assinatura, desta-
ca-se o recurso ao 3D, mas Serafim não 
considera ter “uma identidade cem por 
cento fixa” — até porque não gosta “de 
passar muito tempo a fazer a mesma 
coisa”. As referências principais vêm, 
entre outros, da “fotografia, design de 
produto e arquitetura”. Isso é bem visível 
em alguns projetos, como os dois “Al-
phabet Project”, cujos resultados pare-
cem palpáveis e incluem elementos que 
remetem para diversos materiais que se 
encaixam pela natureza da letra em que 
se inscrevem, sempre num exercício de 
conexão inerente à grande presença 
da tecnologia. Mas é exatamente por 
não se encerrar numa só identidade 
estética — “Não gosto de passar muito 
tempo a fazer a mesma coisa”, reconhe-
ce — que podemos apreciar, ainda, uma 
família tipográfica criada pelo designer, 
a primeira da sua autoria, inspirada no 
Padrão da Batalha do Salado. Serafim 
viu, na conjugação dos capitéis, colunas 
e arcos quebrados a letra A. 

No Behance, uma plataforma onde as 
mentes criativas apresentam o seu 
portefólio, reúne mais de 7 mil segui-
dores. O seu trabalho já foi divulgado 
por páginas online como a Étapes, a 
Designspiration, VSO China ou Fubiz, 
mas também chegou ao papel, através 

da revista Computer Arts, por exemplo, 
e do livro Geometric Trend. Mas Serafim 
garante: “O caminho até aqui não foi, 
de todo, fácil. Houve uma multitude de 
obstáculos que o tornaram doloroso, 
mas que, por outro lado, são o que o 
tornam interessante.” Hoje, como free-
lancer, o designer gráfico diz dar “muito 
valor à liberdade”, e isso estende-se 
ao seu horário, ao local de trabalho e, 
“idealmente”, “aceitar apenas projetos” 
em que acredita. 

Sem planos muito definidos para o 
futuro — “Gosto de deixar as coisas em 
aberto e seguir o meu instinto”, diz — Se-
rafim pretende continuar com a sua pró-
pria empresa, através da qual consegue 
“subcontratar colegas” em áreas que 
não domine. “A médio prazo, vejo-me 
como freelancer neste regime, embora 
gostasse de, no futuro, ter a minha pró-
pria equipa”, conta. Para já, empenha-se 
no que “faz sentido” para si próprio — e 
isso espelha-se nos trabalhos que va-
mos tendo a oportunidade de conhecer. 
Seja através da identidade gráfica de 
um festival, de uma família tipográfica 
ou de um filtro no Instragram. 
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LEMBRA-SE DO QUE ACONTECEU EM 2019? 
PARA CADA MÊS, UM DESTAQUE

CULTURA

JANEIRO

12 MESES, 12 ACONTECIMENTOS QUE MARCARAM 2019
NO CONCELHO VIMARANENSE.

Vitória eliminado da Taça 
de Portugal

Em apenas uma semana, o Vitória 
perdeu por duas vezes ante o Benfica 
pela margem mínima. Os dois jogos 
foram disputados no D. Afonso 
Henriques. A primeira derrota resultou 
na eliminação da Taça de Portugal, a 15 
de janeiro. 

ABRIL MAIO

FEVEREIRO MARÇO

JUNHO

Escola de Pevidém no topo

A Escola Básica 2,3 de Pevidém obteve, 
no ranking de 2018, os melhores 
resultados de sempre. A nível concelhio, 
foi considerada a melhor escola pública. 
A nível nacional, foi classificada como a 
segunda melhor, entre todas as escolas 
públicas que partilham o contexto 
sócio-económico menos favorável.

Projeto para o Campus da 
Justiça

A Ministra da Justiça, Francisca Van 
Dunem, visitou Guimarães para assinar 
o protocolo para a construção do novo 
Campus de Justiça. O projecto envolve 
um investimento de 10 milhões de 
euros, financiados pela administração 
central e fundos comunitários.

Crise no setor têxtil

A situação do setor têxtil e do vestuário, 
na região do Ave e do Cávado, motivou 
o PCP a apresentar um Projeto de 
Resolução na Assembleia da República, 
onde eram propostas medidas 
consideradas “urgentes” a adotar para 
proteger as empresas do setor.

Júlio Mendes demite-se da 
presidência do Vitória

Júlio Mendes alegou, num comunicado 
lido sem direito a perguntas, que a 
contestação de um grupo de sócios 
estaria a impedir a concretização do 
projeto da sua direção. Cumpria o 
terceiro mandato na liderança do clube.

Inauguração da Escola 
Básica das Taipas

No âmbito das comemorações da 
Batalha de S. Mamede, a 24 de 
Junho, houve várias inaugurações em 
Guimarães. Entre elas esteve a Escola 
Básica das Taipas. O investimento 
rondou os 9 milhões de euros.
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JULHO AGOSTO SETEMBRO

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Parque de Camões abre 
portas

Em Agosto nasceu um novo parque 
de estacionamento em Guimarães. 
O Parque de Camões, situado junto 
ao Largo do Toural, tem capacidade 
para 420 veículos e resulta de um 
investimento de cerca de 8 milhões de 
euros. Na inauguração, o Presidente 
da Câmara de Guimarães, Domingos 
Bragança, descreveu a obra como 
“complexa, desejada e polémica”.

Estudantes pedem mais e 
melhor alojamento

A falta de alojamento para os 
estudantes do ensino superior também 
afetou Guimarães. No início de mais 
um ano letivo, a Associação Académica 
do Minho (AAUM) lançou o movimento 
“Uma Pedra Por Mim”, apelando a 
medidas para “aumentar a oferta 
pública de alojamento” e “promover 
a cooperação entre os municípios e 
instituições de utilidade pública locais”.

Miguel Pinto Lisboa eleito 
presidente do Vitória

Outrora candidato da lista B, Miguel 
Pinto Lisboa venceu as eleições e 
sucedeu a Júlio Mendes na liderança do 
clube, tornando-se o 23.º presidente 
do Vitória. Miguel Pinto Lisboa obteve 
50,6 por cento dos votos (3584 
votos), um valor acima da junção dos 
votos conquistados pelos dois outros 
candidatos. A 20 de julho, deslocaram-
se às urnas 7083 sócios.

A insolvência da ACIG 

A 30 de outubro, o Tribunal de 
Comércio de Guimarães declarou a 
insolvência da Associação Comercial 
Industrial de Guimarães (ACIG). 
Concretizou-se, assim, o desfecho 
apontado pelo presidente da direção 
demissionário, Filipe Vilas Boas. Em 
maio, a ACIG tinha formalizado um 
Processo Especial de Revitalização 
(PER), na sequência de dívidas na 
ordem dos três milhões de euros

Tempestades provocam o 
caos no concelho
Inundações nas zonas baixas da 
cidade, estradas cortadas em diversas 
freguesias, quedas das ilumunações 
natalícias e de árvores. Um pouco 
por todo o país, as depressões 
“Elsa” e “Fabien” deixaram um rasto 
de destruição e Guimarães não foi 
exceção. A ocorrência mais grave 
teve lugar em Ponte, onde 10 pessoas 
ficaram desalojadas.

Santuário de S. Torcato 
elevado a Basílica
A missa celebrada no dia 03 novembro 
de 2019, em São Torcato, contou com 
um anúncio do Arcebispo Primaz 
de Braga, D. Jorge Ortiga: o Papa 
Francisco elevou o Santuário de São 
Torcato ao estatuto de Basílica Menor. 
A cerimónia oficial está marcada para 
27 de Fevereiro de 2020, coincidindo 
com o Dia de São Torcato. As obras do 
santuário iniciaram-se em 1871.
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STEPHANE ANGBE É VOLUNTÁRIO EM GUIMARÃES. NOS PRIMEIROS MESES NA SUA NOVA CASA (PELO 
MENOS ATÉ AO FIM DO ANO), O JOVEM EXPLICA O DIA-A-DIA DE UM VOLUNTÁRIO NA CIDADE BERÇO.

GUIMARÃES E DIJON:
LIGADAS PELA HISTÓRIA E PELO VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO

TEXTO E FOTOGRAFIA: NUNO RAFAEL GOMES

Guimarães e Dijon estão separadas, 
geograficamente, por 1,500 quilóme-
tros. Por outro lado, as duas cidades 
estão ligadas pela história há quase 
mil anos. O pai de D. Afonso Henriques, 
Henrique de Borgonha, nasceu na 
cidade francesa, capital da histórica 
região que se inscreve no seu nome. 
Pelos seus feitos na reconquista da 
Península Ibérica, recebeu o Condado 
Portucalense. 

Movendo a linha cronológica até aos 
dias de hoje, encontramos Stephane 
Angbe, 23 anos, nas ruas de Guimarães. 
Também ele é de Dijon e também ele 
se encontra por Guimarães, calcorrean-
do as artérias da cidade, movido pela 
curiosidade de quem explora um local 
pela primeira vez. Não chegou à cidade 
onde Portugal nasceu com títulos de 
nobreza, mas o intuito é nobre: Stepha-
ne é voluntário e ficará por cá durante 
dez meses. 

“Faz duas semanas que cá estou. Estou 
a gostar, sim, só não gosto muito da 
temperatura. Está chovendo quase to-
dos os dias”, diz, num português quase 
perfeito com sotaque brasileiro e fran-
cês. É que Stephane passou sete anos 
no Brasil e isso facilitou a sua vinda 
para Guimarães. De Guimarães também 
seguiu um voluntário para Dijon, num 
intercâmbio entre as duas cidades que, 

desde 2016, são formalmente unidas 
pela geminação.  

Por cá, a semana de Stephane divide-se 
entre várias tarefas diárias. “À segunda, 
ajudo crianças com deficiência. Intera-
jo e falo com elas e praticamos judo”, 
começa por explicar. No dia seguinte, o 
dia é passado num lar. “Às quartas faço 
o que mais me identifico: estou fazendo 
a elaboração de um plano de comuni-
cação para o plano da juventude”, con-
tinua. O jovem é licenciado em Comuni-
cação e um dos maiores motivos para 
ingressar neste projeto de voluntariado 
foi a possibilidade de colocar em prática 
os conhecimentos académicos, estando 
a criar “páginas de redes sociais”. Às 
quintas e sextas-feiras, as crianças vol-
tam a ocupar o seu dia: faz “animação 
escolar no tempo livre” dos mais novos, 
através “de jogos ou do desporto”. 

Entre as tarefas, vai conhecendo a 
cidade, que, apesar de “pequena”, “tem 
bastantes coisas para fazer”. Entre os 
“muitos edifícios para visitar”, Stephane 
já conheceu os “obrigatórios”: o Castelo 
de Guimarães, o Paço dos Duques, a 
Muralha e a Torre da Alfândega. Para 
além desses pontos, já passeou pela 
Plataforma das Artes, onde assistiu a 
uma conferência, mas também já teve 
a oportunidade de conhecer o estádio. 
Considera que a cidade “tem um lado 

cultural muito interessante”, algo que se 
enquadra nas similaridades que encon-
tra com Dijon. “Dijon é uma cidade que 
está no Património Cultural da Unesco. 
É quase a mesma coisa, mas é maior”, 
diz. 

Contudo, as semelhanças não se encer-
ram no espetro cultural. Para além da 
temperatura, a gastronomia também 
lhe parece relativamente familiar, se 
bem que “comer fora é mais barato” 
por Guimarães. “Se eu comesse como 
comia na França, seria bem mais caro. 
Comparando as duas cidades, é mais 
barato cá, até pelo alojamento”, aponta. 
“E são duas cidades e países que 
gostam de futebol, as pessoas vivem 
muito.” Já teve a oportunidade de fazer 
a análise comparativa, assistindo a um 
jogo “num bar”.  

Para Stephane, “compartilhar” a sua 
cultura e absorver uma outra também 
se assume como um dos maiores moti-
vos para se ter lançado nesta aventura. 
“Gosto de me sentir útil para a socie-
dade, principalmente quando ajudo 
pessoas e, enfim, ter um pouquinho de 
experiência no meu curso”, diz, acres-
centando a importância de “ter acesso à 
cultura, como elevador social, que pode 
mudar a vida de famílias inteiras”. E o 
papel de Stephane, por cá, passa por 
tudo isso. A aventura está só no início.
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OS CONSELHOS DE QUEM SABE PARA LEVAR O ANO COM UMA BOA ALIMENTAÇÃO,
ESPECIALMENTE NO TRABALHO, EM QUE OS PETISCOS DEVEM SER POSTOS DE LADO. 

O simples funciona. Não precisamos de 
complicar.” Para a nutricionista Virgínia 
Marques, não há nada melhor do que “o 
que a terra dá”. O “regresso às origens” 
é o melhor aliado de uma boa alimenta-
ção. E algo que deve estar sempre nos 
lanches. É “prática” e à qual podemos 
chamar de fast-food sem a conotação 
negativa muitas vezes associada ao 
termo: a fruta, algo que “as pessoas 
deixam de parte”. 

Muito mais do que apreciar qualquer tipo 
de fruto à sobremesa — algo que a nutri-
cionista diz não ser “o mais interessante” 
para o organismo após uma refeição —, 
por que não os integrar ao longo do dia 
nas pausas para comer? E “frutas crista-
lizadas ou de calda” não valem — o mais 
indicado é optar “pelas frutas da época”, 
independentemente do índice de açúcar 
de cada uma Os frutos secos também 
são uma boa alternativa. “Não convém 
é ter o pacotinho à mão, para não se 

exceder a dose diária recomendada, que 
andará à volta de 30 gramas”, adverte 
a nutricionista. “Há queijos no mercado, 
não propriamente os queijos de bola 
ou em fatia, que também são uma boa 
escolha”, acrescenta. E se nada agradar, 
também pode tentar “uns palitos de ce-
noura ou de pimento”, por exemplo. Mas 
é importante comer a horas marcadas. 
“Às vezes as pessoas só querem uma 
espécie de fuga de trabalho, um mo-
mento para elas”, começa por explicar 
Virgínia Marques. Por isso, não é “nada 
recomendável” ir petiscando: “Nem es-
tamos concentrados no trabalho nem o 
nosso cérebro está concentrado naquilo 
que estamos a fazer, que é comer.” 

E sagrada também é a pausa para almo-
ço. Comer fora é apetecível, mas a nutri-
cionista alerta: “Se estivermos a falar de 
uma rotina diária, estamos a deixar nas 
mãos dos outros o que entra no nosso 
organismo.” Por isso, Virgínia Marques é 
apologista das marmitas, mas reconhe-
ce que há muitas questões associadas 
a levar comida de casa para o trabalho.  
“Caso não exista micro-ondas no local 
de trabalho, as massas comem-se, per-
feitamente, frias. E caso não haja massa, 
temos a opção das sandes.” 

Aqui, entra a questão do pão — e nem 
todo o pão mais escuro é o melhor. “O 
pão industrializado, aquele que com-
pramos no supermercado, é mau. Mas 
temos o rótulo, que nos dá uma infor-
mação valiosa. Nas padarias, nem por 
isso. Então o melhor a fazer é escolher o 
pão integral mais feio”, atira. “A proba-
bilidade de estar manipulado é inferior. 

Há pães escuros com muitos corantes", 
diz. E num pão cabe um prato de comida 
— mas não vale a pena enveredar pelo 
caminho fácil das sandes mistas, do 
pão com chourição ou semelhantes. “É 
muito importante ter uma boa fonte de 
proteína. Se há frango estufado da noite 
anterior, pode-se desfazer e colocar 
na sandes, juntar um ovo, colocar dois 
ou três vegetais. Já é uma sanduíche 
bastante nutritiva”, explica Virgínia. 
Caso queiramos fugir aos alimentos de 
origem animal, há várias opções — entre 
o tempeh, a soja ou o tofu, a escolha é 
alargada e podem ser confecionados de 
qualquer forma. “Mas também é possível 
optar-se por um hambúrguer de feijão. 
Os cogumelos também são uma ótima 
fonte de proteína.”    

E, já agora, “a bebida de eleição” é a 
água. “Não há substituto. Nem o sumo 
natural ou os chás… Só se forem simples, 
como o de camomila”, acrescenta. Para 
sabermos a quantidade de água que 
devemos ingerir num dia, devemos 
“multiplicar o nosso peso por 30”. Assim, 
teremos o resultado em mililitros da 
quantidade necessária de água. O que 
não quer dizer que se deva beber toda 
essa quantidade: “Se uma pessoa tiver 
de beber três litros de água por dia, mas 
comer sopa duas vezes por dia, beber 
chá de manhã ou uma cevada, pode fi-
car-se pelos dois litros e qualquer coisa.”  
Para terminar, a Virgínia Marques 
aconselha a uma vigilância em relação 
a “algumas modas que vão surgindo”: 
“O melhor é consultar um profissional 
que entenda de nutrição, para terem a 
informação correta.”

A ARTE DE 
"MARMITAR"
E OUTRAS DICAS
PARA 2020

ALIMENTAÇÃO

TEXTO E FOTOGRAFIAS: NUNO RAFAEL GOMES 
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2020 SERÁ O ANO EM QUE
TODOS VÃO QUERER ESTAR NA REMAX VITÓRIA!

IMOBILIÁRIO

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A FAMÍLIA REMAX VITÓRIA REUNIU-SE NO NATAL, COMO JÁ É TRADIÇÃO. ENTRE PRATOS E SORRISOS 
BRINDOU-SE AO ANO 2019, UM ANO “EXTREMAMENTE POSITIVO” PARA A AGÊNCIA SITUADA AO CENTRO 
DA AVENIDA D.JOÃO IV EM GUIMARÃES E QUE É DIRIGIDA POR FILIPE CARVALHO.  

Para o Broker da Remax, foi um ano de 
crescimento a todos os níveis: “A equipa 
cresceu, a média de vendas por agente 
cresceu e o nível de satisfação dos 
nossos clientes, que já era muito alto, 
também cresceu. E é isso, a felicidade 
dos nossos clientes, que nos faz sentir 
cada dia mais felizes e motivados a 
continuar o nosso trabalho. Tudo isto 
se deve a um profissionalismo cada 
vez maior por parte dos agentes da 
Remax Vitória e do investimento que 
fazemos anualmente em formação e 
acompanhamento.” Acrescentou à Mais 
Guimarães Filipe Carvalho.

Em 2019, a Agência reforçou a 
quantidade e qualidade da formação dos 
seus agentes, proporcionando que cada 
vez mais os agentes imobiliários com 
formação na Remax Vitória fiquem mais 
aptos e preparados para servir melhor 
os clientes. 

Houve, simultaneamente, um aumento 
do staff de apoio aos agentes e 
clientes, desde o departamento de 
marketing, o reforço do departamento 
de acompanhamento e recrutamento 
de novos agentes e também o 
departamento jurídico.

Todas estas medidas pensadas 
para dar “mais e melhor aos nossos 
agentes para que eles possam ser 
melhores no trabalho que realizam, e 
que já é excelente, junto dos nossos 
clientes.” 2019 foi também, para Filipe 
Carvalho, um ano de mudanças no 
mercado imobiliário: “Os valores de 
venda estabilizaram, em determinadas 
situações tiveram uma ligeira descida, 
a banca mudou muito, os créditos 
passaram a ser concedidos com maior 
rigor e apenas pessoas credenciadas 
pelo banco de Portugal podem agora 
fazer a sua mediação.”

É UM ORGULHO
RECEBER UM
AGENTE NOVO NA 
NOSSA FAMÍLIA E 
VÊ-LO A CRESCER 
PESSOALMENTE E 
PROFISSIONALMENTE.
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Em 2020, a Remax Vitória vai 
continuar a apostar na formação 
e acompanhamento dos agentes. 
Filipe Carvalho reforça que “temos os 
melhores agentes e também sabemos 
que temos de estar sempre a aprender 
e a evoluir para servir melhor os 
nossos clientes.” Por esse motivo, está 
já previsto o lançamento de um novo 
programa de formação inédito no 
mercado imobiliário e a implementação 
de mais ferramentas, distintas das 
que existem no mercado, e que nos 
vão permitir oferecer um serviço ainda 
melhor aos nossos clientes.

Para este novo ano está também 
prevista a abertura de um espaço 
específico, profissional e dedicado, 
para o aconselhamento de créditos 
e seguros e a criação de um 

departamento específico para o 
mercado estrangeiro.

Em 2020 vão continuar a realizar-se 
as Vitória Talks, espalhadas pelos 3 
concelhos onde a Remax Vitória tem 
agências, Guimarães, Santo Tirso e 
Trofa, abertas à comunidade, e que são 
uma forma de partilha de experiências. 

A Remax Vitória vai continuar a apoiar 
instituições vimaranenses, a participar 
nos eventos da cidade e a festejar os 
dias especiais em Guimarães. “Todos 
os eventos em que colaboramos e 
participamos “são uma forma de 
agradecer à comunidade a forma 
extraordinária como nos recebem 
na sua cidade e nas suas casas.” 
Acrescentou ao Mais Guimarães, Filipe 
Carvalho.

A MINHA MAIOR 
SATISFAÇÃO É VER OS 
NOSSOS AGENTES, E 
CLIENTES, FELIZES.

NOVIDADES PARA 2020

Vem fazer parte da nossa equipa
Av. Dom João IV 560, 4810-533 Guimarães

915 877 870 • rh.vitoria@remax.pt
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
JANEIRO  2020

AGENDA

VÁLVULA
23 E 24 DE JANEIRO, 10H30 E 15H00
CIAJG

O Centro Internacional das Artes José 
de Guimarães desafia os mais jovens 
para uma palestra-concerto que explora 
a história do grafiti. O desenhador 
António Jorge Gonçalves convidou o 
rapper Flávio Almada para criar uma 
performance.

DO AVESSO
11 DE JANEIRO, 17H00
CCVF

Numa visita, que é também um 
espetáculo, descobrem-se os lugares 
secretos do teatro.

O RESTO DA TUA VIDA
31 DE JANEIRO, 22H00
São Mamede CAE

Depois do sucesso da série, que 
conta com mais de meio milhão de 
visualizações por episódio, Carlos 
Coutinho Vilhena e João André juntam-
se para levar a cena “O Resto da tua vida 
ao vivo”. 

JOSÉ DE GUIMARÃES
ATÉ 16 DE FEVEREIRO
CIAJG

O período africano de José de Guima-
rães, que ocorre entre 1967 e 1974, é 
um dos mais singulares e surpreen-
dentes dentre os percursos autorais da 
arte portuguesa da segunda metade 
do século XX.

OFICINA: A DANÇA E A 
FILOSOFIA
13 DE JANEIRO, 18H30
CCVF

Primeiro laboratório do projeto 
A Dança e o Ensino Criativo, da 
Companhia Paulo Ribeiro.

ENCONTROS PARA ALÉM 
DA HISTÓRIA
18 DE JANEIRO, 15H00
CIAJG 

Reflexão sobre a obra do filósofo José Gil, 
Caos e Ritmo, para pensar os as tensões 
da criação num mundo ameaçado pela 
extinção.

CAPITÃO FAUSTO
25 DE JANEIRO
CCVF 

A 25 de janeiro, os Capitão Fausto 
regressam ao Centro Cultural Vila 
Flor (CCVF). Esta é a terceira vez que 
a banda portuguesa atua no CCVF, 
desta vez para apresentar o disco “A 
Invenção do Dia Claro”, o quarto álbum 
de originais da banda, gravado nos Red 
Bull Studios São Paulo. O GRANDE LEBOWSKI

7 DE JANEIRO, 21H45
CCVF

Filme protagonizado por Jeff Bridges, 
que interpreta Jeff Lebowski, um 
amante de bowling de Los Angeles 
conhecido como "The Dude".
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NOITES LITERÁRIAS
22 DE JANEIRO, 21H30 
Cículo de Arte e Recreio

No âmbito das comemorações do 80º 
aniversário, uma vez por mês e ao longo 
de um ano há Noites Literárias, no 
Círculo de Arte e Recreio.
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RODADO EM GUIMARÃES E COM ESTREIA PREVISTA PARA ABRIL DE 2020, "SURDINA" É A NOVA LONGA-
METRAGEM DE RODRIGO AREIAS, ESCRITA POR VALTER HUGO MÃE, AMBOS DE ORIGEM VIMARANENSE.

O filme foi escrito há cerca de 10 anos 
por Valter Hugo Mãe e Rodrigo Areias 
admite que precisou de “algum tempo 
de maturação” para realizar “Surdina”. 
O realizador vimaranense explica que 
todos os seus filmes são “completa-
mente diferentes dos anteriores”. “En-
quanto realizador, é interessante não 
cristalizar numa forma de fazer filmes, 
mas sim experimentando sempre coi-
sas diferentes”, justifica. Apesar disso, 
Surdina, por ser “baseado no texto de 
outra pessoa, baseado em diálogos es-
critos por outra pessoa, é diferente” de 
todos os anteriores filmes de Rodrigo 
Areias, porque são filmes “pensados 
antes de tudo na plástica e visual, 
antes de serem narrativos”, aponta. “É 
um filme mais popular e mais passí-
vel de as pessoas se identificarem”, 
acrescenta.

“Surdina” é, segundo o realizado, uma 
tragicomédia, inteiramente rodada em 

Guimarães, assumindo que é em Gui-
marães. “É, de certa forma, uma história 
de amor”, explica, no qual os persona-
gens têm cerca de 60 anos. “Tem a ver 
com a vida nestes meios pequenos, a 
vida com os vizinhos, com a relação 
que tem muito do excesso de proximi-
dade. De alguma forma, explora como 
é que vivemos todos em comunidades 
pequenas, em que não vivemos no 
anonimato, em que a nossa vida é uma 
coisa mais ou menos pública e mais ou 
menos privada”, resume. A designação 
Surdina foi uma proposta do Valter “que 
tem precisamente que ver com o que 
se diz entre dentes, o que se diz em voz 
alta e o que se diz em voz baixa entre 
as pessoas”, desvenda Rodrigo Areias.

Toda a família de Valter Hugo Mãe é 
de Guimarães, especificamente de São 
Cristóvão de Selho, apesar de o escritor 
ter nascido em Angola. Nesse sentido, o 
filme explora precisamente o universo 

entre o centro da cidade e São Cris-
tóvão de Selho.  “Quando decidimos 
fazer um projeto juntos o Valter esteve 
cá [em Guimarães] comigo, a dar umas 
voltas no centro histórico e a visitar 
casas de uma série de pessoas com as 
quais tenho relação. Fui também com 
ele a São Cristóvão e conhecer aquilo 
que é a sua origem familiar. Na junção 
destes dois ambientes, ele decidiu 
escrever um filme”, conta.

O filme teve estreia mundial em 
outubro, na 43.ª Mostra Internacional 
de Cinema em São Paulo, Brasil, e, de 
acordo com Rodrigo Areias, “correu 
muito bem”. “A reação foi muito emoti-
va, porque o filme também se presta a 
isso”, aponta. “Por outro lado, o Valter 
é uma vedeta literária lá, por isso contá-
mos com salas sempre cheias”, recorda. 
Entretanto, o filme também foi exibido 
em Itália e Índia. Para Portugal, a estreia 
está prevista par 16 de abril de 2020.

À "SURDINA",
NASCEU UM FILME 

ENTRE S. CRISTÓVÃO
E O CENTRO DA CIDADE

CINEMA

TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS
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O QUE VIMOS, LEMOS
E OUVIMOS EM 2019: 
UM BALANÇO DO ANO QUE PASSOU

CULTURA

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

SÉRIES

AS SÉRIES, FILMES, DISCOS E LIVROS QUE MARCARAM O 
ANO PASSADO. CÁ DENTRO E LÁ FORA. 

Conta-me Como Foi 

A série histórica da RTP voltou em 
dezembro com a 6.ª temporada e 
ainda está em exibição. O quotidiano 
dos Lopes, agora na década de 1980, 
espelha os pontos que marcaram 
Portugal naquela altura. E está 
disponível na RTP Play. 

Fleabag

A criação de Phoebe Waller-
Bridge regressou, em 2019, com 
a 2.ª temporada. E foi a última. Os 
derradeiros (e curtos) seis episódios de 
"Fleabag" encerram a viagem pela vida 
desta mulher londrina, após perdas, 
traumas e disputas. 

Chernobyl  

A minissérie da HBO prometeu e 
cumpriu. A crítica foi consensual e o 
drama histórico está cotado em 9,5 no 
IMDb. Um retrato do destastre nuclear 
na pacata Pripyat, na Ucrânia Soviética, 
com um enlenco de luxo e um roteiro 
que explora a questão a fundo.   

FILMES

Joker 

Não se fala de 2019 sem se falar da 
obra de Todd Philips, protagonizado 
por Joaquin Phoenix. O filme, um 
sucesso de bilheteira e nos prémios 
internacionais, obriga o espetador a 
questionar limites. 

The Irishman

O filme de Martin Scorsese baseia-se 
nas memórias escritas do advogado e 
investigador Charles Brandt e retrata o 
caso de Frank "The Irishman" Sheeran. 
O elenco contempla nomes como 
Robert De Niro ou Al Pacino. 

Bostofrio

Na aldeia transmontana que dá nome 
ao filme moram as perguntas que o 
realizador Paulo Carneiro coloca e 
as histórias que surgem em forma 
de resposta. Esta é a procura de um 
homem pela imagem do seu avô.
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DISCOS

O Sol Voltou,
Luís Severo

Cada canção é uma semente a ser 
plantada nos ouvidos. Um dos mais 
brilhantes discos nacionais do ano e 
que continua a afirmar Luís Severo 
como um dos mais talentosos 
cantautores da nova geração. 

A Invenção do Dia Claro,
Capitão Fausto

Estarão em Guimarães neste mês e 
trazem, na bagagem, um disco conciso. 
Os Capitão Fausto aperfeiçoam, cada 
vez mais, a vertente pop da sua música. 
Em meia hora, contam uma história que 
fica nos ouvidos de quem a escuta. 

When I Get Home,
Solange

Ao quarto álbum, Solange renasce sem 
medo de percorrer novos rumos. Depois 
do aclamado “A Seat at the Table”, a 
artista recuou às suas origens, mais 
propriamente a Houston. Um disco que 
nos exige tempo para o apreciarmos. 

A Outra Margem do Mar

O romance de António Lobo Antunes 
leva o leitor a um período antes da 
Guerra Colonia, mas que albergou 
alguns dos momentos que levaram ao 
conflito armado. 

LIVROS

Essa Gente

O primeiro livro de Chico Buarque 
depois da atribuição do Prémio Camões 
surge em boa hora, contando a história 
de um escritor desesperado por outro 
sucesso literário. 

Zombo

São trez dezenas de poemas que 
deslizam, com fluidez, pelas páginas 
daquele que pode ser o último livro 
de Alberto Pimenta. Uma obra de tom 
jocoso e sério ao mesmo tempo. 

Titanic Rising, Weyes Blood

O disco de Weyes Blood oferece o 
reconforto depois de nos apercebermos 
que os obstáculos, no dia-a-dia, são 
mais que muitos, compreendendo 
uma geração iludida. Um disco com 
revivalismo do art-rock em dose certa.

Changing Colours, Mathilda

As dores de crescimento da jovem 
cantora vimaranense Mafalda 
encontram abrigo na voz e na guitarra 
de Mathilda. O disco de estreia é um 
diário aberto que nos deixa entrar no 
seu mundo onde as cores mudam. 

Atrás/Além, O Terno

O retrato de uma geração que não 
consegue fugir à precariedade e a tudo 
o que a mesma acarreta: a solidão e as 
ansiedades a bater à porta com a idade 
adulta ao virar da esquina. Tudo isto 
com a elegância de Tim Bernardes
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AS ILUSTRAÇÕES QUE COLORIRAM A BIG GANHARAM VIDA, SAÍRAM DOS MUSEUS E COLARAM-SE A 17 
PARAGENS DE AUTOCARRO EM GUIMARÃES — PARA PENSAR O MUNDO ENQUANTO SE AGUARDA.

PARAGENS DE AUTOCARRO
COM ILUSTRAÇÕES DENTRO

ARTE URBANA

TEXTO E FOTOGRAFIA: NUNO RAFAEL GOMES

De repente, há algo de diferente na pa-
ragem de autocarro: é uma ilustração. 
E o exemplo multiplica-se por 17 — a 
Bienal da Ilustração de Guimarães (BIG) 
voltou a estender-se ao espaço público 
e coloriu-as com as obras de alguns 
ilustradores, espalhando-se pela cidade 
extravasando o Centro Histórico. 

Em dezembro, a BIG apresentou um per-
curso de autocarro pelas paragens alvo 
de intervenção, num passeio antecedido 
pela visita à exposição “Prémio Nacional 
BIG 2019”, no Palácio de Vila Flor, e con-
cluído por uma outra exposição, “Ilus-

tração ou Não?”, no Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães (CIAJG).

Nas costas de quem se senta à espera 
dos transportes públicos numa das pa-
ragens do Largo da República do Brasil, 
surgem aviões num hangar que fazem 
lembrar libelinhas. 

A ilustração é da autoria de André Letria, 
o vencedor do Grande Prémio BIG deste 
ano (e também do Prémio Nacional da 
Ilustração) pelo trabalho desenvolvido 
para o livro “A Guerra”, com texto de 
José Jorge Letria. Caso o ponto de parti-

da seja a paragem do Hospital Senhora 
da Oliveira, é a “Vida Plástica” de Ana 
Rita Robalo que faz pensar e refletir 
sobre a civilização, a construção e os 
espaços em que se habita. Ou, então, 
na paragem do centro comercial, o con-
tributo de Daniel Lima para o livro “Por 
Mão Própria”, de Luís Carmelo. 

Uma boa alternativa para se quebrar o 
gelo da conversa de circunstância de 
forma diferente. E para pensar, repen-
sar, refletir e interpretar o mundo — seja 
qual for a idade. Desde que não se perca 
o autocarro.

UMA MÁQUINA A VENDER CASAS guimaraesnorte@era.pt
Av. São Gonçalo Nº993, R/C

era.pt/guimaraesnorte  t. 253 776 000
IMOHUB LDA/AMI - 12977 CADA AGÊNCIA É JURÍDICA E FINANCEIRAMENTE INDEPENDENTE

Seja uma agente ERA, fale connosco e envie-nos o seu CV.
ESPERAMOS POR SI!

DA 
FAZERPARTE
VENHA

NOSSA
EQUIPA
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REALIZOU-SE EM DEZEMBRO MAIS UMA EDIÇÃO DA GALA DOS CONQUISTADORES, NO CENTRO 
CULTURAL VILA FLOR. ENTRE FIGURAS LIGADAS AO VITÓRIA, ATLETAS E TREINADORES,

A NOITE FOI DE GALA, COM PRÉMIOS, ATUAÇÕES E HOMENAGENS.

VITÓRIA HOMENAGEOU
OS SEUS CONQUISTADORES

GALA DOS CONQUISTADORES

TEXTO : MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS E  MARCO JACOBEU

Os Conquistadores foram premiados no 
passado mês de dezembro, numa gala 
que se enquadrou no 90.º aniversário 
do Vitória. Davidson recebeu o galardão 
de “Conquistador Atleta do Ano”. 

No evento, foi ainda premiado João 
Santos, treinador da equipa de pólo 
aquático, que vence o título nacional. 
A mesma formação foi distinguida 

com o prémio “Conquistador Mérito 
Desportivo”, partilhado com o atleta de 
Muay Thay, Nuno Mendes. Foram ainda 
entregues os prémios de “Conquistador 
Mérito” a Monsenhor José Maria, o título 
de “Conquistador Reconhecimento” ao 
antigo vice-presidente Ricardo Pimenta 
Machado e o título de “Conquistador 
Vitorianos pelo Mundo” a Fernando 
Ribeiro. O prémio “Conquistador Dedi-

cação” foi para as mãos de Bernardino 
Alves e Carlos Rodrigues, enquanto o de 
“Conquistador Fidelidade” foi entregue à 
empresa VERMIS. 

O presidente do clube, Miguel Pinto 
Lisboa, afirmou, no seu discurso, que o 
propósito da direção é fazer do Vitória 
um clube à imagem dos seus associados 
e adeptos. 
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ENTREVISTA

MARIA JOSÉ
FERNANDES
"NA  MINHA CANDIDATURA 
ASSUMI UM LEMA: 'HONRAR 
O PASSADO, ASSUMIR O 
PRESENTE E DESAFIAR O 
FUTURO'". A VIMARANENSE 
É PRESIDENTE DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DO CÁVADO 
E DO AVE. A INSTITUIÇÃO 
VAI CRESCENDO E A SUA 
INFLUÊNCIA ESTÁ CADA VEZ 
MAIS PATENTE EM GUIMARÃES.
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MARIA JOSÉ FERNANDES É PRESIDENTE DO IPCA. A PROFESSORA VIMARANENSE OLHA COM 
EXPECTATIVA PARA O FUTURO JOVEM INSTITUIÇÃO E TEM NA INTERNACIONALIZAÇÃO DO INSTITUTO O 

"GRANDE DESAFIO"

O IPCA comemorou em dezembro os 
25 anos. Como começa o seu percurso 
na instiuição?

Entro para o Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave (IPCA) em 1997. 
Licenciei-me em 1992, na Universidade 
do Minho, em Gestão de Empresas. 
Comecei a dar aulas no ISMAI em 1995. 
Dois anos depois, o IPCA abre dois 
cursos, abrem os concursos, e concorri. 
Fiquei. Passaram 22 anos.

Foi durante muito tempo professora e 
agora assumiu o cargo de presidente.

Serei sempre professora. Neste 
momento não estou na instituição 
como professora porque assumi 
o cargo de presidente. Assumi a 
presidência em 2017, quando o 
professor João Carvalho renunciou ao 
cargo por motivos de doença. Estou à 
frente dos destinos do IPCA até,pelo 
menos, 2021. Sempre estive ligada à 
gestão da instituição.

O seu percurso começa muitos anos 
antes, em Guimarães. Foi cá que fez o 
seu percurso escolar? 

Nasci numa família de Guimarães. Uma 
família muito rural. Os meus pais foram 
emigrantes. Regresso com 11 anos, em 
1978. Apareceu um negócio ao meu pai. 

Ficamos na Rua Gil Vicente e o meu pai 
assumiu um retiro da velha guarda do 
Vitória. Andei na Santa Lúzia. Passei 
pela Francisco de Holanda e entrei em 
Gestão de Empresas, na Universidade 
do Minho. Começa aí o caminho até 
ao IPCA. Quando entro na carreira não 
era obrigatório aos professores do 
Politécnico serem doutorados. 

Quando assumiu o cargo falou em 
"continuar o caminho" feito. Que 
caminho falta percorrer?  

Na minha candidatura assumi um lema: 
“Honrar o passado, assumir o presente 
e desafiar o futuro”. Acompanhei 
sempre muito a instituição. Entendo 
que o que IPCA é hoje deve-o às 
lideranças anteriores. O meu grande 
objetivo é não estragar o que está bem 
feito. Quando o professor João Carvalho 
interrompe o seu mandato por motivos 
de saúde, havia projetos em curso. 
A Escola-Hotel de Guimarães era um 
projeto dele, que não o levou até ao fim 
e penso que o vamos conseguir.

O que perspetiva para Guimarães? 
O IPCA está bastante presente no 
concelho, com um polo no Avepark e a 
futura Escola-Hotel

O polo no Avepark é muito recente, 
mas a verdade é que temos lá mais de 

400 alunos, algo que já é significativo. 
Nestas comemorações de 25 anos, 
todos os polos foram convidados a 
participar e testemunhei que no polo do 
Avepark já há um espirito académico. 
Já há um corpo que se identifica. Em 
Guimarães já se conseguiu isso. A 
cultura organizacional cria-se e o facto 
de o Avepark ser um centro tecnológico 
é importante. 

Até porque os alunos no Avepark estão 
muito próximos das empresas. Isto 
acaba por ser benéfico?

Se formos aos grandes países europeus 
é isso que vemos. Essa interligação só 
tem vantagens. E o Avepark tem grandes 
empresas. A título de exemplo li que vai 
nascer um edifício importante [o Instituto 
Cidade de Guimarães].  Os cursos que 
oferecemos ali são direcionados às 
empresas. Estes cursos de curta duração 
são específicos para corresponder 
à necessidade das empresas para 
corresponder à necessidade das 
empresas. É uma formação muito 
dirigida. Só faz sentido se forem 
absorvidos pelo mercado de trabalho e 
que prossigam os seus percursos.

O número de candidaturas tem 
crescido?

Bastante. Aumentar o número de 

"NO POLO DO 
AVEPARK JÁ SE 
NOTA ESPÍRITO 
ACADÉMICO"
TEXTO: PEDRO C.E • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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estudantes no Ensino Superior foi uma 
grande aposta do Governo e esse 
aumento é muito fruto dos cursos 
de curta duração. Onde estavam os 
estudantes antes destes cursos? Eram 
os tais nem-nem [jovens que não 
trabalham nem estudam]. Estes cursos 
são muito importantes para os pais, 
para as famílias. Se no início nasceram 
como cursos que ninguém queria, neste 
momento é exatamente o contrário. 
Um aluno que faz um curso destes 
pode continuar a estudar. Por regra, 
tem muitas creditações

O que projeta para o futuro deste 
polo?

Para o Avepark, o principal desafio 
é consolidar o que já lá esta e fazer 
novas ofertas de cursos que podem ser 
relevantes para as empresas. É preciso 
uma articulação com as empresas, 
projetar novos cursos que vão ao 
encontro dos novos desafios.

O IPCA vai ainda reforçar a presença 
em Guimarães, com a presença da 
Escola-Hotel

Esse é outro dos desafios do IPCA: 
a afirmação da Escola-Hotel. Uma 
ambição partilhada pelo Presidente 
da Câmara, Domingos Bragança. A 
localização é fantástica. Neste plano 
estratégico de Turismo, penso que 
temos um papel importante naquilo 
que é a formação. A Escola vai colocar 
na cidade 1000 estudantes. 

O IPCA expandiu-se pelo Quadrilátero 
e agora tem no horizonte alargar a 
área de influência com a abertura 
de um polo em Esposende. Qual é o 
objetivo?

Sim. O IPCA está integrado numa rede 
internacional, no processo de fazer 
uma candidatura para as universidade 
regionais europeias. Acaba agora a 
26 de fevereiro. É um trabalho que, 
mesmo que a candidatura não seja 
aprovada, ficamos a ganhar. Queremos 

"A ESCOLA-
HOTEL VAI 
COLOCAR NA 
CIDADE 1000 
ESTUDANTES."

crescer. Não vamos para nenhum lado 
em que não tenhamos objetivos muito 
claros. Esposende tem uma localização 
fantástica. Recursos marítimos e 
turismo. Com esta rede internacional 
é mais fácil trazer para cá pessoas. 
Temos o objetivo de criar um conjunto 
de atividades permanentes lá e fazer 
cursos de curta duração na área da 
cozinha para aquela região. Temos 
o apoio do município e destas redes 
internacionais.

E no concelho que viu nascer o IPCA? A 
instituição já está enraizada?

O IPCA foi para o campus em 2008, 
onde foi inaugurada a Escola de Gestão. 
Tratou-se da primeira escola a ter 
um edifício próprio. Neste momento, 

o polo está cheio. Ao longo destes 
anos fomos dotando a instituição com 
novas valências, que foram crescendo. 
Estamos a negociar com  a Câmara 
Municipal a aquisição de mais terreno, 
para conseguir crescer mais. Mesmo 
a ligação do campus com a cidade 
melhorou. Mesmo não estando no 
coração da cidade, estamos próximos 
das pessoas. 

O IPCA também ajudou a dinamizar 
Barcelos?

Em Barcelos, o IPCA contratualizou um 
serviço para que a chegada a Barcelos 
fosse mais fácil. Há uma carreira própria 
para Barcelos, própria, que tem como 
destino o IPCA. Começou connosco, 
mas já não tem nada a ver connosco. 
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O aluno compra o bilhete à empresa. 
Isto demonstra o dinamismo que 
conseguimos instalar em Barcelos

Ainda na questão dos transportes: 
Interligar os polos do Quadrilátero é um 
desafio? 

Interligar os campos do Quadrilátero 
é, sem dúvida, um desafio. Em termos 
logísticos tem alguns custos. No 
Avepark temos transporte próprio 
de Braga para o Avepark. Chegamos 
a pensar ligar o polo à a central de 
Guimarães, mas acabou por não se 
justificar.

Um dos desafios que levantou 
aquando da comemoração dos 25 
anos prende-se com o ambiente. Que 
projetos tem em mente?

Trata-se da promoção de um Campus 
Verde, Saudável e Seguro. Temos até 
um conjunto de projetos financiados 

"O FACTO DO 
AVEPARK SER UM 
CENTRO INDUSTRIAL 
É IMPORTANTE"

"TRATA-SE DE 
PROMOVER 
UM CAMPUS 
VERDE, SEGURO 
E SAUDÁVEL."

"TENHO QUE 
PENSAR O IPCA 
PARA AQUILO 
QUE ELE TEM 
QUE SER DAQUI 
A 10 OU 15 
ANOS."

pelo POSEUR (Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos 
Recursos). A Escola Superior de Gestão 
foi toda revestida a capoto; adjudicamos 
agora, no final do ano, um parque de 
estacionamento coberto por painéis 
solares; temos o projeto U-Bike, com 130 
bicicletas e passadiços. Já circula muita 
gente de bicicleta. Toda a Escola-Hotel 
está a ser projetada com a questão do 
ambiente e da eficiência energética em 
mente.

Como vê o IPCA daqui a 25 anos?

Nestes 25 anos, o IPCA conseguiu 
coisas notáveis. O ano 2019 fica 
marcado pelo que conseguiu no campo 
da investigação. Conseguimos três 
centros de investigação em três áreas 
fortes: Inteligência Artificial, Design 
e Contabilidade e Fiscalidade. Foram 
avaliados com nota de qualidade pela 
FCT e é um selo de qualidade que nos 
projeta internacionalmente. Tenho que 
pensar o IPCA para aquilo que ele tem 
que ser daqui a 10 ou 15 anos. 

É esse o principal desafio?

A internacionalização é, para mim, 
o grande desafio. Se visse daqui a 
dez anos o IPCA via-o inserido numa 
rede regional internacional com uma 
grande afirmação em algumas das 
suas áreas. Não nos podemos esquecer 
da formação contínua, dos adultos. 
30% dos nossos alunos são do ensino 
noturno, que permite às pessoas 
voltar aos bancos da escola e obter 
mais qualificação. Para estes alunos, a 
questão da internacionalização é mais 

difícil porque são trabalhadores mas  
querem progredir. A grande bandeira do 
IPCA durante muitos anos foi o ensino 
noturno devido à qualidade do ensino e 
da prática.
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JÁ É TRADIÇÃO EM PONTE: HOMENS E MULHERES DEFRONTAM-SE NUM JOGO DE FUTEBOL PARA 
RECOLHER ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS DAQUELA VILA.

UM JOGO PARA AJUDAR
AS FAMÍLIAS DE PONTE

SOLIDARIEDADE

TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES  • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A chuva mudou-lhes os planos, mas 
eles entraram em campo com a mesma 
convicção e com uma causa em mente: 
ajudar a reunir o maior número possível 
de alimentos para distribuir pelas famí-
lias carenciadas de Ponte. 

Do Parque de Jogos do Clube Desportivo 
de Ponte, atletas e espetadores deslo-
caram-se para o pavilhão desportivo da 
escola Arqueólogo Mário Cardoso, onde 

os sacos recheados de bens alimentares 
se multiplicavam à porta. "E houve quem 
tivesse deixado alguns sacos sem ter 
ficado para o jogo", garantiu o presidente 
da Junta de Freguesia de Ponte, Sérgio 
Castro Rocha. 

Ao todo, a iniciativa angariou "perto de 
uma tonelada" de bens alimentares, que 
serão adicionados aos cabazes a serem 
distribuídos esta quarta-feira por "perto 

de 80 famílias com dificuldades financei-
ras" daquela vila. 

Os homens levaram a taça para casa, 
mas esse não foi o destaque do jogo: 
como sempre, o que conta é "ajudar". 
Sérgio Castro Rocha, que jogou na 
posição de guarda redes, deixou escapar 
algumas bolas, mas defendeu, mais uma 
vez, a causa que já é tradição. E para o 
ano haverá, certamente.
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HORÁCIO GONÇALVES PARTIU PARA MOÇAMBIQUE EM 2018 E JÁ CONQUISTOU TÍTULOS. O TÉCNICO DIZ-
SE ORGULHOSO DE SER VIMARANENSE E LEMBRA A PASSAGEM PELO VITÓRIA. NA CONVERSA COM O 
MAIS GUIMARÃES RECORDA TAMBÉM A PASSAGEM DO CICLONE IDAI POR TERRAS MOÇAMBICANAS

os portugueses conseguem sempre 
resultados positivos. Talvez se deva 
à nossa capacidade de adaptação", 
comenta.

Foi em Maputo que soube de um 
louvor aprovado na reunião da Câmara 
Municipal de Guimarães. "Deixa-me 
orgulhoso de ser vimaranense. Estou 
muito grato", afirma.

A milhares de quilómetros de 
Guimarães há um vimaranense a fazer 
história. Horácio Gonçalves deixou para 
trás a Cidade Berço e o país e lançou-se 
na aventura de treinar uma equipa no 
continente africano. 

O clube moçambicano Costa do Sol 
recebeu-o de “braços abertos” e, 
meses depois de ter sido contratado, 
respondeu à demonstração de confiança 
com títulos. "Foi um trabalho longo, 
mas conseguimos alcançar todos os 
objetivos que traçamos", conta ao 
Mais Guimarães, desde Moçambique, 
lembrando que a equipa bateu inúmeros 
recordes no Moçambola, o campeonato 
local.

À frente do Costa do Sol, o treinador 
vimaranense tornou-se no quinto 
técnico luso a conseguir sagrar-se 
campeão em Moçambique, o primeiro 
desde 2015. "Foi um trabalho longo, 
mas conseguimos alcançar todos os 
objetivos que traçamos", conta ao 
Mais Guimarães, desde Moçambique, 
lembrando que a equipa bateu inúmeros 
recordes no Moçambola. "A adaptação 
[à realidade do futebol africano] foi 
rápida. Seja em África ou nas Américas, 

"GUARDAREI PARA 
TODA A VIDA A 
[PASSAGEM PELO 
VITÓRIA]"

“HÁ DOENÇAS BOAS NA VIDA.
UMA DELAS É SER VITORIANO"
TEXTO: PEDRO C.ESTEVES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

São muitos anos dedicados ao futebol, 
pontuados por altos e baixos. Em 
Moçambique, dentro das quatro linhas, 
as coisas têm corrido de feição e 
no último dia do ano o Costa do Sol 
anunciou que o treinador português 
estendeu o seu vínculo com o clube 
por mais um ano.  A continuidade ainda 
era uma incógnita, mas admitia que 
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"OS 
[TREINADORES) 
PORTUGUESES 
CONSEGUEM 
SEMPRE 
RESULTADOS 
POSITIVOS"

jogar a Liga dos Campeões Africana era 
aliciante. 

A doença boa e um sangue preto e 
branco

Nas melhores memórias há lugar para 
o Vitória. A carreira fora das quatro 
linhas granjeou-lhe mais sucesso, mas 
conseguiu realizar um sonho: teve a 
oportunidade de jogar de “rei ao peito”, 
na temporada 85/86. 

Na altura, com 23 anos, o jovem 
avançado partilhou o balneário com 
nomes como Roldão e Paulinho 
Cascavel. Formou-se como jogador no 
Vitória e lembra a passagem como um 
momento "marcante" na carreira: "É 
algo que guardarei para toda a vida". 

A milhares de quilómetros de distância, 
o treinador de 56 anos resume a relação 

que tem com o clube vimaranense de 
forma simples: "Há doenças boas na 
vida. E uma das doenças boas que uma 
pessoa tem na vida é ser vitoriano." "O 
meu sangue é preto e branco", vinca.

Colher frutos dos anos de experiência

O nome pode não dizer muito aos mais 
novos, mas o vimaranense fez carreira 
como jogador e como treinador. Antes 
da aventura internacional, o técnico 
notabilizou-se pelo trabalho no Varzim, 
na segunda metade da década de 90. 

Em 2008 tem a sua primeira experiência 
fora de portas, nos gregos do Asteras 
Tripolis. Embora não tenha chegado a 
orientar a equipa principal, o técnico só 
saiu da Grécia para voltar a Portugal em 
2011/2012, para liderar o Leixões. 

Seguiram-se passagens por outros 

clubes lusos, tendo o último sido 
o Felgueiras. Mas é em terras 
moçambicanas que faz história, dando 
à formação do Costa do Sol o primeiro 
título desde 2007 e o 10.º da história.

Um ciclone vivido de perto

Em Março de 2019, Horácio presenciou 
um dos momentos mais devastadores 
da história de Moçambique. A passagem 
do ciclone Idai atingiu o país lusófono, 
Zimbabué e Malawi. Ainda que à distância 
- Maputo fica no extremo sul do país e 
o pior ocorreu a norte - o vimaranense 
esteve perto da devastação causada 
pelo ciclone. "Vivemos o acontecimento 
de uma forma muito intensa", recorda. 
Mesmo estando longe da zona mais 
fustigada, o técnico enaltece a união da 
comunidade portuguesa em Maputo "no 
sentido de poder ajudar os portugueses 
mais a Norte do país".
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O INÍCIO DE UM NOVO ANO É, PARA MUITOS,
SINÓNIMO DE RETOMA OU DE ADOÇÃO DE NOVOS HÁBITOS.

COMEÇAR O ANO
EM GRANDE FORMA

EXERCÍCIO FÍSICO

TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

Apesar de, no final das épocas 
festivas, a procura por exercício 
físico seja para “limpar” os exces-
sos, para o professor e instrutor 
de ginásio, Rui Rompante, o 
importante é manter a atividade 
física de forma regular. “É nosso 
dever afirmar que não vão limpar 
nada. Aliás, até poderá ser preju-
dicial uma pessoa que está o ano 
todo sem fazer qualquer tipo de 

exercício físico e após o Natal ou 
Ano Novo decidir ir correr uma 
hora, com consciência pesada dos 
“crimes” cometidos”, afirma. Rui 
Rompante assinala que os bene-
fícios do exercício físico podem 
ser obtidos apenas através de 
uma prática regular. “Treinar duas 
a três vezes por semana durante 
todo o ano deveria ser um objeti-
vo para todos”, aponta.

Rui Rompante delineou um exemplo 
genérico de um plano de treino para 
perda de massa gorda. O exemplo 
tem como objetivo combater o seden-
tarismo, a falta de mobilidade, a perda 
de força e a capacidade cardiovascu-
lar. Neste plano, os exercícios “são de 

fácil execução e só é necessário peso 
corporal”, assegura. O treino deverá 
ter “um planeamento e adaptado à 
condição física”, sublinha Rui Rom-
pante. 
Este é um plano geral, não específico, 
e cada um deve consultar o seu médi-

co antes de iniciar qualquer atividade 
física, que deveria ser sempre supervi-
sionada. 
O treino poderá terminar com uma 
corrida ou caminhada, com o objeti-
vo de progredir em tempo ou com o 
mesmo tempo mais velocidade.

Mobilização Geral, movimentos lentos, controlados, fluidos, sem parar, e sem qualquer tipo de dor.
Incidir sobre as articulações/músculos para trabalhar em cadeia.

Cadeia Anterior 5 vezes cada perna Cadeia Posterior 5 vezes cada perna

UM PLANO PARA COMEÇAR A TREINAR

1 - AQUECIMENTO 

Posição Inicial (para ambos)
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Trabalho em circuito, no qual se realiza o máximo de repetições possíveis em cada 
um dos exercícios. O objetivo é dar um estímulo aos grandes grupos musculares.

Cadeia Lateral (direita)
5 vezes

Cadeia Lateral (esquerda)
5 vezes

Cadeia Transversa (esquerda)
5 vezes

Cadeia Transversa (direita)
5 vezes

Locust Modificado 

Agachamentos
(agachamento com salto para opção difícil)

Prancha Isométrica

Flexões

Jumping jacks

Lunge
(power lunge para opção difícil)

2 - TREINO DE FORÇA

Iniciado: faz o máximo de repetições 
que conseguir em 30 segundos, descan-
sa 30 segundos e passa para o exercício 
seguinte e assim sucessivamente.

Intermédio: faz o máximo de repetições 
que conseguir em 1 minuto, descansa 
30 segundos e passa para o exercício 
seguinte e assim sucessivamente. 

Avançado: faz o máximo de repetições 
que conseguir em 1 minuto e, sem re-
pouso, passa para o exercício seguinte e 
assim sucessivamente.

OS DIFERENTES NÍVEIS
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FUTEBOL À LUPA

DESEJOS PARA 2020 ...
ENTRAMOS EM MAIS
UM NOVO ANO!

UM ANO DE DESAFIOS NO FUTEBOL...

O futebol é como a vida. No início de um 
novo período, de um novo ano, pegamos 
num conjunto de uvas passas na mão e 
formulamos desejos...desejos que pas-
sam por conseguir ter sucesso, ludibriar 
os desafios com que nos iremos deparar 
e tornar as nossas fraquezas em forças!
O ano de 2020, no que ao Vitória tange, 
promete ser um período de desafios 
aliciantes.

Estes são encetados já este mês de 
Janeiro, com a disputa da Final-Four da 
Taça da Liga, para o qual o Vitória con-
seguiu pela primeira vez o apuramento. 
Certamente, que muitos vitorianos 
rumarão a Braga, em busca de ajudarem 
os Conquistadores a trazerem o título 
de “Campeão de Inverno” para a nossa 
cidade, em mais uma manifestação de 
fervor clubista e bairrista. Caso ocorra 
este êxito, o mesmo poderá ser o arran-
que de um ano que terá tudo para ser 
basilar na reafirmação do Vitória como a 
quarta força do futebol nacional.

Um dos maiores desafios do ano que 
agora principia, ocorre em todos os me-
ses de Janeiro de todos os anos. Falamos 
do assédio que os principais jogadores 
da equipa são alvo e cujo o processo se  
não for bem gerido poderá trazer uma 

ANTES DE OUTRAS CONSIDERAÇÕES QUERO DESEJAR, EM NOME DE 
TODA A EQUIPA DA ECONOMIA DO GOLO, A TODOS OS LEITORES E A 
TODA A EQUIPA DO MAIS GUIMARÃES UM ANO REPLETO DE ÊXITOS 
PESSOAIS E PROFISSIONAIS.

TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

debilidade desportiva que não se preten-
de para a segunda parte da temporada.

Deverá, pois, ser prosseguida uma polí-
tica económica, que tendo em conside-
ração as necessidades económicas do 
Vitória, não caia na tentação de depau-
perar desportivamente uma equipa, 
que poderá ganhar através do êxito 
desportivo alguns milhões, ao invés dos 
mesmos serem realizados através da 
venda de activos.

Não nos caberá a nós, neste momento 
e por já se tratar do passado, analisar a 
política de transferências preconizada 
nas passadas temporadas relativamente 
ao mercado de transferências do perío-
do de Inverno, mas  a forma de encarar 
o mesmo, poderá definir em grande 
parte o sucesso do presente ano, seja o 
que resto do desportivo, seja, inclusiva-
mente do civil.

Mas, comecemos pelo princípio, passe 
o pleonasmo e que é como tudo deverá 
ser encetado, numa análise que terá em 
conta a vertente desportiva vitoriana, 
bem como a económica.

A VERTENTE DESPORTIVA NA EQUIPA A

O Vitória viveu um momento de afirma-
ção desportiva com a entrada na fase 

de grupos da Liga Europa. Na verdade, 
aquela grande penalidade convertida 
por Tapsoba permitiu que entrassem nos 
cofres vitorianos cerca de 4 milhões de 
euros, sem ter em consideração receitas 
de bilheteira e de patrocínio.

Além disso, as boas exibições e os pon-
tos perante adversários com pergami-
nhos nos respectivos campeonatos (no 
grupo do Vitória estavam o finalista e 
um semifinalista da edição anterior da 
Liga Europa), colocou a equipa vitoriana 
nas “bocas do mundo.” Porém, como 
sabemos, para uma equipa brilhar, óbvio 
é que os seus componentes tiveram de 
brilhar, de ter destaque. Desta forma, 
nomes como Sacko, Tapsoba, Davidson 
ou Edwards passaram a constar dos 
apontamentos de scouters dos grandes 
clubes europeus, sendo, pois certo que 
os telefones dos escritórios da SAD vito-
riana tocarão para serem apresentadas 
propostas.

Mas, a cobiça destes jovens talentos, 
trará, consigo, um verdadeiro dilema, 
como já aludimos, para os administra-
dores vitorianos! Este ater-se-á com a 
possibilidade de vender activos, desde 
que apareça uma proposta tida como 
“interessante”, já neste primeiro mês do 
ano e colocar em risco uma prestação 
desportiva que, até ao momento, permi-
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te ainda sonhar com uma classificação 
dentro dos pergaminhos históricos do 
clube.

Será pois, aliás um dos maiores desafios 
da nova direcção Conquistadora! 

AS EQUIPAS SECUNDÁRIAS

Além disso, 2020 trará novidades nas 
equipas abaixo da principal, ainda que 
pertencendo já aos escalões seniores
Na equipa B Conquistadora, no passado 
mês, de Dezembro, Alex Costa aban-
donou o cargo de treinador, após uma 
sucessão de maus resultados. Para o 
seu lugar chegou Bino, antigo interna-
cional português! Não nos caberá na 
presente coluna analisar a valia da esco-
lha, mas acima de tudo considerar que a 
mesma seguirá a filosofia que o director 
desportivo, Carlos Freitas, preconizou, 
recentemente, na televisão nacional. 
Este buscará construção de um modelo 
em que as diversas equipas vitorianas 
sejam competitivas desportivamente, 
sem nunca olvidarem a necessidade de 
formarem bons jogadores para a fase 
seguinte da pirâmide hierárquica. Para 
isso, urgirá ser selectivo e utilizar filtros 
apertados na escolha dos atletas e cada 
vez mais estar atento aos mercados ex-
ternos, na expectativa de encontrarmos 
mais valias nas mais diversas latitudes.

A VERTENTE FUNCIONAL

É sabido que, no início do ano de 2019, 
a anterior direcção apresentou duas co-
missões: a uma competiria organizar as 
celebrações do centenário do Vitória e 
outra deveria concentrar-se em rever os 
estatutos do clube, reformulando-os.

Relativamente à primeira, cada vez mais 
o tempo urge. Faltam, neste momento, 
pouco mais de dois anos para o Vitória 
poder festejar o seu centenário.

Ora, atento o conteúdo histórico do pró-
prio clube, o ano de 2020 deverá encetar 
o início de diversas medidas tendentes a 
lembrar que a grande data se aproxima. 
E há muito por onde realizar tais actos: 
desde exposições, conferências, coló-
quios, este deverá ser o ano do arranque 
de um momento que terá de ser mar-
cante no percurso vitoriano de todos.

Quanto à comissão de revisão de es-
tatutos, dissolvida após a demissão da 
anterior direcção, este ano que agora 
principia terá de ser o ano da sua refor-
mulação. Com os mesmos intervenien-
tes ou com diversos atento a mudança 
directiva, mas tendo presente a necessi-
dade de colocar os estatutos do Vitória 
clube em consonância com a existência 
de uma sociedade anónima desportiva e 
possibilitando que, atento o mundo que 
vivemos, o clube possa ter a flexibilidade 
estatutária necessária para obter novas 
fontes de provento e maximizar todas as 
potencialidades que se lhe deparam.

O MARKETING E A COMUNICAÇÃO

Estamos no ano 20 do século XXI.
A Internet é uma realidade diária, à qual 
ninguém conseguirá fugir.

Além disso, os clubes deixaram de viver 
exclusivamente das quotas dos adeptos.
Para isso, há que reformular conceitos 
cristalizados.

Desde logo, 2020 que seja o ano que 
os vitorianos possam sentir que o clube 
assume políticas de marketing a olhar 
para o futuro!

Tal poderá principiar com a desejada 
e muitas vezes pedida campanha de 
novos sócios, chamando todos, os que, 
por alguma razão, ainda não se juntaram 
à família vitoriana a fazê-lo.
Depois disso, a possibilidade de colocar 
o clube a fazer o que se faz nos bons 
clubes europeus. Desde a criação de 
uma newsletter diária que permita que 
quem quiser tenha acesso às opiniões 

dos responsáveis do clube, à elaboração 
de programas de jogos, até a progra-
mas de conteúdo próprio na aplicação 
do clube, este novo ano deverá ser um 
momento de arranque na modernização 
da imagem e do modo de comunicar dos 
Conquistadores.

Por fim, que, finalmente, surja a cons-
ciência que através do alcance da rede, 
o nome do clube poderá chegar aos 
quatro cantos do mundo. A criação de 
campanhas, de publicidade ao clube e 
aos seus produtos, poderão permitir que 
o nome do Vitória chegue longe, fideli-
zando sócios para além das fronteiras 
concelhias, numa demonstração que o 
clube quer crescer, não só para além da 
cidade Berço da Pátria, mas também 
para lá do país.

AS MODALIDADES

Um clube deve ser eclético!
Para 2020 pede-se o basilar! Espera-se, 
assim, que as modalidades sejam o 
espelho de um clube que se quer forma-
dor tendo em si um grande número de 
jovens a praticar desporto.

Mas, que além disso, os escalões princi-
pais consigam, conjugando esses jovens 
que provêm dos escalões inferiores e 
algumas referências voltar a encher os 
pavilhões.
Não será por elas que o Vitória conquis-
tará mais valias financeiras de monta, 
mas será através delas que um pouco 
do orgulho vitoriano se poderá incen-
diar... e isso, também, será dinheiro!

Que 2020 seja um grande ano vitoriano!
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É um recorde "histórico": em 2019, 
houve 121.359 registos no domínio de 
topo português .pt. Os dados são da as-
sociação DNS.PT. O número representa 
um aumento de 10 mil registos face a 
2018, que era tido como o melhor ano 
de sempre — pelo menos até se conhe-
cerem os dados de 2019. O mês com 
mais novos endereços na internet com 

o domínio .pt foi o de outubro, seguin-
do-se-lhe fevereiro, maio e novembro. 
Ao todo, existe mais de 1,2 milhões de 
domínios portugueses registados. O 
milhão de registos foi atingido há dois 
anos. O domínio .pt foi um dos que mais 
cresceu a nível europeu, à semelhança 
dos domínios da Irlanda, Estónia ou 
França. 

Até ao final de julho, serão instala-
das três mil câmaras equipadas com 
software de Inteligência Artifical (IA) em 
Seul, na Coreia do Sul. O distrito esco-
lhido é o de Seocho. O objetivo é iden-
tificar o local, hora e padrões de com-
portamento dos cidadãos que indiquem 
elevada probabilidade de vir a praticar 
um crime. Assim, as câmaras detetarão 
automaticamente se uma pessoa está 
a seguir outra, identificando também o 
que têm vestido, bem como se trans-
portam objetos possivelmente perigo-
sos. Para isso, as autoridades analisa-
rão perto de 20 mil sentenças judiciais, 
para além de imagens de crimes, para 
definir os padrões do software. A versão 
final do sistema poderá estar terminada 
em 2022. 

A Bentley está apostada em olhar o 
futuro de frente e, por isso, aponta 2025 
como possível ano para o seu primeiro 
carro elétrico. Quem o disse foi o CEO da 
emrpesa, Adrian Hallmark, numa entre-
vista ao site Automotive News Europe. 
Ainda não está definida a forma ou a 
potência do carro, mas a Bentley está 
focada em garantir potência sem esforço 
com nível de autonomia suficientemente 
agradável. 

A Índia quer voltar à exploração da Lua 
e a terceira missão lunar poderá ser 
lançada já este ano. Foi o que apontou 
Kailasadivoo Sivan, diretor da Organiza-
ção Indiana de Pesquisa Espacial, numa 
conferência de imprensa. O objetivo da 
missão Chandrayaan-3 é chegar ao polo 
sul da Lua, onde poderão existir depó-
sitos de água congelada. O custo da 
operação será de cerca de 86 milhões de 
dólares, incluindo uma nave não-tripula-
da e um robot de exploração da superfí-
cie lunar. Caso o Chandrayaan-3 vingue, 
a Índia será o quarto país a fazer uma 
alunagem, depois da Rússia, Estados 
Unidos da América e China.

RUBRICA

SISTEMA DE IA
EM TESTE NA 
COREIA DO SUL PARA 
IDENTIFICAR CRIMES 

BENTLEY
PODE LANÇAR 
PRIMEIRO CARRO 
ELÉTRICO EM 2025

ALUNAGEM:
ÍNDIA QUER SER O 4.º 
PAÍS A ATERRAR 
NA LUA

2019 FOI UM ANO HISTÓRICO
PARA OS DOMÍNIOS .PT NA WEB
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A cantora Billie Eilish vai lançar uma 
linha de merchandising com a H&M, 
que chegou às lojas. São 16 as peças 
de vestuário disponíveis e todas elas 
de estilo desportivo e fiéis à imagem de 
Billie. Os valores oscilam entre os 4,99 
euros e os 29,99 euros. Todos os produ-
tos são feitos de materiais sustentáveis, 
algo que vai ao encontro das declara-
ções da jovem artista relativamente às 
alterações climáticas. 

É tóxica, chega a vários pontos do 
mundo em cachos de banana — assus-
tanto quem se depara com ela — e é 
considerada uma das mais perigosas do 
mundo. Fala-se  da aranha armadeira, 
uma espécie que se pode deslocar a 40 
quilómetros por hora e cujo veneno pode 
até matar pessoas. Contudo, pode ajudar 
a vida sexual do ser humano: segundo 
um artigo científico, o peptídeo sinte-

tizado no veneno desta espécie pode 
ser efetivo no tratamento da disfunção 
erétil. De acordo com a investigação, o 
peptídeo pode, através de uma aplicação 
localizada em pessoas com hipertensão 
arterial e diabetes, tornar-se num possí-
vel tratamento.  A aranha armadeira pode 
ser encontrada na Colômbia, Paraguai, 
Argentina, Uruguai e Brasil, país de onde 
é originária.

Após serem expostos à poeira e cinzas 
provenientes dos incêndios nas flores-
tas da Austrália, os glaciares da Nova 
Zelândia ganharam um tom caramelo. 
A paisagem, tipicamente branca, alte-
rou-se — mesmo com os milhares de 
quilómetros que separam os dois locais. 
O fumo apareceu pela primeira vez na 
região no primeiro dia do ano e terá 
percorrido cerca de 2000 quilómetros 
pelo mar da Tasmânia, ao que indicou 

o instituto neozelandês de meteorolo-
gia no Twitter. Andrew Mackintosh, em 
entrevista ao The Guardian, disse nunca 
ter visto aquela quantidade de poeira a 
ser transportada pelo mar da Tasmânia, 
ainda que tal seja comum — mas em 
menor escala. O acontecimento poderá 
acelerar o derretimento do gelo nos gla-
ciares da Nova Zelândia em 20 ou 30 por 
cento, apontou o ex-diretor do Centro de 
Pesquisa da Antártica.

Um jovem de 20 anos danificou, pro-
positadamente, uma obra de Pablo 
Picasso, que se encontra em exposição 
no museu Tate Modern, em Londres. O 
incidente ocorreu no final de dezembro 
último, numa altura em que a galeria 
estava aberta. De acordo com a BBC, o 
rapaz foi detido, depois de ter sido apa-
nhado em flagrante delito pela equipa 
de segurança do museu. O jovem tem 
negado o crime.

BILLIE EILISH E H&M
LANÇAM LINHA DE 
MERCHANDISING 

ESTA ARANHA PODE AJUDAR 
NO TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO ERÉTIL

INCÊNDIOS NA AUSTRÁLIA
MUDAM A COR DOS GLACIARES 
DA NOVA ZELÂNDIA

JOVEM DANIFICA 
PROPOSITADAMENTE
"BUSTO DE MULHER",
DE PABLO PICASSO
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Desejamos a todos os nossos leitores,
parceiros, colaboradores e amigos,

um Feliz Ano Novo

2020
www.maisguimaraes.pt

/maisguimaraesSiga-nos
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1 – QUAL O COGNOME DO REI D. JOÃO II?
a) "O Casto"

b) "O Prudente"
c) "O Príncipe Desejado"

d) "O Restaurador"

4 – EM QUE FREGUESIA VIMARANENSE SE 
SITUA A LÁPIDE DOS QUATRO IRMÃOS?
a) S. Clemente de Sande
b) Brito
c) Lordelo
d) S. Martinho de Sande

2 – QUAL DESTAS MULHERES VENCEU O 
PRÉMIO NOBEL DA PAZ EM 1922?
a) Madre Teresa de Calcutá
b) Rigoberta Menchú
c) Bertha von Suttner
d) Wangari Maathai

5 – QUAL FOI O PRIMEIRO PRESIDENTE DA 
DIREÇÃO DO MOREIRENSE FUTEBOL CLUBE?

a) Álvaro Almeida
b) Joaquim de Almeida Freitas
c) António Pinheiro da Rocha

d) Domingos Magalhães

3 – EM QUE DIA DE 1959 FOI DESTITUÍDO O 
DITADOR FULGENCIO BATISTA, EM CUBA?

a) 26 de julho
b) 01 de janeiro 

c) 31 de dezembro
d) 07 de agosto

6 – QUAL DESTAS FREGUESIAS NÃO SE 
SITUAM EM BRAGANÇA?

a) Salsa
b) Folhadela

c) Rio Frio
d) Babe

Soluções quebra-cabeças
Resposta 1.
O resultado é igual ao número de "furos" de cada 
número. Neste caso, o resultado é 2. 
Resposta 2.
Foram mencionadas 12 pessoas.
Resposta 3.
Anote o número 1; Os algarismos estarão alterados às 
20:00:00; ou seja, quando passarem 147 segundos. 

Soluções quiz: 1 – c); 2 – b); 3 – b); 4 – d); 5 – a); 6 – b)

QUEBRA-CABEÇASQUIZ JANEIRO 2020

1 – QUE CONTAS SÃO 
ESTAS?
7562 = 2 
1112 = 0
1289 = 3 
1361 = 1 
8868 = 7
3233 = 0 
9165 = 2
2581 = ???

A que equivale o número 2581? 

2 – UMA VIAGEM
Num sábado, três homens, as respetivas 
mulheres e uma prima de uma delas 
– que era viúva – saíram de carro às 
13h00 para um fazer um piquenique no 
pinhal. Ao fim de quatro quilómetros, 
cruzaram-se com dois homens e uma 
criança cujo carro se tinha avariado no 
meio da estrada. “Isso é mesmo má 
sorte”, comentou o homem que ia a 
conduzir o primeiro carro. Chegaram ao 
pinhal às 15h30, onde encontraram um 
guarda muito velho na companhia do 
neto. Estenderam a toalha no chão e 
começaram a lanchar. 

Quantas pessoas foram mencionadas 
nesta história?

3 – OS SEGUNDOS
Um relógio marca 19:57:33. Qual o 
número mínimo de segundos que 

devem passar até que se alterem todos 
os algarismos?




