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compressas transparentes.
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decorre de 06 a 16 de fevereiro.
A história de Gabriel e Ana,
juntos há mais de 50 anos.
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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

O AMOR, A TRADIÇÃO E UMA CANTARINHA
PARA CELEBRAR ESTE DIA

AMAR É ACOMPANHAR
A VIDA TODA 

O GUIDANCE ESTÁ AÍ.
O QUE VER AO LONGO DE DEZ DIAS 

COMPRESSAS AMIGAS DO AMBIENTE
DESENVOLVIDAS POR UM VIMARANENSE

GILMARIO VEMBA:
HUMORISTA ANGOLANO
APRESENTA
“HIPOTETICAMENTE” (BOM) 

AS REISADAS E A IMPORTÂNCIA DAS 
TRADIÇÕES PARA OS MAIS NOVOS 

NÉCTAR DOS DEUSES, TERRA DE REIS:
GUIMARÃES APOSTA NO ENOTURISMO
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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.

AS “NOVAS” FAMÍLIAS 
PORTUGUESAS

A análise dos dados publicados pelo 
Pordata não deixam margem para 
dúvidas. A definição tradicional de 
família - dois adultos e crianças - está 
em transformação rápida e sob diversos 
pontos de vista.

Segundo o Pordata, o número de casais 
com filhos no ano 2000 era de 1,554,924. 
Em 2018 esse número caiu para 1,410,116, 
ou seja menos 9.3%. Já o número de 
casais sem filhos cresceu 40% (de 
716,987 no ano 2000, para 1,007,681 
no ano de 2018). Mais significativo é o 
crescimento das famílias monoparentais. 
O número de famílias monoparentais 
no ano 2000 era de 270,588. No ano 
de 2018 o número subiu para 460,315 
famílias, o que significa um crescimento 
de 70%. Já os agregados familiares 

compostos por um só indivíduo 
passaram dos 536,738 no ano 2000, 
para os 938,839, o que significa um 
aumento de 75%.

Se analisarmos a dimensão média das 
famílias em Portugal, também aí são 
significativas as diferenças. No ano 2000 
a dimensão média era de 2.9 indivíduos 
e no ano de 2018 a dimensão média 
ficou pelos 2.5 indivíduos, ou seja uma 
redução de cerca de 16%.” Acrescenta o 
o estudo.

Os números têm essa capacidade de 
nos fazer perceber bem melhor uma 
realidade que todos conhecíamos, não 
tínhamos certamente é a noção da 
velocidade e da dimensão da mudança 
nas famílias portuguesas.

Fevereiro é o mês do S.Valentim, em 
que os enamorados celebram o amor. 
Nesta edição da Revista da Cidade Berço 
contamos mais uma história, de um 
amor que perdurou no tempo e mantém 
unidos Ana e Gabriel há mais de 50 
anos.

Casos destes serão cada vez menos, 
sobretudo porque o conceito de família 
mudou, diria que está sempre a mudar, 
em transformação, mas “mudou muito 
nas últimas décadas em Portugal”, 
conforme refere Francisco Coelho, 
diretor do Curso de Marketing Global 
no IPAM/Universidade Europeia, que 
agregou os dados respeitantes à 
constituição das famílias portuguesas e 
as suas alterações entre o ano 2000 e 
2018.

Vamos aos números que constatam 
o exposto na introdução deste texto: 
“Em Portugal, o número de agregados 
familiares subiu dos 3,544,098 no ano 
2000 para 4,144,619 no ano de 2018, o 
que significa um aumento de 17%. No 
entanto, a sua estrutura e composição 
tem vindo a sofrer alterações 
significativas.
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Amarrado ao
Emprego errado?

Formação e Acompanhamento Contínuos;
As Mais Elevadas Comissões do Mercado;

Ambicioso(a);
Comunicativo(a);

Oferecemos:Perfil desejado:

Vem às nossas instalações
a meio da Avenida D. João IV, liga 915 877 870,

ou, envia a tua candidatura para rh.vitoria@remax.pt

Maxvitória - Mediação Imobiliária, Lda | Lic. 15114 AMI
Avenida D. João IV, 560A | 4810-553 - Guimarães, Portugal

     253 421 390 |     vitoria@remax.pt |     www.gruporemaxvitoria.pt
     facebook.com/gruporemaxvitoria/

VITÓRIA
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O GUIDANCE ESTÁ AÍ.  
O QUE VER AO LONGO DE DEZ DIAS 

CULTURA

QUINTA-FEIRA, DIA 06,  21H30

O GUIDANCE ARRANCA A 06 DE FEVEREIRA E TERMINA 10 DIAS DEPOIS. E HÁ MUITO PARA VER. 
PODE AINDA OPTAR POR ASSISTIR A TRÊS ESPETÁCULOS POR 20 EUROS OU CINCO POR 30 EUROS. 

Onironauta, Tânia Carvalho

Sete bailarinos ou encarnações físicas 
de um onirismo sob controlo. Sete 
corpos saídos dos limbos amargos de 
um sono desperto, acompanhados em 
cena pela criadora, ao piano. No Grande 
Auditório do Centro Cultural Vila Flor 
(CCVF). As entradas únicas custam 10 
euros.   

SÁBADO, DIA 08, 18H30 SÁBADO, DIA 08, 21H30

SEXTA-FEIRA, DIA 07, 21H30 SÁBADO, DIA 08, 16H00

QUARTA-FEIRA, DIA 12, 21H30

Esplendor e Dismorfia, 
Vera Mantero 
e Jonathan Uliel Saldanha

Estreia nacional. É a mais recente 
criação de Vera Mantero, a coreógrafa 
em destaque nesta edição do Guidance. 
No pequeno auditório do CCVF, por 7,50 
euros. 

Escritas do Mundo Onde 
Vivemos
Debate: Pensar, Sentir, 
Dançar

Com Vera Mantero, Jonathan Uliel 
Saldanha, Rui Tavares. Moderação de 
Cláudia Galhós. Entrada livre, até ao 
limite da lotação da sala. 

Rite of Decay, Joana Castro

Uma dança sobre a morte, ou várias 
mortes. A coreógrafa parte da ideia 
da gestão de um corpo que se 
desmultiplica noutros, já extintos ou 
por vir. A entrada vale 7,50 euros. No 
Centro Internacionald as Artes José de 
Guimarães (CIAJG). 

Outwitting the Devil, Akram 
Khan Company

O bailarino e coreógrafo inglês leva, ao 
Grande Auditório do CCVF, "Outwitting 
the Devil".  O espetáculo é inspirado 
num fragmento da Epopeia de 
Gilgamesh. Os preços fixam-se nos 10 
euros.  

Os Serrenhos do Caldeirão, 
Vera Mantero

O segundo espetáculo com a 
coreógrafa em destaque é uma criação 
de 2012. A entrada tem o valor de 
7,50 euros. Segue-se uma conversa 
com três dos principais criadores no 
Guidance no Pequeno Auditório. 

FOTOS: DIREITOS RESERVADOS
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QUINTA-FEIRA, DIA 13, 21H30 SÁBADO, DIA 15, 16H00 SÁBADO, DIA 15, 16H00

SÁBADO, DIA 15, 18H30 SÁBADO, DIA 15, 21H30 DOMINGO, DIA 16, 16H00

O que não acontece,
Sofia Dias e Vítor Roriz

A tensão entre dois bailarinos. A peça 
começa com um espaço vazio que 
progressivamente se enche de palavras 
e gestos. No final de tudo, sobressai 
o desejo de estar em relação e de 
construir um espaço comum. Por 7,50 
euros, no Pequeno Auditório.

Caixa para guardar o vazio, 
Fernanda Fragateiro e 
Aldara Bizarro

Uma escultura que também é um 
lugar para explorar com o corpo e 
com todos os sentidos, num processo 
de descoberta individual ou coletivo. 
Dois bailarinos "ativam" a caixa, que 
dialogam entre si e o público. No Piso -1 
do CIAJG. A participação tem o custo de 
2 euros.

Bacantes - Prelúdio para 
uma Purga, Marlene 
Monteiro Freitas 

Espetáculo inspirado na tragédia grega 
de Eurípides, onde se percorre o delírio, 
o irracional, a histeria, a loucura, vai-se 
da ilusão à cegueira e da cegueira à 
revelação. Música, dança e mistério 
entre os campos de Apolo e Dionísio. 
No Grande Auditório. Bilhetes a 10 
euros.  

Dias Contados, 
Elizabete Francisca

Uma reflexão às transformações 
socioeconómicas numa grande 
cidade, que levam a repensar modos 
de vivência, de resistência e de 
insurreição. Os bilhetes custam 7,50 
euros. Na Blackbox do CIAJG. Dias 
Contados põe em palco Elizabete 
Francisca e Vânia Rovisco. 

Des gestes blancs,
Naïf Production
A história de um filho e o seu pai 
contada através da dança e da 
confiança mútua. Entre a correria e 
euforia de uma criança de 8 anos e a 
idade adulta do seu progenitor. 
Uma jornada de descoberta para 
ambos, na qual o filho imita os passos 
do pai — e vice-versa. Uma criação 
de Sylvain Bouillet. Por 2 euros, no 
Pequeno Auditório. 

The Rite of Spring + Henri 
Michaux: Mouvements, 
Compagnie Marie 
Chouinard
Marie Chouinard, bailarina e coreógrafa 
canadiana com mais de 40 anos de 
carreira, estreia-se em Guimarães com 
duas peças. No Grande Auditório, por 
10 euros. No final, há uma talk com a 
coreógrafa. Já no domingo, a partir das 
11h00, masterclass com Chouinard. 
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
FEVEREIRO  2020

AGENDA

TIERRAS DEL SUDE
22 DE FEVEREIRO, 21H30
CCVF

Espetáculo teatral da companhia 
hispano-chilena Azkona Toloza. Aborda 
o exercicío do poder sob a forma de 
novo colonialismo. Retrata a situação 
da Patagónia e do capitalismo selvagem 
que se abate sobre os povos indígenas 
lá residentes .

A PELE
01 DE MARÇO
Centro e Laboratório Artístico de Vermil

A banda de Coimbra nasceu em 2010. 
Celebram 10 anos de história, e estão a 
gravar um novo disco.

MORCEGOS ÀS CLARAS
ATÉ 18 DE MARÇO
Curtir Ciência - Centro de Ciência Viva

Produzida pelo Casoscópio — Curtir 
Ciência Viva do Alviela. O propósito 
é explorar “o curioso mundo dos 
morcegos, mostrando a sua importância, 
as ameaças que enfrentam e de que 
forma podem ser protegidos”. 

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.

BIRDS ARE INDIE
14 DE FEVEREIRO, 21H30
CCVF

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

ATÉ 15 DE FEVEREIRO
Loja Oficina 

A exposição “Retrospetiva 20 anos” 
está patente na Loja A Oficina, na rua 
da Rainha. É uma viagem pelas duas 
décadas de carreira da oleira algarvia 
tornada vimaranense.

GUIDANCE
06-16 DE JANEIRO
CCVF e CIAJG

Dez dias para absorver a amplitude das 
possibilidades de expressão do corpo. 
Constitúido de estreias absolutas de 
criadores portugueses, esta décima 
edição faz-se maioritariamente no 
feminino. O festival arranca no dia 6 de 
fevereiro, com a performance de Tânia 
Carvalho. APOCALYPSE NOW

27 DE FEVEREIRO, 21H45
Grande Auditório do CCVF

Filme de Francis Ford Coppola, que 
retrataa missão de um jovem capitão 
americano durante a Guerra do 
Vietname.
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PAULO ALMEIDA
14 DE FEVEREIRO, 21H30
São Mamede

Depois de esgotar salas de teatro de 
norte a sul do país em 2019 com o “Ódio 
de Estimação”, agora é a vez de “Karma”, 
o seu 4º espectáculo de stand-up.
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Comunhão 
2020

IMENSAS SUGESTÕES JÁ EM LOJA
Vendemos apenas um Modelo por Freguesia

Av. São Gonçalo 1364, 4835-105 Guimarães | Tel.924 003 943imperatrizmodainfantil

VESTIDOS CURTOS E COMPRIDOS
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Comunhão 
2020

IMENSAS SUGESTÕES JÁ EM LOJA
Vendemos apenas um Modelo por Freguesia

Av. São Gonçalo 1364, 4835-105 Guimarães | Tel.924 003 943imperatrizmodainfantil

VESTIDOS CURTOS E COMPRIDOS
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

REUTILIZAR É PRECISO

Borras de café usadas para produzir 
cogumelos. Composto da produção de 
cogumelos usados para criar biopestici-
dades. Garrafas de plástico que se trans-
formam em porta-chaves - um mundo 
de possibilidades no setor da economia 
circular. E o único caminho possível para 
cuidarmos do ambiente e do planeta. 

Os recursos são escassos e estes pro-
blemas são cada vez mais equacionados 
como forma de travar os efeitos de um 
consumismo avassalador. 

Pense-se nisto: o que fazer com milha-
res de toneladas de borras de café? O 
depósito em aterro tem um elevado cus-
to. Financeiro e ambiental. Porque não 
usar essas borras, com os seus minerais 
e nutrientes, para o cultivo de cogume-
los? É o que já faz, há mais de dois anos, 
a Universidade do Minho. 

Enquanto consumidores de cogumelos 
não pensamos nisto: o que fazer com o 

composto resultante da produção de co-
gumelos? A produção de cada tonelada 
de cogumelos em modo industrial gera 
três toneladas de composto. Investi-
gadores europeus estão a desenvolver 
biopesticidades e fertilizantes biológi-
cos a partir do aproveitamento desse 
composto. 

A nível local também não faltam exem-
plos. No Curtir Ciência, a unidade de 
Reciclagem mostra todo o processo de 
transformação de garrafas de plástico 
em porta-chaves. Uma forma de afirmar 
a reciclagem como um desafio ao alcan-
ce de todos.
 

NOTA FINAL

O Curtir Ciência lança um pouco de luz 
sobre os morcegos (associados pelo 
imaginário literário e fílmico ao mundo 
das trevas) numa exposição patente até 
final de março. A exposição “Morcegos 
às Claras” está dividida em quatro áreas: 
Todos ao molho; Morcegos à séria; Eu, 
morcego e Assim não dá!

É portuguesa, astrobióloga e integra 
a missão espacial europeia que 
vai tentar interceptar um cometa 
primitivo para obter respostas sobre 
a origem da vida na Terra. A inves-
tigadora diz ter sido atraída para a 
ciência durante o liceu, ao assistir 
ao programa de TV “Cosmos”, de 
Carl Sagan. Prova de que o contacto 
desde cedo com o universo da Ciên-
cia pode moldar trajetos futuros. 

É um facto: a Ciência tem cada vez 
mais importância. Merece por isso 
aplauso a aposta do Município de 
Guimarães nessa área. Através do 
projeto Curtir Ciência e, em breve, 
do “Curtir Inovação”, mas também 
com a aposta de vulto (11 milhões 
de euros) no Instituto Cidade de 
Guimarães, que envolve o Município, 
a UMinho e o Instituto Europeu de 
Medicina Regenerativa. 

Opções que revelam, da parte do 
Presidente do Município, visão de 
futuro e que colocam a promo-
ção da Cultura Científica a par de 
desígnios como a Sustentabilidade 
Ambiental e a Cultura. 

Reaproveitar em nome do 
ambiente. 8 garrafas de plástico 
produzem uma t-shirt; 23 são 
suficientes para um traje univer-
sitário e 84 para uma mochila. 

Número de espécies de morcegos 
no mundo. Portugal tem 27 (40% 
dos mamíferos do nosso país), 11 

das quais estão ameaçadas, prin-
cipalmente pela ação humana.

REUTILIZAR

1.200

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

UMA MÁQUINA A VENDER CASAS guimaraesnorte@era.pt
era.pt/guimaraesnorte  t. 253 776 000

IMOHUB lDA/AMI - 12977 CADA AGÊNCIA É JURÍDICA E FINANCEIRAMENTE INDEPENDENTE

Seja um agente ERA, fale connosco e envie-nos o seu cv.
PROCURAMOS CONQUISTADORES

ESTE ANÚNCIO  
É PARA 
 Q UE QUERES

TI,

VENCER
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O Desporto, mas fundamentalmente o 
Futebol, em Guimarães, é vivido com 
uma emoção e paixão fora do vulgar. 
Visto de uma maneira especial, sepa-
rado da vida diária, o futebol exerce 
uma grande influência nos hábitos 
culturais da cidade. Importante será 
conseguir capitalizar a ideia de “um 
clube e uma cidade” para conseguir 
elevar os mesmos para patamares 
superiores.

Nos últimos tempos tem-se assistido a 
um Fenómeno cada vez mais frequente 
que ajuda o adepto, principal consumi-
dor deste jogo, a DEIXAR progressiva-
mente de assistir a este desporto:
- A crescente introdução indevida 
de material pirotécnico nos recintos 
desportivos e consequentes agressões 
gratuitas a que somos todos os dias 
intoxicados pelos meios de comunica-
ção social não ajuda na pacificação do 
Futebol. Existe uma Lei nº113/2019 de 11 
de setembro, que estabelece o regime 
jurídico da segurança e combate ao ra-
cismo, à xenofobia e à intolerância nos 
espetáculos desportivos alterando a Lei 
nº 39/2009 de 30 de julho. Temos que 

perceber que será necessário apostar 
na erradicação deste problema para 
que, novamente, este desporto tenha 
a dimensão que tem na Europa. Neste 
ponto também é importante a ajuda 
de todos os intervenientes do jogo, no-
meadamente os dirigentes desportivos, 
treinadores e atletas.

- A crescente utilização das redes so-
ciais leva a uma crispação que não aju-
da neste problema. Esta nova dimensão 
ajuda no aumento de informação que 
podem provocar violência. Esta plata-
forma informática quando má utilizada 
dificilmente ajudará na pacificação do 
Futebol.

- A “Politica no Desporto” é muitas 
vezes confundida com “Política Despor-
tiva”. É importante que os intervenien-
tes percebam isto e não interfiram na 
evolução e caminho do Futebol. Todos 
são importantes no processo de evolu-
ção deste desporto. A organização de 
um partido politico não é semelhante à 
organização de um clube desportivo.

- A massificação de agentes desporti-

ARTIGO DE OPINIÃO

“DEIXA
JOGAR”
TEXTO: DR. RUI VAZ • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

vos tornando o futebol cada vez mais 
um negócio poderá estar a levar o 
futebol para um caminho sem retorno. 
Está a levar a uma perda dos valores 
formativos do atleta jovem que tem o 
desejo de crescer nesta modalidade.  

- O crescente aumento de violência 
verbal no futebol formação dos encar-
regados de educação. Nestes esca-
lões, os clubes têm que assumir um 
papel formativo e educativo do atleta 
e da criança. As estruturas federativas 
devem alterar os quadros competiti-
vos nos escalões de formação para 
que este crescimento seja profícuo no 
futuro.  

Como consequência deste Fenóme-
no desportivo temos assistido a uma 
diminuição efectiva do número de 
espectadores nos nossos estádios e um 
crescente clima de guerrilha nas ban-
cadas que em nada ajuda na evolução 
desta modalidade. 

Percebendo do aumento deste fenóme-
no no futebol, a Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF) em 2019 promoveu 
uma campanha “Deixa Jogar” que tem 
como principal objectivo combater os 
episódios de mau comportamento nas 
bancadas e consciencializar os encarre-
gados de educação e publico em geral 
para os efeitos nocivos dos mesmos, 
promovendo também as boas práticas 
e os bons exemplos de fair play.

Será importante, definir-se uma es-
tratégia conjunta com o poder político 
(ajudando na aplicabilidade da lei) 
e com as estruturas federativas (na 
consciencialização de todos os interve-
nientes para aplicar bons exemplos de 
fair play e na acreditação das estruturas 
diretivas), para que consigamos erradi-
car, este fenómeno que poderá levar ao 
descredito desta modalidade que tanto 
amamos.

Junto dos nossos clubes e dos nossos 
dirigentes vamos tentar consciencializar 
todos os intervenientes responsáveis 
na difusão da modalidade (atletas, 
encarregados de educação, treinadores, 
dirigentes e agentes desportivos) para 
fazer do futebol uma modalidade ainda 
mais agregadora.
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ANA E GABRIEL 

AMAR É ACOMPANHAR A VIDA TODA
TEXTO: NUNO GOMES • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

UMA HISTÓRIA DE AMOR COM MAIS DE MEIO SÉCULO DE VIDA QUE COMEÇOU ÀS PORTAS DE UMA 
IGREJA. HOJE, NUM LAR, ANA E GABRIEL CONTAM A SUA HISTÓRIA. E CONTAM SEMPRE UM COM O 

OUTRO. AFINAL, COMO DIZEM, O SEGREDO É A PACIÊNCIA. E O COMPANHEIRISMO.
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Ana Magalhães, “82 anos feitos”, 
ostenta uma écharpe que lhe fora 
oferecida no Lar de Santo António, em 
Guimarães. Ao seu lado, no mesmo 
sofá de linhas barrocas, encontra-se 
Gabriel Freitas. “Tem 84 anos feitos, 
ele”, diz-nos Ana. As palavras vão 
faltando ao homem que, um dia, ainda 
o mundo não sabia o que havia de ser 
a década de 60, lhas roubou. Ela não 
é de cá, mas quando cá chegou, ele 
não estava. Regressou. “Nunca a tinha 
visto por Guimarães”, recorda Gabriel. 
Decidiu que, um dia, a levaria a casa. 

Antes de 1961, ano em que a Índia 
decidiu, de vez, tomar os territórios 
que Portugal se apoderara há séculos, 
jovens portugueses eram enviados 
para as ex-colónias. Gabriel foi um 
deles. “Tinha uma namoradita para nos 
entretermos naquele tempo, na Cruz de 
Pedra. Eu era dos que pensava: ‘Tenho 
a tropa para cumprir.’ E já sabia que 
aquilo ficava por ali”, conta. 

Quando Gabriel rumou à Índia, Ana 
chegou a Guimarães. O pai, agente 
da GNR, foi destacado para várias 
localidades. “Eu nasci em Penafiel. 
Depois fui para Lisboa, voltei a Penafiel. 
O meu pai levava a família. Fomos, 
depois, para Paços de Ferreira e daí 
para Felgueiras. E de lá viemos para 
aqui, nasceu um irmão meu mais novo.” 
Tinha 18 anos — “mais coisa, menos 
coisa”, diz — quando a sua família se 
instalou em Guimarães. Também tinha 
um namorado que a vinha ver, de 
Paços de Ferreira. A relação acabaria 
por terminar quando Ana, franca, disse: 
“Está o lugar ocupado.” 

É que quem fez os esforços para ver se 
as trocas de olhares iam a bom porto 
foi Gabriel. Contextualizemos: “Eu ia 
sempre à missa das 10h00 ao Toural. 
Ele também, mas era para ver se me 
encontrava. Começou assim, ele ia lá 
à espera. Eu não o conhecia. Quando 
ele cá chegou da Índia é que a gente 
se foi vendo porque morávamos na 
Cruz de Pedra”, explica. Gabriel faz a 
ressalva: “Eu ia à missa, ia. E antes de ir 
à Índia já ia à missa”, esclarece. “Pronto, 
e depois daí, procurou saber quem era 
eu. E perguntou a uma vizinha, que lhe 
disse: ‘Tens aqui uma namorada boa 
para ti.’”, acrescenta Ana. E ele lá se 
encheu de coragem, esperou pelo fim 
da missa e, cordialmente, perguntou-
lhe: “Posso acompanhá-la?” Ela aceitou, 
caminharam até sua casa e ficaram a 
falar “à porta”. 

Estavam duas linhas, até ao momento 
paralelas e dispersas por outras 
latitudes, sobrepostas. Do novelo 
das vidas saem fios que se cruzam 
com outros; nem todos resultam em 
nó. Os deles, sim. Destino selado: 
namoraram durante um ano e três 
meses, colocaram os anéis como prova 
de amor eterno a 06 de outubro de 
1960. O “lugar ocupado” no coração de 
Ana ainda ocupa o mesmo espaço: “É o 
homem da minha vida”, diz. “Gosto de 
tudo nele, não é? Senão a gente não 
estava junta”, acrescenta. 
E, a isso, junta-se a paciência. “Isto 
com a idade e as doenças perde-se 
a paciência. Tem de se ter. Com as 
doenças dele, tive muita, porque é 
preciso”, diz, com a simplicidade que 
lhe tolda o discurso. “Agora, não se tem 

"TENS AQUI UMA
NAMORADA BOA PARA TI"

muita paciência. As pessoas pensam 
que já não gostam de uma coisa e 
pronto, acaba-se tudo. Não gosto 
disso”, acrescenta. 

Diz-nos que não foi habituada a ter 
muito. Antes de casar, a vida “era muito 
difícil”. Cabia-lhe, sempre, “comer a 
parte da cabeça da sardinha”, já que 
era a mais velha. “Mas tinha comida. 
E comia-se menos, não havia estas 
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coisas todas. Mas comia-se melhor”, 
sublinha. Fez a terceira classe e 
trabalhou “toda a vida” como costureira 
de alfaiate: “Fazia a partir de casa. 
Dantes, não havia tantas casas. Lá 
levava a obra por um caminho muito 
feio, mas o Gabriel e a tia dele iam à 
frente, então não tinha tanto medo.” 

Já Gabriel, nascido e criado em 
Guimarães, fez a quarta classe. “E 
foi um aluno com distinção”, gaba a 
esposa. “Trabalhei na cutelaria, depois 
na metalúrgica, a fazer as máquinas 
de tecido”, conta o vimaranense, que 
foi criado com os tios. Casados, viram 
a vida melhorar. “Eram dois salários 
e isso traz menos dificuldades. Mas 
nada de muita fartura, não”, aponta 
Ana. A gestão do dinheiro obedeceu a 
uma regra simples: “Tudo muito bem 
governadinho, sem grandes luxos. 
Não se comprava o que não se tinha 
dinheiro para comprar e é assim que 
deve ser.” 

Os olhos de ambos brilham quando 
falam nos filhos. “Foi um casalinho”, 
sorri Ana. “O rapaz agora tem 54, a 
rapariga, 53. E temos dois netos de 
cada um e dois bisnetos, já somos 
bisavós”, acrescenta o marido. “É, os 
filhos vieram assim, seguidos. Eduquei-
os muito bem, nunca me deixaram 
ficar mal”, garante a penafidelense. Os 
dois orgulham-se a contar a vida que 
os filhos seguiram, criados numa casa 
próxima ao lar onde o casal ainda vive, 
60 anos depois. 

Os netos também são motivo de 
orgulho. Deles, há um que Ana 

assemelha ao seu pai — e não é pelas 
parecenças físicas: “É do Porto, como 
ele. O meu falecido pai era maluco 
pelo Porto!” Gabriel, por sua vez, 
tem o coração (no que ao futebol diz 
respeito) dividido pelo clube da terra e 
pelo Benfica. “Mas fui sócio do Vitória 
durante 50 anos e é o clube que gosto 
mais. E fui receber o diploma e tudo”, 
reforça. “Ele mesmo quando fez os 25 
anos de sócio andava aí todo contente 
com o crachá que deram no casaco. 
É, ele gosta muito do Vitória. E ia para 
o café ver, quando já não podia ir ao 
estádio”, completa Ana. 

Os amigos do café — e da “praia seca, 
o luxo dos pobres” — continuam os 
mesmos, mas o casal ganhou outros 
no lar. “Tudo muito à base do respeito”, 
dizem. Por lá, Ana gosta, especialmente, 
das sessões de desenho. As artroses 
nas mãos roubaram-lhe a costura, 
mas encontrou uma alternativa no lar. 
“Decidi vir para aqui depois do inverno 
de há dois anos. Passei muito mal. É 
que a água quente não resolve tudo. 
Disse-lhe: ‘Gabriel, vou para o lar. Eu 
vou. Vens também?’” Ele aceitou, se 

bem que o estado do tempo 
não lhe cause muito incómodo. Para 
Ana, é diferente: “Ele trabalhou muito 
no frio. Eu quando lhe ia levar o almoço 
à fábrica, pensava mesmo que aquilo 
era de uma bravura… Mas eu sou do 
calor. No frio, sofro muito. No verão, 
pode estar o calor que estiver, eu estou 
bem. Estou sempre morta para que 
chegue o verão, é mais bonito, claro 
que é.” 

No lar, dizem, o Dia dos Namorados é 
celebrado por “um jantarzinho mais 
composto”. “A comida aqui é muito 
boa e tratam-nos muito bem. Nesse 
dia é que põem assim uma coisa mais 
composta. Mas levam-nos a muitos 
sítios, a passear. E a gente cá vai 
ficando. Até um dia, que Deus queira…”, 
conclui Ana. 

A companhia da família é constante 
e têm-se um ao outro. Para quando 
a saúde falha a um, o outro cuida. “É 
paciência, é paciência e acompanhar” 
— desde o momento em que, ao pé da 
igreja, se pergunta: “Posso acompanhá-
la?”. Hoje, acompanham-se, lado a lado.
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FORAM MAIS DE MIL AS CRIANÇAS QUE, NO LARGO DA OLIVEIRA, CANTARAM AS REISADAS, 
PROLONGANDO UM COSTUME SECULAR.

AS REISADAS E A IMPORTÂNCIA
DAS TRADIÇÕES PARA OS MAIS NOVOS

TRADIÇÃO

TEXTO E FOTOGRAFIAS: NUNO RAFAEL GOMES

Tão incutidas na cultura portuguesa, 
as Reisadas marcam a transição das 
festas de dezembro para o arranque 
do novo ano — ainda que as Janeiras 
sejam os "cânticos" que louvam a 
vida e o novo ano. Apesar da diferença 
substancial entre Janeiras e Reisadas, 
o primeiro mês do ano é sinónimo de 
afinar a voz, colocar uma coroa e seguir 
com os instrumentos para as portas 
das casas vizinhas. 

Em Guimarães, foram os mais novos a 
preencher o Largo da Oliveira de música, 
tomando uma tradição secular como 
sua, ao mesmo tempo que ostentavam 
coloridas coroas como se fossem suas. 

Entre as instituições presentes, encon-
trava-se a Casa do Povo de Fermentões. 
Catarina Pereira, professora de música, 
frisou a importância do evento: “Primei-
ro, estão a conviver com outros meni-

nos. Depois, estão a ver o centro históri-
co da sua cidade e cantam para alguém 
importante, o presidente da Câmara.” 

Arminda Silva, educadora de infância no 
Patronato de São Sebastião, realça a im-
portância do evento: “É de louvar porque, 
de facto, cantar os reis é uma tradição da 
nossa cultura. Incutir isso nas crianças é 
importante para que elas possam crescer 
a aprender estas tradições.”
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No Dia dos Namorados, o Museu Alber-
to Sampaio e a Loja Oficina unem-se 
para mostrar que há atos de amor que 
se prolongam com o tempo. 

Por isso, no dia 14 (mas também no dia 
13, atenção), o Museu Alberto Sampaio 
aposta numa programação direcionada 
para os mais novos — e as inscrições 
fazem-se até dia 10 de fevereiro. Com 
sessões de uma hora agendadas para 
as 10h00, 11h00, 14h00 e 15h00 de am-
bos os dias, o programa inicia-se com o 
teatro de sombras “Mãos Enamoradas”, 
onde as crianças poderão ficar a conhe-
cer a história da Cantarinha das Prendas 
e do Bordado de Guimarães, que pode 
ser usado nos Lenços dos Namorados. 

Depois, a visita segue para a Loja 
Oficina, na rua da Rainha, onde os mais 
novos poderão ver comos e faz uma 
cantarinha ou comos e borda um lenço 
— tudo demonstrado por quem sabe. 
E quem sabe de cantarinhas é Maria 
Fernanda Braga, portimonense de berço 
e vimaranense por amor. Subiu o país 
pela oferta que o marido lhe fizera em 
solo algarvio: uma cantarinha, precisa-
mente. 

Anos mais tarde, dedicou-se à olaria e 
hoje é guardiã dessa expressão artística 
milenar, mas que resiste ao passar do 
tempo. Agora, com 20 anos à volta 
do barro, tem uma exposição na Loja 
Oficina: “Retrospetiva 20 anos” é uma 

viagem pela evolução e Maria Fernanda 
Braga enquanto artista, pela tradição e 
pelos lugares e costumes vimaranenses 
que se colam à vivência de quem é (ou 
se torna) de Guimarães. 

Maria Fernanda Braga não é filha de 
oleiros, mas tomou a tradição e fez do 
barro, vida. A profissão desvanece, mas 
ela resiste. As tradições que se repre-
sentam na sua obra não eram as dela, 
mas tornaram-se. 

O balanço destes 20 anos, diz, “é bas-
tante positivo”. Mesmo que, por vezes, 
“seja muito difícil ser artista”. A exposi-
ção está patente na Loja A Oficina, na 
rua da Rainha, até 15 de fevereiro.

NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO, OS MAIS 
NOVOS PODEM SABER MAIS SOBRE AS 
TRADIÇÕES DO DIA DOS NAMORADOS EM 
GUIMARÃES. E HÁ UMA EXPOSIÇÃO PARA 
VISITAR ATÉ DIA 15. 

O AMOR, A TRADIÇÃO
E UMA CANTARINHA
PARA CELEBRAR 
ESTE DIA 

DIA DOS NAMORADOS

TEXTO E FOTOGRAFIAS: NUNO RAFAEL GOMES 
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COMÉDIA

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Depois de toda a popularidade do grupo 
Tuneza, como é que tem corrido estes 
espetáculos a solo, nomeadamente os 
vários espetáculos de 2019?

Têm sido bastante desafiantes, mas 
também muito bons de se fazer, o stand 
up é a minha escola, é aquilo que eu 
bebo desde os 17/18 anos, então poder 
fazê-lo como tal é suficiente para querer 
superar todos os desafios que vêm com 
ele.

2020 arranca em Guimarães. O que po-
demos esperar deste grande espetácu-
lo, que está a despertar muito interesse 
por parte do público?

Já é um bom espetáculo porque é HIPO-
TETICAMENTE (bom), ou seja, parte de 
um perspectiva otimista, o que é bom 
(risos). E a parte "mais" nesta pergunta 
é - está a despertar muito interesse por 
parte do público - que também é um 
perspetiva otimista, então, estão com-
pletamente alinhados. 

Como surgiu o nome do espetáculo 
"Hipoteticamente" (Bom)?

Porque o espetáculo é certamente bom 
para o artista que cria e hipoteticamente 
bom, para quem vai assistir, então eu 

achei que seria um título completamente 
sincero. Por outra lado, dá-me muita 
liberdade criativa.

O que esperas do público vimaranen-
se e da casa de espetáculos CAE S. 
Mamede?

Primeiro espero que apareçam (risos), 
e segundo, que se divirtam muito, mas 
muito mesmo, ao ponto de quererem ver 
um outro espetáculo meu.

Estavas à espera de tanto carinho por 
parte do público português?

Sinceramente não. O Portugal que eu 
conheço é de se ouvir dizer e não de 
viver, então, quando comecei a fazer 
espetáculos em Portugal, confesso que 
estava meio apreensivo, mas olha, ainda 
bem que o fiz.

Tens várias datas marcadas para cida-
des portuguesas e até para Londres. É 
o reconhecimento do teu trabalho?

As datas marcadas é um só lado dessa 
história, o outro lado é tê-las todas 
esgotados, ou com pessoas para assistir 
o espetáculo. Mas quero dizer sempre 
obrigado à Meio Termo pela aposta, 
ainda bem que não é uma promotora 

GILMARIO VEMBA
HUMORISTA ANGOLANO APRESENTA
"HIPOTETICAMENTE" (BOM)

muita séria (risos), e a todo público de 
Guimarães ,em particular, e Portugal, no 
geral, por me receber bem.

A TOUR DE 2020 DO ARTISTA GILMARIO VEMBA ARRANCA NO CAE S. MAMEDE, EM GUIMARÃES, NO 
DIA 07 DE FEVEREIRO, PELAS 22H00.
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Situado junto à Estrada Nacional 105, 
em Moreira de Cónegos, próximo 
da capela da Senhora da Ajuda, o 
Restaurante Donna Maria abriu portas 
no início de 2020 e tem encantado os 
vimaranenses com os seus fantásticos 
sabores.

Com um atendimento cuidado e 
profissional, o Donna Maria conta com 
Nelson Castro, responsável que está 
ligado desde muito cedo ao setor da 
restauração. 

Os grandes destaques vão para os 
pratos de peixe e as carnes de quali-
dade superior, com destaque para o 
bacalhau. Pratos tradicionais reinven-
tados com uma apresentação cuidada 
e acompanhamentos surpreendentes. 
A carta de vinho acompanha bem a 
qualidade dos pratos que nos são colo-
cados à mesa.

O restaurante conta com duas salas 
amplas, bem decoradas, com capacida-
de para 220 lugares. O Donna Maria é o 
local ideal para a realização de eventos 
familiares com batizados, aniversários 
ou comunhões, eventos sociais ou 
empresariais. O espaço exterior é ótimo 
para a troca de dois dedos de conver-
sa, antes ou depois das refeições.
O Donna Maria está aberto todos os 
dias à hora do almoço, com menu exe-
cutivo de segunda a sexta. De sextas a 
sábados, o espaço abre também para 
o jantar.

RESTAURANTE DONNA MARIA
ENCANTA OS VIMARANENSES

EM FUNCIONAMENTO DESDE O INÍCIO DO ANO, O NOVO RESTAURANTE CONTA 
COM OS MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE NÉLSON CASTRO.

Moreira de Cónegos, Estrada Nacional 105 (junto à Capela de Sra da Ajuda  •  915 508 137 Siga-nos no Facebook

O RESTAURANTE 
DONNA MARIA ESTÁ 
A PREPARAR UM JAN-
TAR ESPECIAL PARA 
14 DE FEVEREIRO, DIA 
DE S. VALENTIM, COM 
UMA EMENTA PENSADA 
PARA O DIA MAIS RO-
MÂNTICO DO ANO. OS 
CASAIS HABILITAM-SE 
AINDA A GANHAR UM 
INESQUECÍVEL FIM DE 
SEMANA A DOIS
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UM SERVIÇO DE EXCELÊNCIA
NO CENTRO DA CIDADE

Serviços altamente especializados e 
profissionais nas diferentes áreas e 
especialidades de medicina. É desta 
forma que a Guimaclinic se destingue 
no mercado.

No coração da cidade, mesmo junto aos 
CTT da Quintã, e fruto do crescimento 
da Guimadent nasceu um novo conceito 
de saúde, a Guimaclinic by Guimadent. 
São agora 15 especialidades médicas, 
assentes nos pilares de proximidade, 
qualidade, inovação e cuidados médicos 
integrados. “A Guimaclinic é já uma 
certeza para os seus parceiros e clientes”, 
afirma o Médico dentista Carlos Aroso, 
fundador do projeto, à Mais Guimarães.

Com uma notoriedade assinalável, 
fruto dos vários anos de atividade 
da Guimadent, a Guimaclinic espera 
conquistar ainda mais vimaranenses. 
“A Guimaclinic pretende deixar a sua 
marca junto da comunidade em que 
está inserida. A educação, a saúde e o 
apoio aos mais carenciados têm sido as 
áreas de ação social em que nos temos 

focado, tentando fazer a diferença”, 
refere o Dr. Carlos Aroso.
A Guimaclinic é uma clínica nova e 
moderna, com tecnologia de ponta e 
disposta a alargar as áreas de atuação 
e sempre à procura de novas parcerias 
e profissionais de saúde, contando com 
diversos acordos de forma a facilitar os 
tratamentos, tudo para cuidar da saúde 
dos seus clientes.

“Temos um serviço clínico totalmente 
integrado assente em três eixos 
basilares: Elevada qualificação do nosso 
corpo clínico, excelência na prestação de 
todos os cuidados de saúde, inovação 
e tecnologia nos tratamentos de 
saúde bem como no desenvolvimento 

científico. Para além disso a Guimaclinic 
é agora um espaço mais alargado que 
alberga as mais variadas especialidades 
médicas onde de forma personalizada e 
com um acompanhamento permanente 
poderá dispor de todos os nossos 
serviços clínicos”, refere o Dr. Carlos 
Aroso, que projeta o futuro com 
ambição, garantindo que a Guimaclinic 
continuará “a evoluir e a crescer”, de 
forma a tornar a marca numa “referência 
na prestação de cuidados de saúde”. 

Em jeito de desafio, o Dr. Carlos Aroso 
lança ainda o repto para que todos 
os profissionais de saúde qualificados 
possam fazer parte deste projeto 
diferenciador.
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EQUIPA

"O NOSSO COMPROMISSO 
ESTÁ TOTALMENTE 
DIRECIONADO PARA A SAÚDE 
E BEM ESTAR DOS NOSSOS 
UTENTES E DE TODA A 
COMUNIDADE"
Prof. Dr. Carlos Aroso

Atualmente, na clínica são prestados 
serviços em diversas áreas da saúde 
por profissionais com experiencia e 
extraordinária reputação em Guimarães 
e na região.

Medicina Dentária
Prof. Dr. Carlos Aroso, Dra. Ana Sofia 
Vinhas, Dra. Raquel Ferreira,
Dra. Joana Carvalho, Dra. Maria João 
Alves, Dr. Ivo Vieira, Dr. Ricardo Aroso e 
Dra. Sandra Lopes

Medicina Geral e Familiar
Dra. Ana Isabel Costa e Marta Sofia 
Ferreira

Medicina Estética
Dr. Jorge Luís Navarro Maestre

Otorrinolaringologia
Dr. Jorge Ângelo Fernandes

Pediatria
Dra. Eloísa Martí

Podologia
Dra. Carla Ferreira

Psicologia
Dr. Ângelo Braga

Psiquiatria
Dra. Lucinda Varandas

Urologia
Dr. José Preza Fernandes

Fisioterapia
Dr. Bárbara Marques, Dra. Vânia Faria e 
Dr. Fábio Rompante
 
Nutrição
Dra. Andreia Vieira

Fisiatria
Dra. Teresa Rebelo Faria

Terapia da Fala
Dra. Lia Roque

Ginecologia
Dra. Alina Abrantes

Ortopedia
Dra. Maribel Gomes

Rua Teixeira Pascoais, 
nº 211 Sala 9, 

4800-073 Guimarães
253 035 510 / 935 625 131
guimaclinic@guimadent.pt 

Em guimaclinic.pt encontre toda a infor-
mação sobre os protocolos, tratamentos 
e áreas médicas que disponibilizamos.
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Tem até 25 de fevereiro para validar 
faturas pendentes no portal e-Fatura. 
Esse é também o prazo para os pais 
com guarda partilhada comunicarem 
às Finanças a residência alternada dos 
filhos.

E-FATURA:
TUDO O QUE PRECISA
DE SABER!

ESPAÇO DO CONSUMIDOR

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Já sabe que deve associar cada despesa 
ao respetivo setor, para beneficiar das 
deduções na saúde, educação, habi-
tação, lares, além das despesas gerais 
familiares, que assumem a designação 
"Outros". 
Pode também reaver parte do IVA 
suportado em despesas com passes 
de transportes públicos, alojamento e 
restauração, oficinas de automóveis e 
motociclos, cabeleireiros e institutos de 
beleza e ainda veterinários.

Quando as Finanças têm dúvidas sobre 
a categoria da despesa, deixam-na 
pendente, até que o próprio contribuinte 
comunique os dados em falta para cada 
fatura emitida com o seu número de 
identificação fiscal (NIF). 
Se o portal der a indicação de que tem 
faturas pendentes, clique no botão 
"Complementar Informação Faturas". 
Encontrará as despesas inseridas por 
comerciantes que têm múltiplas ativi-

dades, o que leva o Fisco a perguntar 
a que setor se refere cada uma das 
despesas. Se não reconhecer o nome do 
estabelecimento, nem se recordar dos 
gastos feitos na data indicada, procure 
as faturas em papel. Em alternativa, 
tente pesquisar num motor de busca a 
designação comercial ou a  morada da 
empresa. Caso se engane a associar o 
setor, ou se detetar uma fatura associa-
da ao setor errado, pode selecioná-la e 
clicar em "Alterar".
Caso o portal alerte para faturas que 
incluem despesas de saúde sujeitas 
à taxa normal de IVA sem associação 
de receita médica, clique em "Associar 
receita" e consulte as despesas listadas. 
Se comprou produtos com taxa de IVA 
de 23%, como um creme para o rosto, 
é provável que a fatura surja no portal 
como "pendente". Nesse caso, deve ir ao 
e-Fatura, indicar se tem receita médica e 
qual o valor da despesa. Os gastos com 
produtos taxados a 23% só são dedutí-
veis no IRS se prescritos por um médico.

As faturas pendentes têm de ser vali-
dadas uma a uma, o que obriga a uma 
verificação individual. A tarefa pode ser 
demorada, sobretudo se tiver de fazê-lo 
para vários membros do agregado 
familiar. 

As faturas que continuarem penden-
tes após 25 de fevereiro não contam 
como dedução no IRS. Ou seja, se não 
as validar, vai perder dinheiro. Por isso 
não deixe tudo para a última e evite 
preocupações desnecessárias, assim vai 
também ter mais tempo para resolver 
eventuais irregularidades.

Para esta e outras informações a DECO 
Minho está à sua espera na Avenida 
Batalhão Caçadores 9, em Viana do 
Castelo, ou através do 258 821 083 ou 
para deco.minho@deco.pt
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OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

AS BENEVOLENTES,
JONATHAN LITTEL
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Os livros também têm estações. 
Tão definidas, como aquelas que 
pautam o ano.

Alguns – os invernosos -  obrigam-
-nos a vestir um casaco, outros 
– os primaveris -  trazem consigo o 
suave aroma floral. Os veraniços - 
sabem a algodão doce e aquecem 
a alma. E, depois, há os outros – os 
outonais - que conseguem atingir a 
plena sinestesia: aquecem-nos, com 
o odor da lareira e o sabor das cas-
tanhas, fazem cair as folhas alaran-
jadas, das diferentes camadas que 
nos compõem (em jeito de convite à 
introspecção) e ainda nos incitam a 
vestir o tal casaco metafísico.

O meu imaginário padece desta dis-
lexia sensorial, em que a esquerda é 
roxa, a direita é amarela, os dias da 
semana têm formas geométricas e 
os livros têm estações.

Convido-vos a acompanharem-me 
nesta viagem temporal (em torno 
das estações do ano), mas também 
espacial, porque os livros, esses, 
têm mundos dentro.

OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

Irmãos humanos, deixem-me con-
tar-vos como foi que se passou. Não 
somos irmãos, replicarão os que me 
lêem, e não queremos saber. E é bem 
verdade que se trata de uma história 
sombria, mas também edificante, um 
verdadeiro conto moral, garanto-vos 
eu. Corre o risco de ser um tanto com-
prida, afinal de contas passaram-se 
muitas coisas, mas caso os leitores 
não estejam demasiado apressados, 
com um pouco de sorte o tempo há-de 
chegar. E depois isto diz-vos respei-
to: acabarão por ver bem que vos diz 
respeito...”

“As 884 páginas mais dolorosas que já 
li” - Foi o pensamento que me assolou 
quando fechei este livro, para o colocar, 
novamente, na prateleira.

Um murro no estômago em formato 
papel.
Não só pelo que o protagonista – antigo 
oficial da SS – relata, mas, principal-
mente, pelo assustador sentimento de 
identificação que, por ele, conseguimos 
nutrir, à medida que a narrativa vai 
avançando.

Somos, inconscientemente, forçados a 
questionar os limites da humanidade e, 
consequentemente, os nossos próprios 
limites.

Até que ponto poderemos condenar 
(pelo menos, de ânimo leve) um mero 
executante que via a sua liberdade 
ser tão, ou mais, limitada do que a das 
vítimas do poder opressor?

No fundo, o dilema era o mesmo em 
ambos os pratos da balança, em ambas 
as faces da moeda que a maior máqui-
na de morte da História oferecia: Viver 
ou morrer?

Tive o privilégio de ter conhecido, na 

primeira pessoa, um sobrevivente de 
Auschwitz - o senhor Werner Reich. E 
nunca esquecerei algo que ele disse: “O 
problema não é o que os maus fazem, 
mas antes o que os bons não fazem 
para os impedir”. Os “terceiros”, os que 
têm uma perspectiva mais ampla e 
alargada, sendo, por conseguinte, mais 
livres. Esses serão tão mais culpados, 
quanto a medida da sua liberdade. A 
falta de liberdade, desumaniza o sujei-
to, empurrando-o, de forma impiedosa, 
para o modo sobrevivência.

Pouco depois de se assinalarem os 75 
anos da libertação do mais infame cam-
po de concentração/extermínio de que 
há registo, achei oportuno recomendar 
a leitura de uma obra que, ao contrário 
das dezenas de títulos acerca desta te-
mática (que abordam a perspectiva do 

www.smiity.com
info@smiity.com

* smiity é a APP que apresenta informação local e contextual através da interação com a tecnologia Apple iBeacon e Google Eddystone.

1. Instale a APP
2. Ative o Bluetooth
3. Viva a cidade!

Download Gratuito:

CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS

judeu injustiçado e resiliente), escolhe 
mostrar que as vítimas deste vil período 
não se concentraram todas no mesmo 
lado da barricada.

Nota – A foto foi tirada à entrada do 
campo de concentração de Auschwitz.
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ENTRE 07 E 14 DE JANEIRO, 43 EMPRESAS VIMARANENSES (DE 
78 PORTUGUESAS) ESTIVERAM EM FRANKFURT A APRESENTAR 
AS SUAS MAIS RECENTES INOVAÇÕES NO ÂMBITO DA 
SUSTENTABILIDADE, EM MAIS UMA EDIÇÃO DA HEIMTEXTIL.

EMPRESAS VIMARANENSES 
CELEBRARAM A ECOLOGIA

SETOR TÊXTIL

TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DR

Este ano, a Heimtextil debruçou-se 
sobre o tema “Be Sustainable”, 
convidando as empresas a apresen-
tarem inovações que promovessem a 
economia circular.  Da roupa de campa 
que mistura algodão com poliéster 
reciclado ou cânhamo, até técnicas de 
acabamento que reduzem o consumo 
de água, os produtos apresentados 
pelas empresas vimaranenses 
primaram pela inovação.

A Lameirinho apresentou o projeto 
Ecolam, que visa a reconversão dos 
seus próprios desperdícios em nova 
matéria-prima, que é reintegrada no 
processo produtivo.  À semelhança do 
ano passado, a Coton Coleur criou um 

espaço dedicado apenas a produtos 
de cama mais sustentáveis, nomea-
damente com misturas de algodão 
com poliéster reciclado, cânhamo e a 
utilização de fio de algas. 

Por sua vez, a Mi Casa Es Tu Casa 
apostou em tingimentos com cores 
naturais, em fibras como o linho, o 
cânhamo ou o bambu e num tipo de 
acabamento que reduz o consumo de 
água em 70%. 

Já a MoreTextile tem vindo a apostar no 
desenvolvimento de têxteis funcionais. 
Apresentou, por isso, o Cotton Care 
e o For Friends, e estes “obtiveram 
bastante sucesso”,  garante a empresa.

FALTA MEIO 
ANO PARA 
O WORLD 
VESPA DAYS

©
 JO

ÃO
 BA

STO
S

Portugal vai receber, pela terceira 
vez, o World Vespa Days. Será em 
2020, em Guimarães, depois de Lis-
boa (2004) e Fátima (2010) já terem 
acolhido os milhares de entusiastas 
da icónica scooter espalhados pelo 
mundo inteiro. O evento vai decorrer 
de 02 a 05 de julho, na cidade berço.

A organização estará a cargo do 
Vespa Clube de Guimarães, que já 
começou os preparativos do evento, 
com o apoio do Vespa Clube de 
Portugal e da Câmara Municipal 
de Guimarães e a colaboração dos 
clubes vizinhos, Vespa Clube de 
Barcelos, Vespa Clube de Felgueiras, 
Vespa Clube Póvoa de Lanhoso e 
Vespa Clube do Minho.

Segundo a organização, são espe-
radas entre 6 mil a 10 mil Vespas, de 
acordo com os números registados 
nos encontros mundiais anteriores.
O Vespa Clube de Guimarães foi 
criado em 2004 e desempenha um 
papel social ativo na cidade berço.

www.smiity.com
info@smiity.com

* smiity é a APP que apresenta informação local e contextual através da interação com a tecnologia Apple iBeacon e Google Eddystone.

1. Instale a APP
2. Ative o Bluetooth
3. Viva a cidade!

Download Gratuito:

CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS
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RAÚL MACHADO, INVESTIGADOR DO CBMA, NA UMINHO, EXPLICA A COMPOSIÇÃO DAS COMPRESSAS 
TRANSPARENTES CUJA COMPOSIÇÃO É DE BASE TOTALMENTE NATURAL. 

COMPRESSAS AMIGAS DO AMBIENTE
DESENVOLVIDAS POR UM VIMARANENSE

CIÊNCIA

TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Uma compressa transparente, que per-
mite acompanhar a evolução de uma 
ferida sem ser retirado e que recorre 
a proteínas naturais. Para além disso, 
representa uma solução ecológica: “É 
tudo natural, sem base de petróleo. 
São biodegradáveis e não tóxicas.” A 
garantia é dada pelo investigador por 
detrás deste método natural e que 
pode mudar a forma como encaramos 
as feridas e as cicatrizes: o vimaranen-
se Raúl Machado, de 42 anos, que tem 
desenvolvido esta e outras investiga-
ções no Centro de Biologia Molecular e 
Ambiental (CBMA) da Universidade do 
Minho (UMinho). 

O investigador iniciou o seu percurso 
académico com uma licenciatura em 
Biologia Aplicada, a que se sucedeu 
o mestrado em Genética Molecular. 
Depois, o doutoramento em Biolo-
gia, com especialidade em Ciência e 
Engenharia de Materiais. Para além de 
investigador do CBMA, o vimaranense 
é, também, professor de Empreen-
dedorismo na Escola de Economia e 
Gestão da academia minhota — depois 
do doutoramento, decidiu apostar numa 
pós-graduação em Gestão. O investiga-
dor agradece à Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia (FCT) pelo financiamento 
no âmbito do projeto FunBioPlas (ERA-
-IB-2-6/0004/2014).

Voltemos ao projeto. Raúl explica a 

composição da compressa: “Na natu-
reza temos montes de diversidade de 
proteínas estruturais, caraterizadas 
por propriedades físicas. Por exemplo, 
a seda do bicho-da-seda tem grande 
resistência. Ou então a elastina, que 
dá elasticidade à pele, aos pulmões.” 
Foi a partir de proteínas dessas que, no 
laboratório, se chegou aos materiais 
para o filme transparente criado, que, 
pela translucidez, permitirão o acom-
panhamento de uma ferida sem ser 
necessário proceder à sua remoção. E 
quando chegar a altura de a substituir, 
não existirá dor, uma vez que “as células 
da pele não aderem ao filme”. Para além 
disso, e segundo os testes in vitro rea-
lizados em laboratório, as propriedades 
da compressa não são nocivas para as 
células da pele — ou seja, “não exibem 
citotoxicidade”.  

Os materiais naturais conjugam-se 
com os péptidos antimicrobianos que 
se adicionam à “receita”, responsáveis 
“pela primeira linha de defesa das 
células a ataques de bactérias”. Estes 
péptidos são de “largo espetro” (ou seja, 
não diferenciam o tipo de bactérias na 
sua resposta imunitária) e não induzem 
resistência como os convencionais 
antibióticos. Como se não bastasse, 
os filmes transparentes produzidos tam-
bém são antimicrobianos. E não pode 
este método aplicar-se, também, aos 
pensos? Poderá, sim, mas só quando o 

investigador encontrar um adesivo que 
se enquadre no âmbito bio sustentável 
do projeto.  

“A questão da sustentabilidade está 
sempre presente”, diz o investigador, 
acrescentando que existem, porém, 
“outros aspetos em consideração”: 
“Para além do menor impacto ambiental 
possível, também procurarmos tornar 
o resultado o mais economicamente 
viável possível.” A investigação, que 
vai a caminho dos oito anos, procura 
responder, também, à problemática 
das bactérias multirresistentes. É como 
se estas fossem um vilão duro de roer: 
como o tratamento antibiótico não as 
abala, encontram espaço no organismo 
e multiplicam-se. “É um dos problemas 
mais proeminentes da nossa sociedade. 
E esta pode ser uma resposta integrada 
para o mesmo”, salienta. 
As compressas podem vir a estar 
presentes nos nossos kits de primeiros 
socorros. E substituir os pensos que, ao 
serem removidos, “fazem bem pior” por-
que podem voltar a abrir a ferida. Para 
já, aguardam-se novidades relativamen-
te ao progresso da investigação. Fica o 
recado: ao cuidar-se de feridas, também 
se pode ser amigo do ambiente. 
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ENTREVISTA

DAVID DELGADO
VIMARANENSE ESTÁ DESDE JUNHO DE 
2019 AO SERVIÇO DA CRUZ VERMELHA 

EM ALEPO, NA SÍRIA, ONDE LIDERA 
A OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA. 
"ESTAMOS A TENTAR PÔR ISTO A 

FUNCIONAR O MAIS RAPIDAMENTE 
POSSÍVEL, PARA QUE TUDO VOLTE AO 

NORMAL", CONTA.
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DEPOIS DE JÁ TER PASSADO PELA TAILÂNDIA E POR ANGOLA, DAVID DELGADO TEM AGORA COMO 
PRINCIPAL MISSÃO PROPORCIONAR AOS SÍRIOS O REGRESSO À NORMALIDADE, ENQUANTO 

SIMULTANEAMENTE QUER PASSAR A MENSAGEM DE QUE O POVO SÍRIO É “EXATAMENTE IGUAL A NÓS”.

O David esteve sempre muito ligado 
ao associativismo, mesmo enquanto 
viveu em Guimarães. Como surgiu 
a necessidade de embarcar numa 
aventura solidária?

Não vou ensinar nada de novo a 
ninguém. Quando fazemos qualquer 
coisa pelos outros – e isso está provado 
cientificamente – sentimo-nos melhores. 
Quando se chega a África e se dá 
água às crianças e se vê o sorriso nas 
crianças… é extremamente gratificante. 
Se além do nosso trabalho, em que nos 
sentimos recompensados naturalmente, 
acrescentarmos o fator humano, então 
temos o melhor dos mundos. 

Está a viver sozinho na Síria, estando 
a sua família em Guimarães. Como é o 
dia-a-dia em Alepo e que impacto tem 
tido em si esta experiência? 

Quando cá se chega há o impacto 
visual. Chegamos à capital, Damasco, e 
percebemos que este é um país que teve 
uma guerra recente, pois os escombros 
estão lá. Mas, na verdade, em Damasco já 
se faz uma vida normal, já não há frentes 
de batalha e está tudo completamente 
limpo e pacífico. Depois há a chegada a 
Alepo, que é ver uma cidade que tem um 
grau de destruição de 70%. É impossível 
não perceber que estamos num cenário 
de guerra. Depois, como a frente de 
batalha está a quatro quilómetros da 
cidade, na primeira semana ouvem-se 

bombardeamentos à noite. Ainda que 
estejamos a uma distância que a Cruz 
Vermelha considera segura, estamos 
próximos o suficiente para perceber e 
ouvir o que se passa. Mas, depois, é como 
tudo na vida. Temos que dar a volta a 
esse stress inicial, ou muito rapidamente 
vamos embora. Em trabalho, visito os 
locais a que temos acesso. Na linha da 
frente não temos acesso, por causa do 
perigo iminente. Porém, há toda uma 
zona onde podemos operar. 
No fundo, no meu dia-a-dia, sou 
engenheiro. Faço tudo o que for 
preciso, de reabilitação de casas, ou até 
montagens de campos de refugiados, se 
for o caso. Coordeno uma equipa de seis 
engenheiros. Vamos tentando acudir 
as necessidades que vão acontecendo. 
E temos trabalho para os próximos 20 
anos.

Trabalha com pessoas de muitos 
países, mas também convive com 
cidadãos sírios… Como é que eles estão 
a viver esta tragédia?

Para os Sírios é mesmo uma tragédia. 
É uma catástrofe sem precedentes. Em 
Alepo particularmente, porque metade 
da cidade fugiu… A cidade tinha quase 
cinco milhões de habitantes, agora tem 
praticamente dois milhões e quinhentos 
mil. Depois, há os efeitos psicológicos. 
Não há nenhum Sírio que não tenha 
perdido um tio, um pai, um primo. Todos 
os que viveram aqui em Alepo. Estou a 

trabalhar com pessoas que passaram 
o que se chama internacionalmente a 
Batalha de Alepo, que decorreu entre 
2013 e 2016. Os Sírios lembram-se 
perfeitamente da guerra. As marcas 
ficarão para sempre. Vão demorar 
muitos anos a curar as feridas do que 
viram, sentiram e perderam. Mas é a 
vida. Temos que andar para a frente, 
temos que reerguer a cidade, voltar a 
dar cor a isto tudo. 

Acha que quem não vive na Síria, ou 
nunca aí esteve, tem perceção do que 
realmente aconteceu no país?

Não... de todo. Podem ter uma ideia, 
sem dúvida. É uma cidade em guerra, 
com dois milhões de pessoas e 70% 
destruída neste momento. Isso já dá 
uma ideia. Mas o verdadeiro sentimento 
que nós temos no nosso dia-a-dia só 
vindo cá é que se pode auferir. E isso 
a Europa não tem nem nunca terá. 
Lidamos diariamente com crianças 
amputadas, por exemplo. A Europa não 
consegue ter a perceção dos números... 
Não é um caso ou dois ou três. Estamos 
a falar em centenas, milhares até. E 
como será este país no futuro? Vai ser 
complicado. Vai levar tempo. 

Acha que essa falta de perceção tem 
afetado a forma como os refugiados 
são recebidos?

Esse é ponto que mostra que as pessoas 

"O POVO SÍRIO
É EXTAMENTE

IGUAL A NÓS"
TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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não entendem o que se passa na Síria, 
mas é normal. Não vieram cá. Quando 
houve o atentado em França, foram 
responsabilizados cidadãos da Síria. A 
partir de então criou-se a ideia de que “a 
Síria está em guerra e lá é só terroristas”. 
Criou-se um medo generalizado na 
Europa. Como devem compreender, a 
Síria era um país com 30 milhões de 
habitantes, ou seja, não são 30 milhões 
de terroristas. São 30 milhões de seres 
humanos que querem ter uma vida 
normal como nós queremos e que no 
meio desses 30 milhões haverá três 
que são terroristas. Claro que temos 
que ter cuidado com esses três. A maior 
parte dos Sírios, se não quase a sua 
totalidade, são um povo como outro 
qualquer. Só querem viver a vida, ver 
os filhos a crescer, ter uma família e 
viver também num lugar seguro. Isso 
é o que eles querem. Mas infelizmente 
isto é o Médio Oriente. Isto é um barril 
de pólvora sempre prestes a explodir. 
Cá temos essa noção, que eles são 
pessoas de bem que tiveram o azar 
de lhes acontecer isto. Um refugiado é 
uma pessoa que fugiu de um sítio em 
conflito. Não pode voltar. Temos que nos 
pôr na pele dessa pessoa. Basicamente, 
as pessoas devem descer dos seus 
castelos de papel e colocarem-se na 
situação do outro. 

Como tenta contornar essas 
contrariedades?

Para além do investimento físico da 
Cruz Vermelha em redes de água, na 
recuperação de reservatórios que vão 
beneficiar a população, ou nos campos 
de refugiados que montamos, temos 
que ter uma paciência enorme. As 
pessoas são mais suscetíveis, estão 
mais fragilizadas, sensíveis… Não 
trabalho aqui como trabalhava na 
Europa. Na Europa, cada um tem os 
seus problemas, é verdade, mas cada 
um tem a sua vida muito facilitada: tem 
eletricidade em casa e tem água. Aqui 
não. Aliás, eu próprio nem sempre tenho 
todas essas condições na minha casa cá. 
No dia-a-dia, não consigo falar mais alto 
com uma pessoa de cá, porque sei que 
ela está numa situação muito fragilizada 
psicologicamente, por isso tenho 
que tolerar alguns comportamentos. 

"NÃO HÁ 
NENHUM 
SÍRIO QUE 
NÃO TENHA 
PERDIDO UM 
FAMILIAR"

Aqui temos que ter uma componente 
humana diferente. Também nisso tento 
dar o meu melhor todos os dias. Todos 
os dias damos o nosso melhor, até 
porque eu tenho sempre um voo para 
casa, a cada dois meses, e estou com a 
minha família, nessa grande cidade, e é 
completamente diferente. Quando estou 
aqui, estou de corpo e alma porque 
estas pessoas não têm a oportunidade 
que eu tenho. 

Sente que também é essa a sua 
missão? Passar essa mensagem para o 
outro lado?

Sempre. É nosso dever de todos 
enquanto cidadãos tentar esclarecer 
o máximo possível os próximos. No 
período da história da velocidade em 

que vivemos, com a velocidade da 
internet, com as notícias falsas, com 
toda esta desinformação, é dever 
de cada um de nós, particularmente 
nós, os expatriados, que estamos no 
terreno, os que trabalham nas Nações 
Unidas, nós que trabalhamos na Cruz 
Vermelha, e todos os outros agentes, 
alertar para isto. Claro que somos uma 
gota no oceano a lutar contra interesses 
instalados, sejam interesses económicos 
ou políticos e estamos numa luta 
desigual. É passar informação dentro 
do possível sobre as coisas que estão 
menos certas. É alertar as pessoas para 
que não vejam as coisas assim porque 
eu estive lá. Eu vi com os meus próprios 
olhos. Eu senti. Eu estive com as 
pessoas e, portanto, as coisas às vezes 
não são tanto como são 
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retratadas nos meios de comunicação 
social, seja nas conversas de café, que é 
onde normalmente se cria muitas vezes 
este estigma, em relação aos refugiados. 
Às vezes as pessoas estão a dizer 
completas barbaridades. 
 
É passar a ideia de que são exatamente 
como nós? 

São como nós: expansivos, expressivos, 
extremamente educados… A ideia que 
tinha era que vinha para um país mais 
atrasado, como a Angola, por exemplo, 
que é um país que está atrasado 50 
ou 60 anos ou 100 anos. A Síria não. 
Quanto muito, em relação a Portugal, 
poderíamos dizer que estaria atrasada 
entre 10 a 15 anos. Neste momento 
estão mais um bocado, devido ao grau 
de destruição. Ao nível cultural são 
como nós. Estamos a falar de um povo 
extremamente educado, que percebe 
de cultura, de arte e fala várias línguas. 
É um país como Portugal, que teve 

"[A SÍRIA] É UM 
PAÍS COMO 
PORTUGAL, 
QUE TEVE O 
INFORTÚNIO 
DE TER ESTA 
GUERRA"

o infortúnio de ter esta guerra. São 
pessoas exatamente como nós, que 
gostavam de ir ao cinema ou de ler. Foi 
uma cidade que perdeu muito. Num 
cenário de guerra, as pessoas querem 
sobreviver e esquecem, obviamente, a 
literatura, a música, pintura e o cinema. 
Mas está lá. Elas ainda se lembram, têm 
essa curiosidade e estão ansiosas para 
que isto volte tudo a ser normal. 

O David está aí precisamente para 
lutar para que tudo volte ao normal… 
acredita que será possível num futuro 
próximo?

O mais rápido possível. Estamos a 
falar de uma cidade com cinco mil 
anos de história. Literalmente. Como 
vimaranenses temos o nosso bairrismo, 
por isso conseguimos imaginar um 
Alepiano, cuja história tem cinco mil 
anos. Têm essa identidade cultural e 
o orgulho de pertencerem a Alepo, de 
terem nascido aqui, de serem educados 
cá. Isso nota-se e é genuíno, verdadeiro 
e entendível. Estamos a tentar pôr 
isto a funcionar o mais rapidamente 
possível, para que tudo volte ao normal. 
Queremos a devolver as infraestruturas, 
as condições, a água 24 horas, a 
eletricidade 24 horas e acabar com a 
guerra de vez, para que o turismo volte. 
Queremos devolver a normalidade e não 
tem sido fácil. 

Há pouco dizia que tem projeto para 20 
anos… 

Há trabalho para 20 anos para a Cruz 
Vermelha, mas eu não fico aqui. Aliás, é 
política da casa termos quer trocar de 

sítio com frequência, não só para não 
nos apegarmos demasiado a isto, mas 
também porque podemos entrar em 
colapso mental. Ficarei no máximo um 
ano. Depois disso, irei para outra missão, 
para outro sítio do mundo: ou Iémen, 
ou Líbano, ou sudão, ou Somália, ou 
Nigéria… um país em conflito.
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A Penha Eventos inaugurou na noite 
de 17 de janeiro, o seu novo espaço 
em Mesão Frio, próximo do centro da 
cidade de Guimarães.

A empresa vimaranense de organiza-
ção de eventos (particulares e corpo-
rativos), serviço de catering, decoração 
e hospedeiras, apresenta uma nova 
imagem, mas com o profissionalismo e 
competência de sempre.
 
“Nós vamos continuar no mercado 
com a mesma postura e com o mesmo 
trabalho. A empresa tem agora uma 
casa própria para poder receber 
todos os clientes e organizar todos os 
eventos que o cliente quiser”, refere 
Fátima Araújo, responsável do Penha 
Eventos, à revista Mais Guimarães. 
Para além do Restaurante Dan José e 
do Hotel da Penha, casas residentes, 
o Penha Eventos tem muitos outros 
espaços à disposição dos clientes. 
“Havia necessidade de criar um espaço 
para podermos estar à vontade com os 
nossos clientes, para conversarmos e 
podermos personalizar os eventos, à 
medida de cada cliente”, explica Fátima 
Araújo.

A Penha Eventos dedica uma atenção 
especial a todos os clientes, por 
chamada ou presencialmente, tratando 
de todos os pormenores à medida do 
seu budget.

PENHA EVENTOS
INAUGURAÇÃO DECORREU NA NOITE DE SEXTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO. 

REQUINTE E SIMPLICIDADE ESPELHAM A NOVA FACE DA PENHA EVENTOS.

Rua Nossa Senhora da Penha, 
bloco 14 - loja 22 - Mesão Frio

913 861 771

info@penhaeventos.pt

@Penha Eventos
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45 DEPOIS DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS, A DATA CONTINUA A SER ASSINALADA UM POUCO POR TODO 
O PAÍS. GUIMARÃES NÃO É EXCEÇÃO E FORAM VÁRIAS AS INICIATIVAS NO CONCELHO.

NÉCTAR DOS DEUSES, TERRA DE REIS: 
GUIMARÃES APOSTA NO ENOTURISMO

ECONOMIA

FOTOGRAFIAS: CMG

A Câmara Municipal de Guimarães, 
através da Divisão do Turismo, promo-
veu, no dia 29 de janeiro, reuniões de 
negócio com Prova de Vinhos, englo-
bando as Quintas Vinícolas no âmbito 
do projeto “Enoturismo em Guimarães” 
e cerca de três dezenas de proprietá-
rios de restaurantes de Guimarães

A ação decorre no âmbito da Estratégia 
Turística 2019/2029 do Município de 
Guimarães e, segundo a autarquia, tem 

como objetivo proporcionar o encontro 
e negócio direto para a restauração de 
Guimarães e para o sector produtivo do 
concelho.

Em comunicado pode ler-se que a 
vereadora do turismo, Sofia Ferreira, 
destacou a importância da “diversifi-
cação da oferta turística, através de 
produtos locais, no sentido de minimi-
zar a sazonalidade da procura turística, 
bem como fixar o turista no concelho 

de Guimarães, entre outros, garantindo 
a participação dos stakeholders locais”. 

Neste sentido, o projeto “Enoturismo 
em Guimarães” possibilita uma expe-
riência vínica e gastronómica, a qual 
se traduz ainda em visitas guiadas às 
adegas com prova e compra de vinhos, 
e até a participação nas atividades 
agrícolas e nas vindimas ou mesmo 
a dormida em algumas destas Quinta 
vinícolas, entre outros.
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FUTEBOL À LUPA

UM FUTEBOL
PARA TODOS

O futebol é o mais democrático de todos 
os desportos.

A ele confluem todos os estratos sociais, 
todas as religiões, todas as ideologias 
políticas. Aliás, num curioso contras-
senso até servirá para afirmar algumas 
destas.

Assim sendo não causará surpresa o 
mediatismo, que sabemos merecer, o 
desporto rei. Este interesse dos media 
permite o fortalecimento económico do 
jogo. Na verdade, através da difusão dos 
jogos, da imagem dos ídolos, dos seus 
momentos mais marcantes propagará 
uma imagem que se tornará apetecível.

Este desejo levará ao engrandecimen-
to financeiro do jogo e a certeza, cada 
vez mais corrente que a importância do 
desafio vai para além do relvado.

A IMPORTÂNCIA DOS MEDIA

O papel fulcral para o disseminar desta 
cultura futebolística deve-se, em muito, 
à imprensa. Escrita e falada. Com efeito, 
a narração dos feitos dos heróis dos 
relvados ganharam uma dimensão 
estratosférica, desde os seus primórdios, 
pela naraação dos factos em jornais, re-
vistas e outras publicações. Ipso modo, 
desde crónicas apaixonadas à narração 
em jeito de epopeia tudo serviu para que 
o futebol ganhasse uma relevância que 
a televisão ainda mais potenciou.

Relativamente a esta, ainda não vão 
distantes os tempos em que a transmis-
são de um desafio de futebol era facto 
de realce e digno de merecer destaque! 
Aliás, inclusivamente, a mentalidade 
dos clubes, em relação às transmissões 
televisivas alterou-se. Bastará recuar 
na história para sabermos que o Real 

“ O JOGO SERÁ VISTO NA TELEVISÃO EM TODOS OS CANTOS DO 
PLANETA, DE MODO A QUE ALGUÉM PERDERÁ A NOITE OU COLOCARÁ 
O DESPERTADOR ACTIVO PARA VER OS SEUS ÍDOLOS LONGÍNQUOS. 
DEZENAS DE JORNALISTAS DE DIVERSOS PAÍSES SENTAR-SE-ÃO NOS 
SEUS LUGARES ATAFULHADOS DE ANOTAÇÕES PARA NARRAR O JOGO 
NOS SEUS IDIOMAS. UM MENINO QUE NÃO TEM TELEVISÃO POR CABO E 
NEM SEQUER DINHEIRO PARA UM BILHETE TENTARÁ PIRATEAR UM SINAL 
DE TELEVISÃO. A OUTROS, NEM ESSA CONSOLAÇÃO RESTARÁ...LAMENTÁ-
LO-ÃO!”

JORGE VALDANO “FÚTBOL: EL JUEGO INFINITO”

TEXTO: RAQUEL F. VEIGA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Madrid recusou que as suas partidas 
fossem transmitidas na televisão, com 
medo de não encher o estádio...agora 
não haverá um clube que saiba viver 
sem as relações económicas e sociais 
protagonizadas pela televisão!

Esta realidade acarretará, também, uma 
face má!

O mundo vive em ebulição capitalista, 
numa busca incessante pelo lucro. Os 
grandes grupos de comunicação social 
ditam leis para conseguirem alcançar 
esses proventos. Caso não os obtenham 
terão grandes dificuldades financeiras, 
enfrentarão uma óbvia crise e poderão 
ter de ceder o seu lugar de relevo a 
outros.

A questão que se põe é, pois, idêntica, 
a qualquer empresa: como potenciar 
as vendas? Como fidelizar audiências? 
Como superar a concorrência?

É a pergunta sacramental que deve-

rá ser feita e que interpenetra com a 
relação que os clubes devem ter com 
a comunicação social e o que podem 
ganhar com ela.

A RELAÇÃO DOS CLUBES COM A 
IMPRENSA 

Falemos da imprensa desportiva portu-
guesa! Um caso em que a quantidade 
sobrepõe-se claramente à qualidade. Em 
Portugal existe uma estação codificada 
de desporto com cinco canais, existe 
outra explorada pela Federação Portu-
guesa de Futebol, três jornais desporti-
vos diários, os generalistas todos com 
cadernos desportivos, programas de 
análise, de opinião e inclusivamente de 
trivialidades sobre os atletas e progra-
mas de painel praticamente diários.

Espaço, pois, para serem difundidos os 
pontos de vista de todos os 18 clubes 
da Liga Nacional? Para manifestarem a 
sua opinião? Para apresentarem a sua 
defesa? Certo? Não! Errado!
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FACEBOOK.COM/ECONOMIAGOLO

Em Portugal, a promoção dos clubes 
e do desporto-rei não é feita de modo 
igualitário, ou pelo menos equitativo, por 
quem tem a obrigação de respeitar os 
cânones da deontologia profissional de 
tratar todos por igual.

Bem pelo contrário! Bastará abrir um 
jornal ou ligar a televisão...

O BUSÍLIS DA QUESTÃO

Portugal é um estado de direito. Um país 
que possui uma lei fundamental demo-
crática, que no seu artigo 13º determina 
como princípio essencial o princípio da 
igualdade. Tratar por igual o que é igual e 
o que é diverso de modo diverso.

Ora, tal é o oposto do que ocorre 
no que tange ao acompanhamento 
do futebol português! Temos jornais 
desportivos que dedicam dois ter-
ços do seu conteúdo a falar dos três 
clubes mais famosos. Inclusivamente 
dão espaços editoriais e de opiniões a 
escritores afectos aos três mais fortes 
que se dedicam a atacar quem, naquele 
momento, é alvo.

Temos televisões que transmitem os 
desafios com comentadores das cores 

dos clubes mais titulados.

Temos nestas, programas em que 
vários comentadores, os vulgarmente 
designados paineleiros, emitem a sua 
opinião sem contraponto dos demais 15 
emblemas. Opinião essa, que pela sua 
boçalidade, propaga-se com facilidade 
nas redes sociais e em todos os locais 
onde o futebol é assunto.

Tudo isto sem contraditório! Sem que 
o menos dotado financeiramente e 
mediaticamente se possa defender! 
Possa contestar! Numa clara violação 
do princípio de defesa consignado em 
qualquer situação, não só, jurídica, mas, 
também da vida!

Como dissemos supra o lucro é o leit-
-motiv que faz mover estas empresas. 
Porém, os princípios fundamentais aqui 
aludidos devem ser respeitados, seja 
que situação da vida ocorrer.

O FUTURO

O caminho passa por copiar os melhores 
exemplos, relembrando o que se fazia 
em Portugal no século passado.

Programas como o Domingo Desportivo, 

com clara inspiração no inglês Match 
Of The Day, em que todos merecem 
destaque e todos os intervenientes são 
chamados à liça deveria ser o caminho 
a seguir.

E isso, verdade seja dita, tem sido rea-
lizado pelo neófito Canal 11. Neste tem 
havido espaço para todos os emblemas 
da I Liga, através de reportagens em que 
se aludem a diversos aspectos de todos 
os clubes, mas, também, os de escalões 
inferiores...esse será o futuro para um 
futebol mais saudável, mais democráti-
co...e mais justo!
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Os avanços tecnológicos e o maior 
domínio dos elementos estão a per-
mitir criar novos materiais e técnicas 
inovadoras para alcançar determinados 
resultados. Nesse sentido, cientistas do 
Instituto Federal de Tecnologia de Zu-
rique ETH, Suíça, criaram ouro incrivel-
mente leve de 18 quilates, usando uma 
matriz de plástico no lugar de elemen-

tos de liga metálica. Seguramente que 
esta descoberta irá deixar os amantes 
de relógios de luxo e joias satisfeitos. 
Um dia, os objetos de desejo deixarão 
de ser pesados, tornando-se muito le-
ves, mas sem perder o brilho (e valor). A 
Suíça tem a antiga e nobre tradição de 
produzir fantásticas peças de joalharia 
para medir o tempo.

•  Até 15 de fevereiro: Os sujeitos passi-
vos podem confirmar ou alterar os da-
dos relativos à composição do agregado 
familiar e outros elementos pessoais 
relevantes, nomeadamente informação 
sobre residência alternada de depen-
dentes em guarda conjunta estabelecida 
em acordo de regulação do exercício 
das responsabilidades parentais, para 
que a AT disponibilize o IRS Automático 
ou pré-preencha a modelo 3 com estes 
elementos pessoais atualizados;
• Até 25 de fevereiro: possibilidade de 
verificar e inserir faturas no Portal das 
Finanças. Caso tenham faturas que não 
estejam registadas no portal, devem 
inseri-las manualmente;
• Até 15 de março: disponibilizados os 
montantes das deduções à coleta pro-
porcionados pelas despesas comprova-
das por fatura e outros documentos;
• De 15 a 31 de março: reclamação, caso 
não concorde, das deduções à coleta 
relativas às despesas gerais familiares 
e ao benefício pela exigência de fatura 
apurados pela AT;
• De 1 de abril a 30 de junho: Entrega do 
IRS em 2020, relativa aos rendimentos 
de 2019;
• Até 31 de julho: AT envia a nota de 
liquidação do IRS;
• Até 31 de agosto: pagamento de 
imposto adicional ao Estado (se não 
cumpriu prazos de entrega do IRS).

Quer saber quantos pontos tem na carta 
de condução? Através do Portal das 
Contraordenações é possível consultar 
online vários elementos do condutor, 
incluindo o número de pontos da carta 
de condução. Neste portal é também 
possível ver o estado das multas, 
processos abertos e penas acessórias. 
Existem três tipos de utilizadores que 
podem fazer o registo: Pessoas Singu-
lares; Pessoas Coletivas; Mandatários. 
Caso tenha Chave Móvel pode aceder de 
imediato ao Portal.

Todos conhecem os Hummer e o seu 
apetite por combustível. Estes são a an-
títese dos carros amigos do ambiente e 
da poupança geral. Têm propósitos muito 
específicos e são difíceis de justificar num 
cenário atual. Esta imagem pode em bre-
ve ser mudada de forma radical, segundo 
os planos da GM. A marca americana 
quer ressuscitar o Hummer e fazer ele um 
carro 100% elétrico e uma proposta que 
seja adequada para proteger o ambiente. 
O novo Hummer deverá ser a primeira 
proposta da GM nesta área, abrindo ca-
minho para uma linha completa de novos 
veículos elétricos. Estes vão cobrir as car-
rinhas, mas alargar-se também a SUVs 
e a outras categorias de carros, sempre 
com a filosofia de elétricos em mente.

RUBRICA

JÁ ESTÁ A PENSAR 
NO IRS 2020?

SAIBA OS PONTOS 
DA SUA CARTA DE 
CONDUÇÃO
NO PORTAL DAS 
CONTRAORDENAÇÕES

GM PODE 
RESSUSCITAR O 
HUMMER,
AGORA 100% 
ELÉTRICO

CIENTISTAS CRIARAM UMA PEPITA DE OURO
DE 18 QUILATES FEITA DE PLÁSTICO
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FESTA DO REI TEVE COMO OBJETIVO A CELEBRAÇÃO DAS MODALIDADES DO VITÓRIA. O VICE-
PRESIDENTE PARA AS MODALIDADES ESPERA QUE MEDIDAS COMO ESTA JUNTEM "AINDA MAIS O 
CLUBE". EVENTO ACONTECEU EM JANEIRO, NO PAVILHÃO UNIDADE VIMARANENSE

FESTA DO REI: A FESTA DAS MODALIDADES
DO VITÓRIA É UM SONHO REALIZADO

DESPORTO

TEXTO E FOTOGRAFIAS: MAFALDA OLIVEIRA E JOÃO BASTOS

Domingo, dia 12 de janeiro, ficou 
marcado no calendário vitoriano 
(e vimaranense) pela Festa do Rei, 
que se realizou no Pavilhão Unidade 
Vimaranense. 

O evento teve como objetivo propiciar 
um momento de convívio entre vito-
rianos, atletas e diretores das diversas 
modalidades do clube. Entre comes e 

bebes, música ao vivo e o sorteio de 
um Cabaz do Rei, esta foi uma iniciativa 
levada a cabo pelas modalidades do 
clube.

Segundo Pedro Guerreiro, vice-pre-
sidente para as modalidades, este 
momento representou “o concretizar 
de um sonho que existe há mais de 12 
anos”. “Nunca foi possível concretizar 

este evento enquanto fui diretor de 
basquetebol, diziam que não era 
possível… mas está visto que, afinal, é 
possível”, afirmou ao Mais Guimarães. 
Esta é uma medida “que visa juntar 
ainda mais o clube”. “Principalmente 
para que as modalidades sejam 
lembradas e ajudadas. Para saberem 
que nós existimos e que somos 
grandes”, apontou.
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Há filmes que nos enchem as medidas 
e há outros que nem lá perto chegam. 
Há, ainda, filmes que não nos entu-
siasmam o necessário para desgostar 
deles. São-nos, simplesmente, indife-
rentes.

Para mim, o 1917 não se enquadrou 
em nenhuma das categorias acima 
enumeradas.

Eu explico: É aquele filme a que não 
consigo apontar nada de realmente 
negativo, mas que acaba por ser grave-
mente prejudicado por todo o hype que 
se gerou, em torno dele.

Um pouco de expectativa nunca fez mal 
a ninguém, mas em dose exagerada 
pode ter o condão de comprometer a 
magia da grande tela.

Parte de uma premissa que, muito rara-
mente, falha: Um relato verídico do pro-
tagonista da história. Um soldado com 
uma missão, em pleno palco de bata-
lha, durante a Primeira Grande Guerra. 
Contudo, apesar de marcante, creio que 
o argumento, a dada altura, se perde 

nos espaços vazios da acção. Talvez 
uma versão mais compacta tivesse 
ajudado a quebrar alguma monotonia 
que se fez sentir, em alguns momen-
tos específicos. O facto de abordar um 
período histórico amplamente retrata-
do, em diferentes produções cinemato-
gráficas, também poderá constituir um 
fardo pesado de carregar.
Mas uma coisa é certa: A técnica de 
realização é verdadeiramente surpreen-
dente, em filmes dentro do género. Ao 
longo de todo o filme, o plano mostra 
apenas o que a visão do protagonista 
alcança, mas sem nunca se tornar, real-
mente, num plano subjectivo. No fundo, 
não vemos através dos seus olhos, mas 
vemos o que veria, por exemplo, a sua 
sombra. Esta característica remete-nos, 
automaticamente, para o género de 
terror, em que a tensão é exponenciada 
pela incapacidade do expectador em 
antever a acção. Neste caso concreto, 
acredito que contribui para conferir 
uma dose extra de realismo ao filme.

A cinematografia e a banda sonora 
também são, sem dúvida, dois dos 
atributos mais fortes, que acabam por, 

OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

1917,
SAM MENDES
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Por algum motivo (ou graças a uma 
oportuna conjugação deles), as 
“primeiras vezes” acabam por deixar 
uma marca indelével em todos nós.

Entre todas as (“primeiras vezes”) 
possíveis, a primeira emoção estéti-
ca parece-me ser a mais controver-
sa. Porquê?

Talvez por ser tão difícil de identifi-
car. Quando ela surge, habitualmen-
te, ainda não temos idade suficiente 
para a percepcionar. Manifesta-se 
sob a forma de arrepio, outras vezes 
é uma lágrima que nos surpreende, 
ao descer a face.
Amiúde,  a sua causa é um filme.

O cinema, ópera dos tempos mo-
dernos, presenteia-nos com um 
cocktail sensorial insuperável.

Surge, para muitos, como uma 
primeira forma de leitura.
Porque quando ainda se desconhe-
ce o código escrito, é através do 
cinema que se viaja, pela primeira 
vez, por entre os mundos que o 
cinema tem dentro.

OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

conjuntamente, propiciar um momento 
digno de um bucólico par de lágrimas, 
lá bem perto do clímax.

Mas como, nesta altura, já só se pensa 
na corrida às estatuetas douradas:
Se acho que merece arrecadar a de me-
lhor filme? Não, não acho.
Se, apesar de tudo, gostaria de o rever? 
Absolutamente.
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MAIS GUIMARÃES N82 FEVEREIRO 2020

1 – QUE MATEMÁTICO E GEÓGRAFO GREGO 
CALCULOU O PERÍMETRO DA TERRA EM 240 

A.C.?
a) Descartes
b) Sócrates
c) Sófocles

d) Eratóstenes

4 – QUEM COMANDOU A SEGUNDA INVASÃO 
NAPOLEÓNICA EM PORTUGAL?
a) Napoleão
b) Junot
c) Wellington
d) Soult

2 – QUAL FOI A PRIMEIRA MOEDA A SER 
USADA EM TODA A EUROPA OCIDENTAL?
a) ECU
b) Euro
c) Sestércio
d) Dracma

5 – QUE ELETRODOMÉSTICO FOI CRIADO 
POR MURRAY SPANGLER EM 1907 E QUE 
AINDA HOJE É VENDIDO PRATICAMENTE 

INALTERADO?
a) Esquentador

b) Torradeira
c) Micro-ondas

d) Aspirador

3 – QUE EXPRESSÃO NÁUTICA FOI SUGERIDA 
POR ALEXANDER BELL PARA SER USADA 

QUANDO SE ATENDE O TELEFONE?
a) Ahoy

b) OveZr
c) Hi

d) All aboard

6 – QUE CLUBE VIMARANENSE FUI FUNDADO 
EM 15 DE MAIO DE 1986?

a) Serzedelo
b) Ponte

c) Os Sandinenses
d) Caç. Taipas

Soluções quebra-cabeças
Resposta 1.
62,5 barras de chocolate em 15 segundos.
Resposta 2.
4 e 12.
Resposta 3.
1.º Eduarda; 2.° Rafael; 3.º Luís.

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

QUEBRA-CABEÇASQUIZ FEVEREIRO 2020

1 – BARRAS 
DE CHOCOLATE
Um rapaz consegue comer 100 barras 
de chocolate em meio minuto. O seu 
melhor amigo consegue comer metade 
dessa quantidade gastando o dobro 
desse tempo.

Quantas barras de chocolate os dois 
amigos, juntos, conseguem comer em 
15 segundos?

2 – NÚMEROS
Quais são os dois números cujo 
produto é 48 e, quando o número 
maior é dividido pelo menor, obtem-se 
quociente 3?

3– A MEIA VERDADE
O Porfírio e o Rui contavam, muito 
empolgados, o resultado da Terceira 
Feira Anual Internacional de Ciências, 
realizada em Praga, na República Checa. 
Na feira, havia três competidores: o Luís, 
o Rafael e a Eduarda. O Porfírio disse 
que o Luís havia sido o vencedor, ficando 
o Rafael em segundo lugar. Já o Rui 
disse que a Eduarda ganhou, com Luís a 
ficar na segunda posição.

Na verdade, nenhum dos dois contou 
inteiramente a verdade sobre os 
resultados da feira de ciências. O que 
ocorreu foi que cada um deu uma 
afirmação verdadeira e outra falsa sobre 
a classificação. 

Qual foi a verdadeira classificação dos 
competidores?




