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"Sinto o
teatro como
a minha casa"

CAROLINA AMARAL

ROTARY CLUB DE GUIMARÃES

VITÓRIA SPORT CLUBE

COTIKOS

Membros comemoraram em
março o 70.º aniversário.

Júlio Mendes vence as eleições
para o triénio 2018/21.

Parta numa viagem até Barcelos,
a casa do galo Português.
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O QUE ACONTECE QUANDO A
OPINIÃO PÚBLICA É MANIPULADA
EM LARGA ESCALA?
De uma janela para o mundo e para
o contacto direto com os nossos
“amigos”, para fugas à solidão e
ao stress, as redes sociais estão a
transformar-se num sério problema
para os cidadãos, para os Estados e
até para a segurança global.
Nos últimos dias, o mundo mudou.
Considerando que 1,6 biliões de
pessoas estão ligadas à rede e
que tiveram conhecimento dos
recentes escândalos que entalaram a
credibilidade do Facebook, esperamse, mudanças de comportamentos.
Até que ponto a rede social influenciou

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.

a maneira como os americanos viram
a ultima campanha eleitoral? O seu
impacto foi positivo para o processo
democrático nos Estados Unidos e
para a eleição de Donald Trump? Este
foi um acontecimento que espantou
o mundo e que, ainda hoje, é de difícil
digestão ou compreensão.
O Brexit, referendo que foi
decidido por menos de 2% dos
votos, terá também ele sido alvo
de “manipulação” de opinião dos
utilizadores da rede social?
Embora considere extremamente
difícil a fiscalização das ações nas

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.

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

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.

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

06 A Revista “Mais Guimarães” distingue
claramente as notícias – que deverão ser objetivas,
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redes sociais e em todo esse mundo
online, é necessário e urgente agir
sobre ele.
À nossa escala, assistimos nos últimos
tempos a um alastrar de perfis falsos,
a roubos de identidade, à invenção
e manipulação de “notícias”, à autopromoção e endeusamento de figuras
carentes de protagonismo, fenómenos
que tenderão a agonizar-se.
Reflitamos sobre isto: Esta é uma
ameaça nova, veio para ficar, e está ao
alcance de qualquer um.

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.
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COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO
31

TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA
ATÉ SI
O QUE DE MAIS
IMPORTANTE ACONTECE NA
CIDADE BERÇO
E NO CONCELHO!

JÚLIO MENDES
REELEITO EM ATO
ELEITORAL HISTÓRICO

17

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE GUIMARÃES:
141 ANOS A PROTEGER
PESSOAS E BENS

19

"KIND COIN"
A MOEDA SOLIDÁRIA

05

12 28

RAÚL BRANDÃO
PARTE DA HISTÓRIA DE GUIMARÃES

BARCELOS
CASA DO GALO PORTUGUÊS

32

EMOÇÕES AO VOLANTE
DE UM CARRO DE KART

26

ENTRE O CARNAVAL E A QUARESMA
USOS E TRADIÇÕES DE GUIMARÃES
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Estas são imagens das novas
instalações da F2J Alumínios e
Vidros Lda., em construção na
Vila de Serzedelo.
A nova área industrial, que vai
ocupar um espaço de cerca de
8000 metros quadrados, está
concebida para albergar a
nossa estrutura produtiva, os
escritórios e um amplo e
moderno showroom. Aqui
prosseguiremos na senda de
crescimento constante que
marca a história da nossa
empresa.

Estrada Nacional 105,
n.º 4790 Pavilhão C - Nespereira
4835-517, Guimarães

em construção...

Tlf.: +351 253 563 415 / 417

WWW.F2J.PT

GERAL@F2J.PT

GASTRONOMIA

"DOÇARIA NO CONVENTO"
TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: CMG

O EVENTO VOLTA A REAVIVAR A MEMÓRIA DE OUTROS TEMPOS E “VESTIU A RIGOR”
OS CLAUSTROS DA CÂMARA MUNICIPAL, ANTIGO CONVENTO DE SANTA CLARA.

Guimarães ficou mais doce no passado
fim de semana. De 23 a 25 de março, os
doces de origem conventual encheram
os Claustros da Câmara Municipal, procurando contribuir para que se mantenha viva a tradição da doçaria conventual em terras vimaranenses.
Em pleno período pascal, recorda-se o
antigo Convento de Santa Clara, onde as
freiras, além dos seus afazeres religiosos, se dedicavam outrora à confeção
de doces. Várias entidades puderam
promover a venda e/ou demonstração
de doces ou licores de origem conventual, característicos da sua região. Todos
os participantes usavam vestuário que
recordava o ambiente conventual.
A “Doçaria no Convento” contou com as

participações da Doçaria Ponto Rebuçado, Casa dos Doces Conventuais, Demaria Doçaria, Pastelaria Terraço Alcobaça,
Casa Lapão, D’Fafião (Montalegre),
Doces da Tona (Vila do Conde), Doçaria
História à Mesa, Casa-Pão de Ló de Ovar
Genuíno – Cardoso, Casa de Encosturas, Tinoca (Amarante), Casa das Brisas,
Pastelaria Clarinha, Santo Tirso (Jesuítas
e Limonetes), Pão de Ló de Margaride,
Delícias do Castelo (Santa Maria da
Feira), Segredo da Freira, Ovos Moles de
Aveiro, Casa Costinhas e Bordados de
Guimarães.
Além dos doces típicos, decorreram
momentos de animação. Na sexta-feira,
houve música com uma atuação musical
do grupo Ensemble CANT’ARTE. No
sábado de manhã foi a vez do Quinteto

de Metais da Banda Musical de Caldas
das Taipas. Da parte da tarde, os Claustros foram animados pelo Sol no Miral
(Associação Cultural), que repetiram no
domingo. Ainda no sábado, atuou ao luar
o Coro Vilancico. A manhã de domingo
ficou marcada pela segunda atuação
Quinteto de Metais, da Banda Musical de
Caldas das Taipas. O encerramento do
programa ficou a cargo do Grupo Coral
Infantil e Juvenil de Pevidém e do Grupo
de Coros.
A primeira edição da “Doçaria no Convento” decorreu em 2004, realizando-se
autonomamente durante seis anos,
altura em que foi integrada na Feira
Afonsina, em setembro de 2011. Em
2015, quatro anos volvidos, regressou ao
período pascal.
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MAPA

AGENDA

Igreja dos Capuchos

Dez anos volvidos do restauro do
órgão ibérico da Igreja dos Capuchos,
é tempo para dar o devido destaque
deste instrumento pela Europa fora.
8 concertos marcam os 10 anos de
Festival de Órgão Ibérico em Guimarães.
FOTOGRAFIA: © DIREITOS RESERVADOS

CAE - São Mamede

António Raminhos assume o palco
do Centro de Artes e Espectáculos
São Mamede. O comediante regressa
a Guimarães com novo capitulo
denominado de “O Melhor do Pior“.

CONVÍVIOS AO PIANO:
MARIAN PIVKA /
ELISEU SILVA

EU USO TERMOTEBE E O
MEU PAI TAMBÉM
Pequeno Auditório do CCVF

O Festival de Música “Convívios ao
Piano”, cuja temática incide no piano e na
literatura musical. Eliseu Silva (violino) e
Marian Pivka (piano) marcam presença no
festival.

Este é um espetáculo que parte
da recolha de testemunhos em
comunidades de operários fabris de
várias cidades portuguesas – entre
elas Guimarães – transfiguradas pelas
ruínas dessa indústria e que aguardam
ainda um novo El Dorado.

Grande Aunditório do CCVF

Neste mini-programa que abraça
o Dia Mundial da Dança, Jefta van
Dinther estreia em Portugal a sua
nova criação, “Dark Field Analysis”. E
Tânia Carvalho mostra-nos a sua nova
faceta: uma peça de dança para ecrã,
intitulada “Um Saco e uma Pedra”.

29 DE ABRIL- 17H00
Pequeno Auditório do CCVF

“Um Saco e uma Pedra” é a mais recente
criação de Tânia Carvalho. Uma peça
de dança em forma de filme onde a
coreógrafa troca o palco pelo ecrã.

GUIMARÃES IN THE NIGHT

WESTWAY LAB

Na 5.ª edição temos um país convidado
(Áustria), novos palcos, mais áreas
temáticas nas Conferências PRO, um
projeto de criação, City Showcases,
residências artísticas, Talks e 28
concertos.

27 E 28 DE ABRIL- 21H30

FOTOGRAFIA: © DIREITOS RESERVADOS

FOTOGRAFIA: © MIGUEL ESTIMA

CAAA

DARK FIELD ANALYSIS

UM SACO E UMA PEDRA

20 DE ABRIL- 21H30

07 DE ABRIL- 22H00

Vários locais

FOTOGRAFIA: @ BENMERGELSBERG

14 DE ABRIL- 19H00

07 DE ABRIL- 22H00

DE 11 A 14 DE ABRIL

Mapa” é um projeto que engloba duas
versões do mesmo espetáculo: "Estórias
de Mundos Distantes" (para adultos) e
"Contos e Cantos" (para a infância).

FOI: FELICIAN ROSCA

ANTÓNIO RAMINHOS
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CIAJG - Black Box

FOTOGRAFIA: @ ANA PEREIRA

FOTOGRAFIA: © DIREITOS RESERVADOS

GUIMARÃES ARTE E CULTURA
ABRIL 2018

27 DE ABRIL A 04 DE MAIO

AS VOZES DA LIBERDADE
25 DE ABRIL- 21H30
Pavilhão Multiusos da Escola Secundária
de Caldas das Taipas

A "Revolução dos Cravos" chega aos
Banhos Velhos com o concerto “As
Vozes da Liberdade”. A entrada é livre.

29 DE ABRIL- 22H00
Multiusos
Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro,
Nuno Markl e Vera Fernandes são
os protagonistas do espetáculo que
contará com a presença de diversos
convidados e a interpretação de várias
músicas lançadas pela equipa das
manhãs da Comercial.

INAUGURAÇÃO

FARMÁCIA PONTE
ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NOVO CONCEITO E MUITAS MAIS VANTAGENS PARA SI!
A Farmácia de Ponte inaugurou no
passado sábado, 17 de março, as
suas novas instalações na Rua Reitor
Francisco José Ribeiro, ao lado da
estrada nacional Guimarães - Taipas,
junto à rotunda dos ex. Combatentes
do Ultramar.
Após mais de 30 anos de existência,
a Farmácia de Ponte mudou de
instalações com o objetivo de prestar
um serviço de maior qualidade aos
seus clientes, disponibilizandolhes um espaço moderno, amplo e
luminoso, onde até a facilidade de

estacionamento está assegurada.
As novas instalações, num edifício
com fachada em vidro, são cerca de
cinco vezes maiores que as anteriores,
permitindo também um aumento
considerável da área de atendimento,
de exposição de produtos, e a criação
de áreas específicas, como a de
bebé e mamã e de aconselhamento
dermatológico. Há ainda consultas de
nutrição, diversidade de rastreios e a
medição de parâmetros bioquimicos.
A equipa de profissionais foi reforçada

Horário de Funcionamento:
Segunda a Sábado 08h30 – 22h00
Domingos – 09h00 – 20h00
Rua Reitor Francisco José Ribeiro, nº 980.
4805-273 Guimarães Tel. 253 576 983

FARMÁCIA DE PONTE
USUFRUA DE UMA MAIOR
OFERTA DE PRODUTOS
E SERVIÇOS AOS
MELHORES PREÇOS

com mais 5 elementos (sendo agora
de 9), todos com vários anos de
experiência na área, ficando garantido
um serviço especializado,simpático
e de qualidade. A Farmácia de Ponte
possui um cartão de fidelidade que
permite aos clientes usufruírem
de consideráveis descontos, e tem
também um horário alargado, estando
aberta de segunda a sábado das 08h30
às 22h00 e aos domingos das 09h00
às 20h00.
Farmácia de Ponte, com serviço de
entregas ao domicílio.
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O ROTARY FAZ A DIFERENÇA,
HÁ 70 ANOS
TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O ROTARY CLUB DE GUIMARÃES COMEMOROU NO PASSADO DIA 22 DE MARÇO O SEU 70.º ANIVERSÁRIO.
O CLUBE ROTÁRIO VIMARANENSE FOI FUNDADO EM 1948 E CONTA ATUALMENTE COM 47 ELEMENTOS.
As celebrações iniciaram-se na
tarde de quarta-feira, Dia Mundial da
Árvore, com a plantação de 70 árvores
junto ao Caminho Real na Veiga de
Creixomil. A iniciativa, surgiu no âmbito
do projeto “1 Rotário 1 Árvore”.
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No dia seguinte foi plantada mais
uma árvore na rotunda com o nome
do Rotary Club em Azurém, junto ao
pólo da universidade do Minho. Este
momento contou com a presença do
Governador do distrito rotário 1970,
Soares Carneiro, que esteve de visita
oficial ao clube vimaranense. De realçar
também a presença do presidente do
Rotary Club de Leicester (Inglaterra),
com quem o clube de Guimarães tem
geminação e já realizou um projeto
conjunto, a instalação de salas de
Snoezelen na sede da Associação de
Paralisia Cerebral de Guimarães (APCG).

Do plano da visita oficial do governador,
e para além da reunião de trabalho com
o clube, fez parte a visita ao Grupo de
Investigação 3B’s sediado no Avepark.
O clube realizou na sua sede uma
refeição frugal a favor do projeto End
Polio Now, em que conseguiu angariar
um valor que dará para vacinar mais
1.070 crianças. Dos projetos que
o Rotary Clube de Guimarães tem
atualmente ativos, destacam-se,
entre outros, o Banco de Cadeiras de
Rodas, com mais de cem, que o clube
empresta a quem mais precisa e o
Banco Alimentar contra a Pobreza,
através do qual apoiam, mensalmente,
quinze famílias vimaranenses
carenciadas. Os rotários vimaranenses
homenageiam anualmente também
um profissional, realizam palestras,
atribuem prémios escolares, patrocinam

bolsas de estudo e ainda organizam
anualmente uma Gala Solidária. Para
além destas iniciativas, o Rotary Club
de Guimarães é ainda responsável pelo
projeto de instalação no concelho dos
DAE`S, Desfibrilhadores Automáticos
Externos, presentes em diversas
instituições e edifícios públicos.
A Visita Oficial do Governador terminou
com um jantar comemorativo dos
70 anos do clube em que estiveram
presentes mais de 110 pessoas de
diversos clubes rotários. No seu
discurso, Soares Carneiro parabenizou o
clube de Guimarães, destacando a sua
capacidade de mudança e adaptação
às mudanças no mundo. Já Sofia
Ferreira, vereadora que representou
a Câmara Municipal, agradeceu “O
precioso trabalho que os rotários, há 70
anos, realizam em Guimarães”.

DADORES
DE SANGUE
“SÃO POUCOS OS QUE DEIXAM DE RECONHECER O
TRABALHO REALIZADO PELOS ROTARY CLUBS EM
TODO O MUNDO.”, declarou Winston Churchill, primeiro-ministro Inglês.
O que é o Rotary?
O lema principal dos rotários é: Dar de
si antes de pensar em si.
O Rotary é uma organização de
líderes de negócios e profissionais,
que prestam serviços humanitários,
fomentam um elevado padrão de ética
em todas as profissões, e ajudam a
estabelecer a paz e a boa vontade no
mundo. Rotary Club é definido como
um clube de serviços à comunidade
local e mundial sem fins lucrativos,
filantrópico e social.
Quando surgiu o Rotary?
O primeiro Rotary Club foi fundado na
cidade de Chicago, Estados Unidos,
em 1905 pelo advogado Paul Harris.
Atualmente, existem mais de 1,2
milhões de rotários associados a mais
de 34.700 Rotary Clubs espalhados por
210 países ou regiões do mundo.
Em 1945, 49 rotarianos serviram em

29 delegações na Conferência de
Fundação da ONU. O Rotary ainda
participa ativamente das conferências
da ONU, enviando observadores aos
principais encontros.
Entre outras ações humanitárias
que promove pelo mundo, destaque
atualmente para o combate à Pólio.
Juntamente com os seus parceiros,o
Rotary Internacional reduziu os casos de
poliomielite no mundo em 99,9%, desde
o primeiro projeto que implementou
para vacinar crianças nas Filipinas, em
1979. Falta pouco para a erradicação da
poliomielite e, por esse motivo, continua
ativa a campanha End Polio Now.
Em Portugal, o Rotary foi nomeado
Membro-Honorário da Ordem do Mérito,
a 02 de fevereiro de 2005.
No passado dia 03 de Março, os rotários
plantaram cerca de 50 mil árvores
num talhão da Mata Nacional de Leiria,
destruída pelos fogos de 15 de Outubro
de 2017.

EM MARÇO, A ASSOCIAÇÃO
DE DADORES BENÉVOLOS
DE SANGUE DE GUIMARÃES
COMEMOROU O
32.º ANIVERSÁRIO.
Este foi um dia que serviu para
homenagear os dadores pelas dádivas
realizadas, naquela que é uma das
maiores associações de dadores do
país, e também para realizar uma
eucaristia em memória dos dadores e
associados falecidos.
Para Alberto Mota, Presidente da
direção da Associação de Dadores
11
Benévolos de Sangue de Guimarães,
“É nossa obrigação dizer obrigado a
todos os dinamizadores da dádiva de
sangue pelo papel importante que têm
no que toca angariação de dadores
benévolos de sangue, na promoção e
sensibilização e mesmo na garantia de
locais para fazer sessões de colheitas
de sangue. Não podemos esquecer
também os profissionais dos Centros
de Sangue e Transplante, que também
fazem parte deste movimento forte
em Portugal. Dizer obrigada, às vezes,
não é suficiente para agradecer a tão
amável e dedicação que todos têm tido
com este movimento”. Acrescentou o
responsável que também acumula o
cargo de presidente da FEPODABES,
Federação Portuguesa de Dadores
Benévolos de Sangue.
A Associação de Dadores Benévolos de
Sangue de Guimarães foi fundada a 15
De Março de 1986.

CULTURA

RAÚL BRANDÃO
PARTE DA HISTÓRIA DE GUIMARÃES
TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

RAÚL BRANDÃO TERIA HOJE 151 ANOS. A VIDA DE UM HUMANO TEM QUE TER UM TERMO,
MAS A OBRA QUE DEIXOU TORNA-O IMORTAL.
Nascido a 12 de março de 1867, na Foz
do Douro, Raúl Brandão seguiu a linhagem de uma família de pescadores.
Acabou por falecer a 05 de dezembro
de 1930, com 63 anos. Foi autor de uma
influente obra literária e jornalística,
que inclui obras como Húmus (1917), Os
Pescadores (1923) ou As Ilhas Desconhecidas (1926).
O gosto pela literatura, que despontara
na juventude, acompanhou-o sempre,
mesmo nos anos da Escola do Exército.
É em 1896 que o alferes Brandão chega
a Guimarães, concelho onde construirá a
Casa do Alto, na freguesia de Nespereira,
palco da criação de algumas das suas
obras mais importantes.
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O berço da nação serviu também como
pano de fundo da história de amor da
sua vida: Maria Angelina, com quem se
casou um ano depois, ali nascera e crescera. Raul Brandão escreveu para vários
jornais e revistas, tendo sido um prolífico
escritor de prosa, dentro e fora das páginas dos muitos livros que publicou.
Reformado da carreira militar em 1912,
fez parte do grupo dos Nefelibatas,
encetou a redação das suas memórias
e não terminaria a vida sem deixar também — a meias com a esposa e companheira devotada — uma marca indelével
na literatura infantil. Portugal Pequenino,
título que deu às aventuras de dois
gaiatos pelos céus e terras nacionais, é
o retrato do amor pelas coisas simples,
sinceras e perenes da humanidade e do
seu país, onde sempre será lembrado
como um grande homem, antes do epíteto irrefutável de grande escritor.
A ligação com a cidade-berço é tão forte
que o escritor dá o nome à Biblioteca

Municipal e um Festival Literário – Húmus. O município de Guimarães criou
ainda um sítio na internet com a informação deste grande autor, com vários
conteúdos.
A sua biografia, a sua bibliografia,
informação sobre os seus lugares, o seu
espólio e um arquivo onde possamos
guardar tudo o que se vai publicando. A
ideia é ter um” site” não acabado, que
vai crescendo à medida que são publicados mais textos ou obras sobre Raul,
a sua época, os seus espaços e as suas
intervenções”, como refere a vereadora,
Adelina Paula Pinto.
No “site” estão disponíveis vídeos com
textos de Raul Brandão lidos por autores
portugueses: Lídia Jorge, Afonso Cruz,
Bruno Vieira Amaral e Pedro Mexia.

OBRIGADO
+1 ESCRITURA
Obrigado Kayser e Gislane
No mês de setembro de 2017, chegamos em Guimarães com a nossa ﬁlha, para
localizar um imóvel para alugar, visitamos varias imobiliárias, até chegar na
REMAX, onde tivemos a satisfação de conhecer o Corretor Adriano de Carvalho,
um proﬁssional extremamente competente e comprometido.
Este mês de fevereiro resolvemos comprar um imóvel na cidade, e procuramos o
Adriano, que mais uma vez nos ajudou a localizar o imóvel, com toda atenção e
compromisso. Ficamos muito satisfeitos. Se você está querendo investir em
Guimarães, procure o corretor Adriano Carvalho, proﬁssional excepcional.
Só temos a agradecer.

961 518 109
afcarvalho@remax.pt

SE ESTÁ A PENSAR VENDER O SEU IMÓVEL CONTACTE UM PROFISSIONAL COM PROVAS DADAS.
Maxvitoria Mediação imobiliária,Lda AMI 9783
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ESPAÇO DO CONSUMIDOR

CARTÃO DE CRÉDITO

A taxa de sobreendividamento das
famílias portuguesas mantém-se
em níveis bastante elevados, sendo
a utilização do cartão de crédito um
dos fatores que mais contribui para o
agravamento da situação económica do
agregado familiar.
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Os cartões de crédito têm a vantagem
de antecipar o consumo, ou seja, compra-se hoje e só se paga mais tarde. No
entanto, se o consumidor não fizer um
uso prudente e ponderado do cartão,
poderá ver a sua situação financeira
comprometida por uma compra irrefletida, pois as taxas de juro nestes cartões
são as mais elevadas em relação a outro
tipo de créditos. Antes de utilizar este
serviço, deverá informar-se sobre as
condições junto do seu banco. A linha
de crédito, ou seja, o plafond concedido
pelo banco, e o prazo de reembolso são
previamente acordados entre o cliente e a entidade financeira. O prazo de
reembolso varia entre os 20 e os 50 dias
e a dívida do cliente só surge depois de
o cartão ser utilizado. Se utilizar o cartão,
pode optar por fazer o pagamento total
ou parcial da dívida. Se optar pelo pagamento de 100% do montante utilizado
até à data limite, não fica sujeito ao
pagamento de juros. Contudo, se não
cumprir o prazo de reembolso, a entidade financeira irá cobrar-lhe juros sobre
o valor em falta, e quanto mais elevado
este valor, mais juros lhe serão cobrados
e mais tempo poderá ser necessário
para pagar a totalidade do montante em
dívida.
Todos os créditos concedidos por entidades bancárias têm um limite quanto à

Um novo nome, a qualidade de sempre.

taxa de juro cobrada que varia periodicamente e em função do tipo de crédito.
Para o 1º trimestre de 2018, o limite
da taxa de juro cobrada pelos bancos
para os cartões de crédito foi fixada em
16,4%. Significa isto que o banco não
pode cobrar uma taxa superior àquela,
mas poderá ser acordada uma taxa
inferior.
Para além da taxa de juro que lhe será
cobrada caso não pague dentro do
prazo estipulado com o banco, existem
outros custos que poderão onerar mais
ainda estes contratos. A anuidade do
cartão é um dos custos que poderá
ter de suportar e corresponde a uma
comissão anual cobrada pela emissão
do cartão de crédito. Alguns contratos
estão isentos deste pagamento pelo que
deverá confirmar a isenção no momento
de aquisição do cartão.
Poderá igualmente ter de pagar comissões por algumas operações como por
exemplo o levantamento em caixas
multibanco com este cartão, quando
não está autorizado a fazê-lo. Todos os
cartões de crédito podem ser utilizados
no Multibanco. Mas, se não possuírem a
chamada Função Multibanco, qualquer
destas operações implica a utilização da
linha de crédito e não dos montantes
disponíveis na conta à ordem. Assim,
estará a utilizar o crédito mesmo que
não pretenda fazê-lo e ficará sujeito
a comissões. Confirme se o cartão de
crédito tem a Função Multibanco. Terá
ainda de pagar Imposto do Selo sobre
a anuidade, caso exista, sobre os juros
e sobre o capital em dívida da conta-cartão. Os prestadores de serviços de

pagamento não podem enviar cartões
não solicitados, a menos que se trate da
renovação de um cartão em utilização
pelo cliente. Se receber um cartão que
não solicitou, denuncie a situação ao
Banco de Portugal.
Em caso de perda, roubo, clonagem
ou falsificação de cartão de crédito,
deverá notificar de imediato a entidade. Ressalvados os casos de dolo e
negligência grosseira, o titular não pode
ser responsabilizado por utilizações do
cartão depois de ter notificado o respetivo emitente do seu extravio, furto ou
apropriação indevida.
Enquanto não notificar a entidade
emitente, o titular do cartão suporta
as perdas relativas a essas operações
dentro do limite do saldo disponível ou
da linha de crédito associada à conta ou
ao cartão, até ao máximo de €150. No
caso de o titular do cartão não respeitar
as condições que regem a emissão e
utilização do cartão ou não comunicar,
injustificadamente, ao prestador de
serviços de pagamento situações de
perda, roubo ou apropriação abusiva do
cartão, o titular suporta todas as perdas
resultantes de operações de pagamento
não autorizadas.
Assim, a DECO aconselha todos os
consumidores a conferir os extratos
mensais pois, além de controlarem os
seus gastos, poderão detetar qualquer
eventual operação não autorizada,
que deverão comunicar de imediato ao
emissor.
Se tiver alguma dúvida ou necessitar de
esclarecimentos adicionais poderá contactar-nos na Av. Batalhão Caçadores 9,
em Viana do Castelo, através do telefone
258 821 083 ou para deco.minho@deco.
pt. Poderá ainda aceder ao site https://
gasdeco.net/.

Venha conhecer
as novidades à Enedecor

Nova coleção!

VIDRARIA TAIPAS
40 ANOS DE SUCESSO
FUNDADA EM 1978, POR LÚCIO MACHADO SILVA, A VIDRARIA TAIPAS CONCENTRA, HÁ QUATRO
DÉCADAS, TODA A SUA ATIVIDADE NA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS EM VIDRO.
Para comemorar as quatro décadas de
atividade, a Vidraria Taipas preparou
um conjunto de iniciativas, com
destaque para a presença, de 21 a 24
de março, no espaço Pop Up Store
Guimarães Marca, na Plataforma das
Artes e da Criatividade de Guimarães.
O espaço serviu para a apresentação
dos produtos Vidraria Taipas e também
como local para confraternização
e convívio nas celebrações do
40.º aniversário. Decorreu naquele
espaço um workshop de "Vidro
para Arquitetura", que juntou vários
parceiros, nomeadamente arquitetos,
interessados no tema. Houve ali
lugar para o cocktail comemorativo
do 40º aniversário, seguido de jantar
no Mit Penha, com a presença dos
colaboradores da empresa, amigos,
clientes e fornecedores. O jantar contou
também com a presença de Domingos

Bragança, presidente da Câmara
Municipal de Guimarães.
No seu discurso, Lúcio Machado
Silva, o fundador da Vidraria Taipas,
lembrou os primeiros anos, realçou
a dedicação dos seus colaboradores
e os momentos mais marcantes da
empresa, destacando também ainda
obras emblemáticas em que interveio,
como por exemplo: o Complexo de
Piscinas de Guimarães; o S.Francisco
Centro; o Complexo Nortecoop na Maia;
a Casa do Gerês de Cristiano Ronaldo
ou a Casa do Ceo da Altice em Vieira do
Minho.
“Olhando para o futuro vejo o
crescimento sustentado da empresa
pelas mãos dos meus filhos. Tive a
bênção de ter dois filhos que agarraram
as rédeas deste negócio há 15 e 12
anos. A eles, Ana Silva e Lúcio Silva

pertence o futuro da Vidraria Taipas”.
Lúcio Machado Silva.
Mais de uma centena de pessoas
participaram na confraternização
animada pelo músico vimaranense
Zé Miguel e que contou com um
espetáculo do humorista Herman
José. No final, os presentes cantaram
efusivamente os parabéns à Vidraria
Taipas, lançando votos de muito
sucesso.
No sábado foi também conhecido o
vencedor do sorteio solidário do 40º
aniversário da Vidraria Taipas, que teve
o intuito de ajudar o menino Mateus,
aluno do Agrupamento de Escolas
João de Meira. O vencedor ganhou um
mostruário em vidro LED e também a
Vidraria Taipas ofereceu ao Mateus, na
altura, um vidro LED em formato de
cara do "Rato Mickey" com gravação do
seu nome.

Vidraria Taipas: Rua da Gandra, Lote 4, 4805-017 Barco - Guimarães (Zona Industrial da Gandra)
Telefones: 253 576 477 | 253 578 625 | Fax: 253 577 248 | Telemóvel: 967 642 710 | geral@vidrariataipas.com | www.vidrariataipas.com
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O ‘DOCE INFERNO’ DO GESTO
E DA TAREFA OPERÁRIA REPETIDA
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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São doze dúzias Jorge. Não te esqueças: doze dúzias! Doze dúzias é uma
grosa. Primeiro contas uma dúzia e
metes as peças no saco plástico. Não te
esqueças, uma dúzia são doze. Quando
tiveres doze sacos metes na caixa de
cartão canelado e fechas com fita-cola. A caixa é de uma grosa. Portanto,
são cento e quarenta e quatro peças
Jorge. Tens de ter muito cuidado! Não
te enganes na contagem que isso é um
trabalho de grande responsabilidade.
Vê se te concentras. Presta atenção no
que vais fazer. A encomenda são doze
grosas. Vê se te despachas porque tem
que estar pronto amanhã.
Jorge escutou tudo como uma aprendizagem. Começa a contagem. São
sete e trinta da manhã. Como todos os
outros, Jorge acordou às seis e meia da
manhã. Há um dia inteiro para contar.
Unidade, dúzia, caixa, grosa. Unidade,
dúzia, caixa, grosa. A cada fim, novo recomeço. Repetem-se gestos. Uma vez,
duas vezes, três vezes, até se perder
a conta e o gesto entrar em nós como
uma mecânica. A repetição adestra e o
movimento naturaliza-se ao ponto de
se reconciliar com o corpo. Nunca se
percebe o momento em que a cinesia
se aloja na mente desalojando a consciência. O gesto é, todo ele, produto da
inconsciência. Eis, no final, o produto
de um dia de trabalho, feito em dúzias
e grosas, sem que em momento algum
o operário Jorge se sentisse parte do
processo.
Aliás, o operário Jorge não queria fazer
parte daquele processo. Em boa verdade, Jorge sentia-se processado e em
estado permanente de transformação.
Fazia o percurso costumeiro. Bastava
olhar, escutar e ver o destino aposto,
tanto na expressão mímica como na
ausência de propósitos dos seus parceiros. Não querer ser-se outra coisa,
senão o que oferecia o dia; aquele dia,
aquele momento, constituía a contradição de termos das práticas do operário

amestrado por uma microfísica envolvente na conformidade e obediência.
À vista da competência operária, tão
especializada na sua representação de
honradez asceta, Jorge não passava
de um aprendiz de dezasseis anos.
Faltava-lhe estatuto para ser considerado um parceiro. Era manifestamente
incompetente. Inábil. Grande e alto de
metro e oitenta mas nem por isso grande coisa de operário. Dizia que estudava mas estava bom de ver que aqueles
estudos pouco ensinavam de útil para
a vida. Além do mais constipava-se a
cada corrente de ar. Ai que flanzinho,
um homem tão grande sempre doente!
Jorge não nascera para repetir furiosamente durante o dia e permanecer
acrítico e submisso. Nunca seria um
operário decente na vida. Era claro que
não pertencia àquele mundo.
Uma balança pode ser prova. Por algum
motivo os seus pratos, rigorosamente nivelados, expressam justiça. Pois,
por aqueles dias do ano de 1981, Jorge
afirma ter visto uma balança que pode,
facilmente, substituir a penosa contagem até à grosa. Doze dúzias. E não
erra. Funciona assim: pesam-se doze
peças, estabelece-se, rigorosamente,
o peso de uma dúzia e, repetindo-se
o peso sem a preocupação de contar,
não há dúvidas que ali estarão doze
peças. Uma dúzia. A insistência de Jorge
na demostração da balança durará
uns meses largos. A resistência é forte.
Pode lá bem ser Jorge, uma balança
que conta, onde já se viu. Trabalha mas
é! Não sejas malandro.
A balança, coisa digital de último grito
tecnológico, chegará um dia. Maravilhará. Fantástico. Extraordinário! Era
mesmo como dizia o Jorge: a produção
de um dia realiza-se, agora, numa hora.
Jorge parece que é salvo pela balança.
Mas não será assim tão fácil. Por ali
andará dois anos esforçando-se por
ser um honesto operador merecedor

do respeito dos colegas. Aproveitará
para olhar, ver e desgostar. Registará,
todavia, o encantamento da vivência
habitual sem horizontes, sem ambição,
sem antecipação imaginada do futuro.
Nenhuma inquietude, nenhum desassossego, nenhum rebuliço ou altercação. Nos gestos da tarefa rotineira,
consagrada pela aprendizagem colhida
nas práticas, os operários resignavam-se a uma existência frugal e austera,
silenciados num modo de vida firmado
na ética da escassez e do sofrimento.
Jorge coletará histórias sobre a idiossincrasia do ser operário para, um dia,
mais tarde, lhes riscar o traço sociológico em livro, num ato revelador que só
faz sentido porque Jorge não nascera
para aquele mister. Muitos anos depois,
em tempo de substituição do operário
pela tecnologia, o ex-jovem aprendiz,
confrontar-se-á com uma analogia
encontrada no Sermão XIV do Padre
António Vieira, pregado aos escravos
na Igreja de Nossa Senhora do Rosário
dos Homens Pretos, em S.Salvador da
Bahia. Aí, o autor alude à existência
de um “doce inferno”. Ressalvadas
as devidas distâncias, na escala de
sofrimento, entre escravos e operários,
a referência a um “doce inferno” revela
a fórmula nietzscheziana do eterno retorno na construção social dos lugares
de submissão e obediência. Escravos,
servos, vassalos, plebeus, operários;
numa palavra: submissos, habitaram ou
habitam o “doce inferno”. E habitam não
porque desejam mas porque a ele são
forçados. Até que a utilidade despareça.
Aliás, como aconteceu aos operários.
Nota: Este texto integra o programa da peça
de teatro “Eu uso termotebe e o meu pai
também” do dramaturgo Ricardo Correia do
Teatro Académico Gil Vicente (TAGV). A peça
estreou no passado dia 8 de fevereiro, em
Lisboa, no Teatro Nacional D.Maria. Estará em
cena em Guimarães, no Centro Cultural Vila
Flor, no próximo dia 20 de abril pelas 21,30
horas. A sua publicação aqui é, também, um
convite para assistir a este espetáculo.

Esser Jorge Silva Sociólogo

SOCIEDADE

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES:
141 ANOS A PROTEGER PESSOAS E BENS
TEXTO E FOTOGRAFIAS: DIOGO OLIVEIRA

A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES COMEMOROU MAIS
UM ANIVERSÁRIO E NÃO FALTOU O HABITUAL DESFILE PELAS RUAS DA CIDADE.
A Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Guimarães
(AHBVG) celebrou o 141.º aniversário.
A pompa foi marcada pelas distinções,
homenagens e desfile, enquanto os
discursos centraram-se nos apoios aos
soldados da paz e à necessidade de
uma autoescada.
Na manhã de domingo, do dia 25 de
março, nas instalações do Quartel
dos Bombeiros Voluntários de
Guimarães, decorreu a cerimónia de
comemoração do 141.º aniversário
da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Guimarães.
Os momentos altos da cerimónia foram
a deposição de uma coroa de flores no
Monumento ao Bombeiro, a imposição
de condecorações a elementos da
corporação e a bênção da nova viatura
de combate a incêndios florestais.

Após o desfile da corporação pelas
ruas da cidade, Domingos Bragança,
presidente da Câmara, João Miranda,
presidente da direção da AHBVG,
e Bento Marques, comandante
dos Bombeiros Voluntários de
Guimarães, depositaram uma coroa
de flores no Monumento ao Bombeiro,
homenageando todos os bombeiros
que, ao longo destes 141 anos, serviram
a corporação.
Condecorações: Medalha de
Assiduidade Grau Ouro – 15 Anos
Bombeira 1ª – Rosa Maria de Oliveira
Magalhães – Vol.ª 66; Bombeiro 2ª –
Diogo Miguel Fernandes Coelho – Vol.º
59; Bombeira 3ª – Maria Antónia Bessa
Oliveira – Vol.ª 67
Medalha de Assiduidade Grau Ouro
– 20 anos Subchefe – Carlos Miguel

Silveira Sousa Cecílio – Vol.º 13;
Bombeiro 1ª – Amadeu Jorge Abreu
Mendes – Vol.º 157; Bombeiro 1ª – Ivo
Manuel Machado de Almeida – Vol.º 100;
Bombeiro 2ª – Américo da Silva Antunes
– Vol.º 44; Bombeiro 3ª – Manuel
Joaquim da Costa Ribeiro – Vol.º 104
Medalha Dedicação Grau Ouro –
25 Anos
Bombeiro 1ª – Francisco Jorge Almeida
Fernandes- Vol.º 143; Bombeiro 2ª –
Marco Paulo Gonçalves Figueiredo –
Vol.º 153
Crachá de Ouro
José Oliveira Freitas, Bombeiro 1ª N.º 116
Atribuição da Fénix de Honra da Liga
dos Bombeiros Portugueses
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Guimarães
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SAÚDE DA MULHER
AS PEQUENAS PERDAS DE URINA TÊM SOLUÇÃO:

FISIOTERAPIA DO PAVIMENTO PÉLVICO
TEXTO: SARA BARBOSA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

O Pavimento Pélvico é constituído por
músculos, nervos, e ligamentos que
juntos formam a base (chão/pavimento) da nossa pélvis. Tendo em conta
a sua localização tem uma função
extremamente importante na saúde
da mulher e por isso merece toda a
nossa atenção.
Os Músculos do Pavimento Pélvico
(MPP) vão sofrendo alterações ao longo
da vida da mulher, estando estas alterações ligadas a um variado número de
fatores como as hormonas, a gravidez e
o parto, a saúde intestinal, entre outros.
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Estes músculos têm como principal
função manter a continência urinária e
fecal (gases e fezes líquidas e sólidas);
permitir a normal função sexual desde
a excitação até ao orgasmo, influenciando também a lubrificação e a
penetração; suportar os órgãos pélvicos
(bexiga, útero e recto) e permitir o
esvaziamento completo da bexiga e do
intestino.
Assim, havendo uma lesão ou alteração
funcional destes músculos é possível
que haja aparecimento de sintomas.
Pode ser identificada uma disfunção
do Pavimento Pélvico através de sinais
como:
• Perdas involuntárias de urina
• Perdas involuntárias de gases e/ou
fezes
• Sensação de corpo estranho ou “bola”
na região da vagina (prolapso dos órgãos pélvicos)
• Dor relacionada com a relação sexual,
podendo ocorrer em diferentes fases da
mesma, incapacidade de ter penetração
ou dificuldade/incapacidade em atingir
excitação e/ou orgasmo

• Dor perineal, vulvar, ano-rectal ou
coccígea
• Obstipação, fezes duras e esforço na
evacuação
• Dor pélvica crónica e síndromes
dolorosos como a Cistite Intersticial e o
Síndrome do Cólon Irritável
Sabia que se sofrer de obstipação tem
maior probabilidade de desenvolver
incontinência urinária ou prolapso de
órgãos pélvicos? Sabia também que a
incontinência urinária pode ser um fator
desencadeador de disfunção sexual?
Todos estes sintomas estão ligados e
todos eles são influenciados pela funcionalidade dos MPP.
Durante a gravidez, o pós-parto e a
menopausa é mais comum que surjam
estes sintomas mas, não quer dizer
que sejam normais. Nestas 3 fases da
vida da mulher ocorrem várias alterações estruturais e hormonais, o que se
resulta numa maior sobrecarga nesta
estrutura. Aqui há uma importância
acrescida na prevenção e no tratamento de possíveis disfunções.
A Fisioterapia tem um papel fundamental na reeducação dos MPP e no
ensino de comportamentos preventivos
que podem prevenir e diminuir estes
sintomas.
O tratamento conservador desta
estrutura, através da Fisioterapia, não
impossibilita qualquer outro tratamento ou intervenção futura e na maior
parte dos casos tem resultados muito
positivos e efetivos. Em casos onde já
tenha sido feita alguma intervenção
cirúrgica ou onde haja indicação para
tal, a Fisioterapia do Pavimento Pélvico

também é útil para fazer uma preparação pré-intervenção ou posteriormente
para potenciar os efeitos da intervenção, sendo nestes casos uma terapia
coadjuvante.
É importante lembrar que estes músculos nem sempre precisam de ser
fortalecidos. Existem cada vez mais
casos onde o tratamento passa pelo
relaxamento e não pelo fortalecimento
desta musculatura. Por este motivo é
ainda mais importante que faça uma
avaliação do Pavimento Pélvico com
um Fisioterapeuta qualificado para tal,
para que assim seja possível perceber o
tratamento adequado.
Cada caso é um caso, cada mulher é
diferente e por isso cada tratamento é
diferente também.
Existe algum comportamento que
possa adotar para prevenir disfunções
do Pavimento Pélvico? Sim, deixo aqui
alguns exemplos:
• Ter uma dieta correta e equilibrada
• Evitar “prender” a urina por longos
períodos de tempo, assim como inibir o
reflexo de defecação
• Manter-se ativa e realizar exercício físico de forma regular (é importante procurar ajuda na existência de sintomas
no Pavimento Pélvico, pois nem todos
os tipos de exercício são adequados)
• Evitar obstipação
• Evitar excesso de peso e obesidade
O seu Pavimento Pélvico merece toda a
atenção e todo o cuidado. Esteja atenta
aos sinais que ele lhe dá.
Sara Barbosa
Fisioterapeuta

Horário: Segunda: 15:00h – 20:00h
Terça a Sexta: 10:00h – 13:00h | 15:00h –20:00h
Sábado: 10:00h – 13:00h
253 781 125 | 914 724 48
geral.guimaraes@clinicamim.com
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº83,
Costa – Guimarães

SOLIDARIEDADE

"KIND COIN" A MOEDA SOLIDÁRIA
TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

TRANSPARÊNCIA, SEGURANÇA E SOLIDARIEDADE. MARIA VIEIRA DA SILVA EXPLICA COMO É QUE A
NOVA PLATAFORMA TENTA RESPONDER AOS PROBLEMAS DOS CANAIS TRADICIONAIS DE DOAÇÃO.

De origem vimaranense, Maria Viera da
Silva, jurista e consultora em cooperaçâo e desenvolvimento, apoia empresas a aceder aos fundos da Comissão
Europeia, principalmente no fundo
europeu que apoia projetos em África.
"Tenho um conhecimento, ainda que
indireto, sobre questões de pobreza
que mexem muito com a minha consciência", começa assim por explicar
como surgiu a ideia.

dores escolhem um estabelecimento,
de diversas áreas, para que consigam
responder às várias necessidades dos
carenciados, "desde supermercados,
farmácias e até mesmo cabeleireiros, porque todos precisamos de um
corte de cabelo". Apenas a esolha das
instituições não cabe ao utilizador. A
seleção é feita a partir de um sistema
de geolocalização, para cumprir "o princípio da não discriminação".

"Existe muita opacidade no âmbito dos
donativos. As pessoas participam, mas
depois não sabem o destino do seu donativo". Com esta dificuldade para a qual
não havia resposta, Maria Vieira da Silva
colocou a questão a si mesma: "como é
que eu conseguiria criar uma alternativa
aos canais tradicionais de angariação de
bens, de uma forma muito mais transparente?". Inspirando-se na tradição
napolitana "Il caffe sospesso", construiu
a "Kind Coin", uma plataforma que diz
ser "transparente e segura".

Cada "kind coin" equivale a um euro, e
o utilizador compra as moedas virtuais
através do "Paypal" ou do "Stripe", com
vista a incluir brevemente os serviços

Lançada no final do ano passado, esta
nova iniciativa solidária funciona com
base numa aplicação digital, que junta
beneficentes, estabelecimentos comerciais e instituições sociais. "São vários
os fatores que distinguem a plataforma
dos canais tradicionais de solidariedade", sublinha a fundadora. A diferença
começa no utilizador "que consegue
acompanhar todo o processo do seu
donativo, recebendo relatórios sobre
o estado da sua doação". Os utiliza-
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de "MB Way" e "Multibanco". O donativo
do utilizador é atribuído a um estabelecimento, que ficará com esse saldo,
disponível para uma instituição. De
acordo com a fundadora, "normalmente, não sabemos se os produtos que
escolhemos vão de encontro às reais
necessidades dos utentes, portanto,
com o valor disponível, a instituição vai
ao estabelecimento e adquire os produtos que realmente precisa".
Para fazer parte da rede "Kind Coin" não
é necessário contribuir monetariamente.
Existe a possibilidade de doar artigos em
segunda mão, publicando uma fotografia do artigo, que será posteriormente
escolhido por uma instituição, e doado
pessoalmente. Os utilizadores que
doem 25 "kind coins" mensais, recebem
recompensas, atribuídas pelos parceiros
estratégicos da plataforma, como o NOS
Primavera Sound.
Na conversa, Maria Vieira da Silva revelou que, muito em breve, haverá a possibilidade de doar no próprio estabelecimento, como solução para os que não
entendem o mundo digital, de forma a
tornar a solidariedade mais simples.

TODOS SOMOS REMAX VITÓRIA
RE/MAX Vitória em Guimarães, na
Avenida D.João IV, pelo 253 421 390
ou www.gruporemaxvitoria.pt.
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FILIPE CARVALHO
JÁ FIZEMOS MAIS DE
4.500 FAMÍLIAS FELIZES
No mercado de Guimarães desde
2005, portanto, com quase 13 anos
de experiência, a Remax Vitória tem
pautado a sua presença no mercado
por dois grande objetivos: servir
muito bem todos os nossos clientes
e, simultaneamente, proporcionar aos
nossos colaboradores uma experiência
gratificante. Talvez por nos focarmos
em dois objetivos simples tenhamos
conseguido manter-nos, ano após ano,
na linha da frente do ramo imobiliário.
Conscientes que colocar uma casa
à venda sem o aconselhamento
de um profissional pode significar
vender o imóvel a um preço abaixo
do mercado, ou demorar muito
a acontecer essa venda, temos
sensibilizado quem nos procura para
que o acompanhamento a todo o
processo seja feito por verdadeiros
profissionais, com formação adequada.
Por esse motivo, na Remax Vitória,
temos uma equipa multidisciplinar
composta por administrativos,
comerciais e solicitadores, disponíveis
para fazer com que o cliente tenha um

BROKER REMAX VITÓRIA

serviço de qualidade, profissionais que
zelam realmente pelos interesses dos
clientes. Vale a pena realçar também
que dispomos da melhor formação
de Portugal nesta área (pela Remax
Vitória já passaram nomes como Pedro
Vieira, Ricardo Peixe, Adelino Cunha,
Paula Rocha, Massimo Forte, Alexandre
Monteiro, entre outros).
Atualmente não basta colocar uma
casa à venda, é preciso um trabalho
específico à volta da mesma. Daí
dizermos que somos mais do que
agentes imobiliários.
Segurança, dedicação, profissionalismo,
atenção ao cliente, aprendizagem
contante e ética são valores que
incutimos em tudo o que fazemos.
Para além da máxima dedicação e
empenho, na Remax Vitória estamos
sempre a inovar, acrescentando novas
formas de promover os imóveis dos
nossos clientes. Somos pioneiros
na realização de visitas virtuais, na
utilização de drones, nas filmagens

profissionais, e em muitas outras
situações.
Já abrimos a nossa academia de
formação e vamos aumentar a sua
capacidade durante este ano. Lançamos
recentemente o “Aprendiz de Vitorioso”
e, brevemente, concretizaremos a “Feira
Virtual de Imóveis” que se realizará
pela primeira vez em Portugal. Vamos
abrir um departamento exclusivamente
dedicado ao crédito imobiliário,
antecipando-nos às alterações
legislativas de forma a servir bem o
cliente também nesta área.
Para além disso, a Remax Vitória
tem uma forte componente solidária,
porque acredito que devemos retribuir
o carinho que esta cidade nos dá e,
dentro das nossas capacidades, ajudar
quem mais precisa. Somos parceiros de
diversas iniciativas e associações locais,
nomeadamente, da APCG e da Cercigui,
do Vitória SC, do Xico Andebol, e da
Guimarães Urban Race.
Termino dizendo-lhes que é um orgulho
servir esta equipa e esta cidade.

O SUCESSO É FRUTO DO TRABALHO EM EQUIPA
ANABELA SEABRA DIRETORA COMERCIAL
Um dos serviços disponibilizados
pelo grupo Remax Vitória é o de
acompanhamento da equipa comercial.
O objetivo é dar apoio aos nossos
consultores de forma a que consigam
cumprir com os seus objetivos.
Para garantir o sucesso dos resultados,
existe uma aposta muito forte na
formação comportamental, de soft
skills (comunicação, gestão do tempo,
gestão de conflitos, saber ouvir…)
e técnica (reuniões angariação,
fecho de negócios, elaboração de
business plan…). Além disso, os
agentes estão sujeitos a sessões de
coaching individuais com o intuito de
compreenderem quais os desafios
estão a lidar que os estão a impedir
de chegar aos resultados e alavancar

ações para concretizar os objetivos.
Também para garantir o sucesso dos
consultores, são realizadas reuniões
semanais para analisar, refletir e tomar
medidas comerciais de forma a que
o negócio (compra e/ou venda) se
concretize. Não basta dizermos apenas
aos nossos clientes que vamos colocar
a sua casa à venda. É necessário um
trabalho profundo de compreensão, de
análise, de conhecimento e elaboração
de um plano para efectivamente vender
o imóvel.
Na Remax Vitória dotamos as pessoas
de competências que lhes permitam
ser profissionais de sucesso. Não só
apenas especialistas do mercado
imobiliário, mas também profissionais
na arte de criar relações de confiança
com os clientes. Por isso, definimos

como estratégia o acompanhamento
diário, quer no terreno quer em
backoffice, de forma a que tenham o
maior número possível de recursos para
realizarem o seu trabalho.
Todos os trabalham connosco sabem,
desde início, que é importante para
a Remax Vitória garantir um correto
equilíbrio pessoal e profissional para o
cumprimento dos objetivos.

HELENA SILVEIRA SOLICITADORA

A RE/MAX prepara os agentes
imobiliários para serem os melhores
profissionais e para estarem capazes
de lidar com as mudanças e, por
isso, estão em constante formação
permitindo desenvolverem-se em
diversas áreas tais como vendas,
jurídico, fiscal, avaliação imobiliária,

estudos de mercados, marketing
imobiliário, entre outras que surgem e
obrigam a uma constante atualização.
Tendo como principal objetivo oferecer
um serviço de qualidade e excelência,
quando um agente imobiliário angaria
um imóvel, que se espera num
curto período seja vendido, existe
um conjunto de elementos que são
essenciais e carecem de uma préanálise para que o imóvel possa entrar
na esfera RE/MAX.
O meu trabalho incide numa análise
criteriosa dos documentos do
imóvel, verificando a sua situação
jurídica, tendo em vista a segurança
na transação. Compete-me auxiliar

os comerciais nas suas questões
e modelar-me a cada um para
que possa proporcionar o melhor
acompanhamento, e cumulativamente,
o seu desenvolvimento.
Mas não só aos comerciais. O
Cliente também tem total apoio e
acompanhamento não só na aquisição
do imóvel, mas também no início do
processo do seu crédito habitação,
fazendo um paralelo entre o Cliente
e a instituição financeira, defendendo
os seus interesses e apresentando as
melhores propostas. Durante todo o
processo, toda a informação e dados
partilhados pelos nossos clientes são
sujeitos a um total sigilo.

MARISA FREITAS COORDENADORA
Sou o primeiro cartão-de-visita de
loja. Todas as pessoas que entram na
agência deparam-se comigo. Por isso,
uma das minhas tarefas é receber
quem nos visita com hospitalidade e
serviço de missão.
Além disso, há um trabalho diário
importante que é garantir que tudo
está a funcionar corretamente para
que a equipa tenha todos os recursos
que necessita para desempenhar o seu
trabalho. Simultaneamente, garanto
que todos os nossos clientes têm uma
resposta quando nos contactam.
Quando uma angariação reúne todos
os requisitos, sou eu quem procede
à inserção dos imóveis no nosso site
e faço a respetiva gestão. Também

desta forma, garantimos que os nossos
agentes estão completamente focados
no seu trabalho.
Quando recebemos um novo
membro, é importante para
nós envolve-los desde o início.
Quando um novo agente integra a
equipa, invisto tempo explicando
pormenorizadamente o funcionamento
da agência, os procedimentos, os
sistemas informáticos, entre outras
particularidades.
Para que a “nossa casa” esteja
arrumada também sou responsável
pela área administrativa. É importante
que toda a equipa esteja envolvida e a
par de tudo o que acontece, desde as

reuniões, os eventos e as angariações.
Com esse propósito, diariamente
faço circular a informação e zelo pelo
bem-estar da agência. Só com um bom
ambiente de trabalho e de equipa é
que conseguiremos manter resultados
vitoriosos.
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LITERATURA

“NAMORAS COMIGO?”
DESCREVE O AMOR NA SUA ESSÊNCIA MAIS PURA
TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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O livro “Namoras Comigo?” da autoria
de Catarina Saavedra, natural de
Caldas das Taipas e da ilustradora
Sílvia Abreu, natural de Vila Verde,
descreve o amor na sua essência mais
pura, um sentimento e enamoramento
quase infantil partilhado por todos os
que amam.
O “Namoras comigo?”, inserido no
programa “Namorar Portugal 2018”,
pretende sensibilizar crianças e adultos
para uma das mais bonitas tradições
minhotas – O Lenço dos Namorados. A
história da Maria e do Manel descreve
um amor correspondido, vivido no
coração do Minho, enraizado pelas
tradições, muitas vezes pitorescas, do
nosso património imaterial.
Catarina Saavedra, autora do livro,
agradeceu a todos os amigos,
conhecidos, família e em especial a
todas as crianças presentes nesta
iniciativa. “Espero que este livro
contribua para o conhecimento e
divulgação desta bonita história do
nosso património imaterial: o lenço dos
namorados”, disse.
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ENTREVISTA

CAROLINA
AMARAL

TEM 24 ANOS E VIVE A ARTE
INTENSAMENTE. TEM NO
TEATRO O LUGAR DE ONDE
PARTIU E ONDE GOSTA DE
ESTAR, ONDE SE SENTE SOLTA
E SEM CONSTRANGIMENTOS.
VÊ O TEATRO COMO UMA
MANEIRA DE SE VER COM
ALGUMA DISTÂNCIA.

“O TEATRO SEMPRE FOI
O LUGAR DE ONDE EU PARTI”
TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: JOAQUIM LOPES

AGRADECIMENTOS: QUINTA DO PINHÔ, CANDOSO S. TIAGO

EXPRESSA-SE DE UMA FORMA CLARA, NATURAL E CATIVANTE. ESTANDO-SE POR PERTO, É IMPOSSÍVEL
NÃO FICAR CONTAGIADO PELA ALEGRIA E VIVACIDADE QUE TRANSMITE EM CADA FALA OU GESTO.
O que representa para ti o teatro?
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O teatro é como se fosse para mim,
enquanto pessoa, atriz e criadora, uma
possibilidade, uma plataforma (quase
como um trampolim), para aceder
a outras realidades que informam a
realidade onde nós estamos, em que
vivemos no nosso quotidiano, de forma
a tornar mais significativa essa vida.
A arte é criar uma espécie de nova
virtualidade que tem ecos na vida de
todos os dias mas que permite sermos
humanos e não sermos seres que não
pensam na vida. É como se fosse um
espaço em que tu também te visses
com outra distância, parece que partes
de um objeto para te comtemplares a ti
mesmo. O teatro é “o lugar de onde se
vê”, vem do grego antigo. Eu acho que é
isso mesmo, o lugar de onde se vê uma
coisa maior e que por isso dá sentido à
nossa existência.

Ouvimos muitos atores dizerem que
é no teatro que se sentem melhor. Tu
partilhas dessa opinião?
Eu sou atriz de teatro. Já fiz cinema, e
quero continuar a fazer, sinto-me bem
nesse formato. A televisão já não me
atrai tanto, sobretudo porque não tem
uma índole artística. O que me puxa é
trabalhar com pessoas e em projetos
que artisticamente me coloquem
questões, que me coloquem em zonas
mais perturbadoras, no sentido de
levantar a excitação, de não ser mais do
mesmo. E eu sinto isso no teatro.
A interação com o público, o estarem ali
a receber um feedback em tempo real,
dá um gosto especial?
Claro, isso é a coisa mais preciosa. Nós
fazemos teatro porque há público, caso
contrário não fazia sentido, a peça existe

porque existe um público a validá-la.
Lá está, o teatro é o sítio de onde se
vê! Nós fazemos isto porque sabemos
que vamos chegar a alguém, a alguém
que vai receber o que estamos a dar.
E poder sentir que o nosso objeto tem
um eco nas pessoas, neste caso em
tempo real mas que depois pode ficar
ali a maturar... é por isso que eu o faço,
é pelas pessoas, por eu acreditar que o
teatro e a arte criam uma humanidade
mais consciente de si mesma, capaz
de mudar o mundo e de refletir sobre
si mesma. E por isso ser capaz de criar
soluções reais para que as coisas fiquem
mais fluídas, para que o mundo seja um
lugar mais próximo do que pode ser,
numa ideia de pureza e felicidade.

Já passaste por todas as áreas da
representação, para além do teatro, o
cinema e a televisão. O que é que cada
uma delas te trouxe de novo?
O teatro sempre foi o lugar de onde
eu parti. Eu soube que queria criar,
independentemente do universo, e
soube que podia ter a possibilidade de
estar num universo criativo em que tudo
fosse possível, com aquilo que os outros
despoletavam em mim e me faziam
conhecer mais de mim mesma, através
do teatro. Apesar de as outras áreas me
instigarem. Eu sempre gostei muito de
escrever, de fazer colagens, das artes
visuais e da dança. Apesar disso, no
universo da representação, foi no teatro
que comecei e foi no teatro em que
tudo o que era inimaginável era tornado
possível. Sinto o teatro como a minha
casa, sinto-me à solta, liberta, sem
constrangimentos. É a sensação de uma
casa que é sempre um desconhecido.
Stella Matutina: uma criação tua. Para
além da representação, a arte de criar
também te estimula?
Sim, muito mesmo. Tenho trabalhado
sobretudo como atriz de teatro, no
entanto sinto muito que sou atriz porque
posso propor alguma coisa, sendo eu
estimulada por um criador e por outros
intérpretes. No entanto, eu sinto e sei
que me sinto completamente realizada
quando estou a criar coisas que passam
no meu próprio universo em particular,
e controlo no descontrolo o que faço.
Funciona no deixar acontecer. O Stella
Matutina surgiu de uma necessidade
do momento, de fazer surgir uma
figura feminina, de negro, a cada dia
13, entre maio e outubro. Tornou-se
tão imperativo que eu tinha de deixar
acontecer. Quero ter cada vez mais
espaço para existir enquanto criadora e
tornar isso o meu centro.

O que podem esperar de ti agora?
Em breve vou ter um novo projeto com
o João Pedro Vaz, também para o Teatro
Oficina, que estreia em junho. A seguir
vou ter uma residência artística com a
Sara Carinhas, também tenho já dois,
três contatos para 2019 mas ainda
não há datas. Entretanto vai estrear
uma série que fiz com o Fernando
Vendrel, “As Três Mulheres”, ainda este
ano na RTP. Depois também tive uma
participação numa série do Marco
Martins, que se chama “Sara”, embora
seja uma participação mais pequena.
E estou também a ter o meu tempo
enquanto criadora.

25

HISTÓRIA DE GUIMARÃES

ENTRE O CARNAVAL E A QUARESMA
USOS E TRADIÇÕES DE GUIMARÃES
TEXTO: LINO MOREIRA DA SILVA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

1 – PÁSCOA, A GRANDE FESTA DA CRISTANDADE
A Páscoa celebra a Ressurreição de
Cristo.
É a festa mais importante da Igreja e da
Cristandade: representa a ‘passagem’ da
escravidão para a liberdade, a vitória da
vida sobre a morte, a transição de um
‘tempo velho’ para ‘um tempo novo’.
Tem raízes no Velho Testamento, mais
propriamente na última das dez pragas
que Deus fez recair sobre os egípcios,
para convencer o seu Faraó, que não
ouvia Moisés, a deixar o povo de Israel
partir para a Terra Prometida.
2 – A QUARESMA E A PREPARAÇÃO
DA PÁSCOA
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A celebração da Páscoa tem datas
estabelecidas entre o 1º domingo após
a 1ª Lua cheia, depois do Equinócio da
Primavera (20/21 de Março, no hemisfério norte).
Para preparar a Páscoa, a Igreja reservou
um tempo de penitência e oração, a
‘Quaresma’.
É um período de cerca de 40 dias
(Quadragesima), recordando os dias que
Cristo passou no deserto(1), depois de ter
sido baptizado.
3 – AS GRANDES FESTAS PAGÃS E A IGREJA
Mas para impor a Quaresma, a Igreja
deparou-se com uma dificuldade: as
antigas tradições das festas pagãs cumpriam-se entre o Solstício de Inverno e o
Equinócio seguinte.
A Igreja reagiu a essas festas, em concílios, sínodos, encíclicas, mas não conseguiu apagá-las, porque elas estavam
profundamente enraizadas no ‘calendário festivo’ do povo.
Não as conseguindo anular, reconheceu-as e procurou discipliná-las, introduzindo-lhes limites e restrições(2).
Foram designadas, no Concílio de Trento,
por ‘Entrudo’, ‘Intróito’, ‘Entrada’.
O povo já não tinha 3 meses para se divertir, mas apenas 3 dias, com a particularidade de ser chamado à atenção para
que, depois deles, vinha a penitência, a
Quaresma, a preparação da Páscoa.
Foi uma grande vitória (estratégica) da
Igreja(3).
4 – AS CELEBRAÇÕES PAGÃS E A
CRIAÇÃO DO ENTRUDO/CARNAVAL
Essas festas pagãs estavam fortemente

O CARNAVAL EM ROMA - Quadro de Johannes-Lingelbach (1622-1674)

enraizadas no povo.
Tinham origem nas culturas antigas, em
tempos muito anteriores ao cristianismo,
nomeadamente no Egipto, na Mesopotâmia, na Grécia e em Roma, ligando às
antigas celebrações do Ano Novo e início
da Primavera(4), compreendidas entre
o Solstício de Inverno e o Equinócio da
Primavera.
Com elas se procurava garantir o bem-estar e a produtividade dos campos.
Celebravam-se as divindades tutelares,
andava-se mascarado e trajado pelas
ruas, simulavam-se confissões públicas
e testamentos, faziam-se ajustes de
contas, representavam-se cerimónias
fúnebres, em que os mortos eram figurados de bonecos e depois enterrados
ou queimados(5).
Em Roma, durante as festas Bacanais,
Lupercais e Saturnais, a ordem social era
invertida: os escravos transformavam-se
em senhores; os criados, em patrões; os
pobres em ricos; os homens, em mulheres… e assumindo a sua nova e efémera
condição, todos comiam e bebiam e
praticavam os maiores excessos.
5 – ENTRUDO E CARNAVAL
O ‘Entrudo’ e o ‘Carnaval’, embora apontem para realidades muito próximas, não
significam exactamente o mesmo.
ENTRUDO
O Entrudo é um folgar primitivo, tradicional, simples, herdeiro directo dos
costumes antigos(6).
Envolve o improviso, a espontaneidade,

a diversão livre, durante os três ‘dias
gordos’, autorizados pela Igreja para
anteceder a Quaresma.
CARNAVAL
O Carnaval formou-se a partir do ‘Entrudo’.
É o ‘carne vale’, o ‘adeus à carne’(7).
Em vez de chamar a atenção para o que
é permitido só à ‘entrada’ da Quaresma
(Entrudo), remete para trás, para os
prazeres perdidos.
O Carnaval é o Entrudo ‘organizado’(8),
com ‘programa’, calendário, realizações
pré-fixadas.
Veio substituir(9) o ‘desorganizado’
Entrudo das mascaradas, arruadas,
folguedos, fantasias…
Os grandes ‘Carnavais’(10) foram (são)
os de Paris, Roma, Veneza, Munique,
Colónia, Nápoles, Florença, Nice, Buenos
Aires… e o seu máximo, de hoje, o do Rio
de Janeiro.
6 – USOS E TRADIÇÕES DO ‘ENTRUDO’,
EM GUIMARÃES
Guimarães não tem tradições de Carnaval, mas tem fortes tradições de Entrudo,
reveladas de diversos modos.
MASCARADAS
Os desfiles dos ‘máscaras’, ou ‘entrudos’(11), entre o domingo gordo e a terça-feira(12). Eram comuns os cabeçudos, o
bêbado Ché-Ché (importado de Lisboa)
e o indigente Zé-Nabo (importado do
Porto), o diabo, os velhos, a bruxa, o
defunto…

À semelhança do que acontecia noutros
locais(13), os ‘mascaras’ atiravam laranjas, tremoços, milho, feijão, ovos podres,
cascas de ovo com ‘surpresas’ (nada
higiénicas), ‘bombas de cheiro’, ‘estalinhos’, serpentinas; lançavam areia sobre
os chapéus; empoavam-se com farinha,
gomas, gesso, cal; rebentavam cabaças
de cera com ‘água de cheiro’; davam
‘esguichos de bisnaga’ (que limpavam
tudo, até os maus olhados…) e ‘banhos
de água’ e ‘outros líquidos’; punham
desperdícios a arder; tocavam-se com
colheres de pau; pregavam ‘peças’ às
pessoas (como estender uma corda e
retesá-la, à passagem de alguém, dando
origem a quedas); deitavam “pulhas” e
provocavam zaragatas…
‘SERVIR’ À JANELA
Quem ‘servia’ às janelas e sacadas
(criadas e afins), arremessava(14) frutos
podres, despejava líquidos ‘corporais’
(‘caldeirada’, ‘água vai’…), quebrava
púcaros velhos e batia em tachos sem
uso, dava ‘vassouradas’ para a rua (para
afastar os maus espiritos de casa)…
DESFILES
Começaram a ser comuns, no século XIX.
Em 1869, desfilaram, pelas ruas, no domingo gordo, crianças mascaradas(15),
que percorreram as ruas da cidade,
empurrando um ‘carro embandeirado’, a
toque de tambores.
BAILES/RÉCITAS NO TEATRO
Eram usuais nos teatros(16), Vila Pouca,
São Francisco, Gil Vicente, Salão Vimaranense, Salão Recreativo, D. Afonso
Henriques…
Este último foi inaugurado em 1855,
exactamente com bailes do ‘Carnaval’.
No domingo e na terça-feira de Entrudo,
à noite, nele se realizavam “concorridíssimos” bailes(17), com orquestra,
distinguindo-se os grupos “vestidos
em costumes”, representando cenas
‘actuais’.
Como preparação, ofereciam-se, grátis,
aulas de dança(18).
BAILES EM CASAS PARTICULARES
Era um ‘Carnaval’ para gente seleccionada.
Entre essas casas, sobressaíam(19) as de
Vila Pouca, do Arco, do Fidalgo do Toural,
do Barão de Pombeiro, de Martins Sarmento, do Conde de Margaride…
Ficaram ‘célebres’ os bailes que se realizavam nestas duas últimas casas.

BAILES EM ASSOCIAÇÕES
Já nas ‘Academias’ (século XVIII) que promoviam, em casa do Fidalgo Tadeu da
Fonseca e Camões (Largo da Misericórdia), os Estudantes organizavam sessões
dramáticas e musicais, depois de debaterem ‘superabundâncias do Entrudo’.
Eram muito concorridos(20) os bailes na
Assembleia Vimaranense e na Associação Artística Vimaranense (1863).
BAILE PÚBLICO NO TOURAL
Em finais do século XIX (1869), havia
bailes, à noite, ao ar livre, no Toural,
convertido em salão de festas improvisado(21).
Os populares eram em tão grande número que “nem espaço havia em que se
pudesse dançar”.
BANDOS DO ‘CARNAVAL’
Saíam à rua ‘bandos’ (pregões) transmitidos ao povo, decalcados nos ‘Bandos
dos Estudantes’.
Assim aconteceu, no Carnaval de 1857.
O bando saiu ao meio dia e o Pregoeiro
foi conduzido num carrinho descoberto,
acompanhado de ‘figuras alegóricas’,
a cavalo e de ‘máscaras’, a pé, tocando
tambores.
Também os caixeiros se associavam à
festa.
Em 1870, saiu um ‘Bando dos Caixeiros’
ou ‘Bando Comercial’, igualmente decalcado no Bando dos Estudantes(22).
Em 1914, o Bando do Carnaval saiu ao
fim da tarde. O pregoeiro era transportado num “carro de mão, revestido de
heras, puxado por quatro garotos”, com
bombos e archotes(23).
PARÓDIAS DE RUA
Em 1884, foi realizada uma ‘paródia’, na
terça-feira de Carnaval, em Creixomil,

NOTAS:
1 - E. V. Oliveira, 1984, p.44.
2 - J. Heers, 1987, p.221.
3 - E. V. Oliveira, 1984, p.38.
4 - Gr. Enciclopédia, s/d., vol. 5, p.960.
5 - E. V. Oliveira, 1984, p.38.
6 - J. L. Faria, 1360. T. P. Azevedo, 1845, p.277. E. V.
Oliveira, 1984, p.44.
7 - Outras possíveis origens: ‘Carne levamen,
dominica ad carnes levandas, carrus navalis…
(B. Reinsberg-Düringsfeld, 1870, pp.116-117). M. A.
Oliveira, 1966, p.1122.
8 - J. V. Fazenda, 1940, p.327.
9 - Jornal ‘Jornal de São Paulo’, 06.02.1937. M. A.
Oliveira, 1966, p.1122.
10 - Gr. Enciclopédia, s/d., vol. 5, p.960.
11 - E. V. Oliveira, 1984, p.22.
12 - Jornal ‘A Tesoura de Guimarães’, 27.01.1857.

considerada de muito mau gosto.
Nela, disse-se(24), “alguns sujeitos… tiveram a fraca lembrança de parodiar um
enterro religioso, e, com uma cruz, uma
panela com água e um esquife, andaram
pela freguesia a cantarolar simulando os
cânticos religiosos fúnebres”.
‘PARTIDOS’ DE MÚSICAS – Eram exibições de bandas de música, que tocavam
em competição(25), no coreto, nas ruas,
em casas particulares…
Assim se fazia no Entrudo (1869), mas
era prática corrente acontecer noutras
datas.
As bandas estavam associadas a
instituições culturais, e até a partidos
políticos, o que estimulava o interesse e
a disputa.
TESTAMENTOS, ‘ENTERROS’, FOGUEIRAS
Eram, ainda, uso outras práticas, como
o Enterro do ‘Carnaval’, a Serração da
Velha, a Queima do Judas… que referirei
a seguir.
(Continua)

13 - J. L. Faria, passim. D. Gonçalves, 1783, p.2,
pp.18-19. T. Braga, 1986, p.191. Gr. Enciclopédia,
s/d., vol. 5, p.961.
14 - D. Gonçalves, 1783, p.4.
15 - J. L. Faria, 1869.
16 - A. V. Braga, 1937, p.61, ss.
17 - J. L. Faria, 1863, 1879.
18 - J. L. Faria, 1863, 1869. Jornal ‘Religião e Pátria’,
13.02.1884.
19 - A. V. Braga, 1937, p.38. Jornal ‘O Comércio
de Guimarães’, 25.02.1898. Jornal ‘Eco Popular’,
03.03. 1879.
20 - J. L. Faria, 1863.
21 - J. L. Faria, 1869.
22 - A. L. Carvalho, 1957, p.152.
23 - Jornal ‘Alvorada’, 05.02.1914.
24 - J. L. Faria, 1884.
25 - J. L. Faria, 1869.
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RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

BARCELOS
CASA DO GALO PORTUGUÊS
TEXTO E FOTOS: COTIKOS

CIDADE DE HISTÓRIA, CULTURA, PAISAGEM E TRADIÇÃO, VIU
NASCER DE UMA DAS SUAS LENDAS MEDIEVAIS O MAIOR SÍMBOLO
DA IDENTIDADE DE PORTUGAL NO MUNDO.
Ancorado nas margens do rio Cávado,
Barcelos é um centro urbano vinculado
à tradição de Peregrinação a Santiago
de Compostela. Para uma panorâmica geral da cidade e arredores, numa
envolvência paisagística que se estende
até à linha do mar, suba ao Monte da
Franqueira. Demorar-se-á a observar
toda a orla marítima desde Esposende
até à Póvoa de Varzim, mirando, também, o Sameiro e o Bom Jesus de Braga.
Este local aprazível é considerado o
Monte Sagrado de Barcelenses, que
anualmente aqui rumam em peregrinação religiosa.
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O concelho assume-se como a “Sala de
Jantar do Minho”, com destaque para

o famoso “Galo Assado” (património
gastronómico da cidade), cuja confeção
e sabor variam de restaurante para restaurante. No “Pedra Furada”, provará um
delicioso Galo Recheado, acompanhado
de muita simpatia e tradição. O espaço
é acolhedor e, no café contíguo à sala
de refeições, são muitas as memórias
que pontilham as paredes, e mais ainda
as histórias de peregrinos a Santiago,
contadas pelo Sr. António, proprietário
desta casa.
Ao iniciar a sua incursão pela cidade,
perceberá facilmente que a mesma se
constitui como Museu do Caminho de
Santiago. São vários os monumentos e
espaços profundamente ligados a este

percurso medieval, nomeadamente o
Antigo Paço dos Condes de Barcelos,
com o seu Cruzeiro do Galo a assinalar o
milagre em que este animal e o Apóstolo
salvam o peregrino da Forca. Na capela
da Senhora da Ponte, em Barcelinhos,
ainda poderá ver o Lava-Pés e os bancos
para descanso dos peregrinos. Espalhados por todo o concelho, são muitos
os marcos desta tradição de fé e espiritualidade, com expressão crescente nos
tempos quotidianos. Neste sentido, é dos
municípios com mais estruturas de apoio
aos peregrinos, em toda a rede jacobeia
nacional.
Sendo Barcelos a “Capital do Artesanato”,
com a olaria em posição de destaque,

não deixe de visitar a Associação de
Artesãos. Perca-se na panóplia de cores,
formas e peças que ricamente representam o Figurado da região. Destaque para
Rosa Ramalho, mulher de hábitos singelos, com uma invulgar habilidade para
moldar o barro, e que viria a tornar-se
numa notável artesã minhota. Considerada por muitos uma “artista surrealista”
- tal era a liberdade que concedia à sua
imaginação - há, inclusive, um episódio
relacionado com “A Cabra” (uma das suas
icónicas obras), que a associa a Picasso.
Há quem diga que Rosa Ramalho está
para o artesanato como Amália Rodrigues está para o fado, ou como Eusébio
para o futebol. Uma visita ao Museu de
Olaria fá-lo-á ainda mais conhecedor
desta arte.

Passeie calmamente pelo coração da
cidade, que pulsa de vida artística. Visite
a Torre Medieval, atualmente Centro de
Interpretação da Cidade e do Galo. Fez
parte da Muralha do século XV, e chegou
a funcionar como cadeia. Do topo, a vista
para a cidade e rio agrada o olhar. Se o
tempo estiver de feição, o pôr-do-sol nas
margens do Cávado pode ser encantador. Perca-se no entardecer, deixe-se
ficar… Nesta cidade da arte, quem sabe,
não será presenteado com uma obra
ímpar da Natureza.

DESPORTO

18 MEDALHAS EM REGIONAL DE KARATÉ
Realizou-se no passado dia 17 de
março o torneio regional norte 2018
da SKIP (shotokan karate internacional
portugal), que teve lugar no pavilhão
municipal de Fafe e que contou com a
participação de cerca de 300 atletas
oriundos de diversos clubes do Norte
do país.
Torneio em que Guimarães esteve
representado pelo Núcleo de Karaté
Shotokan de Guimarães- Score com
cerca de 30 atletas desde o escalão
iniciados até aos seniores. Participação
positiva onde os karatecas vimaranenses orientados pelo sensei Luís Martins,
conseguiram arrecadar 18 medalhas
de pódio entre competições de kata
(técnica) e kumite ( combate) quer
em individual quer em equipa, dando
continuidade ao bom percurso que tem
tido nas provas da SKIP desde o início
do ano e que culminou com a chamada
no mês de fevereiro de um dos seus elementos a representar as cores nacionais
na Eslovénia.
Ao Mais Guimarães, Luís Martins considerou ser um “Motivo de orgulho, para
esta muito jovem equipa, conseguir estes excelentes resultados a nível regional norte , o que abrem as expectativas
e esperanças para o nacional da SKIP
que ocorrerá em Lisboa já no próximo
mês de Abril, onde o NKSG- Score estará
presente”.
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QUEM CONTA UM CONTO

SER
DIFERENTE
É SER ÚNICO

TEXTO: JÚLIO BORGES IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA
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Dizem os cientistas que existem no
Universo planetas que aos nossos
olhos, os olhos dos humanos, que
pouco sabem sobre o universo, serão
estranhíssimos.

de felicidade.

Existem planetas repletos de paradoxos
e planetas simetricamente inversos ao
nosso, ou será que não?

Um dia, igual a tantos outros, em
que tudo era regulado, regularizado,
estilizado, otimizado e tantos outros
….ados, chegou um elemento estranho
a todos os habitantes do planeta. Era
um elemento completamente diferente,
disforme, nada condizente com os
padrões predefinidos pelos reguladores.
A sua envergadura e não adaptação
às normas estabelecidos tornavam-no
diferente, anormal ao sistema, mas
acima de tudo único. Ninguém sabia de
onde havia aparecido aquele “ser”, mas
isso também não interessava, desde
que não aparecesse mais nenhum igual
a si e, claro está, diferente à maioria.

Existem planetas em que os
palíndromos e as capicuas são reis,
como no planeta LUZAZUL ou Planeta
X12321X, e até planetas em que a Ira e
a sua família foram banidas para todo o
sempre, embora o tempo seja relativo.
Que o digam Galileu Galilei, Isaac
Newton, Albert Einstein ou Stephen
Hawking. Ou talvez já não possam!
O planeta que eles nunca conheceram,
não observaram, teorizaram ou
ouviram falar, foi um planeta onde
tudo era ordenadamente organizado.
Se é que a ordenação pode não ser
organizadamente ordenada! Este
planeta tinha o célebre nome de
Polidron.
Em Polidron tudo era o reflexo de uma
histeria compulsiva por regularizar,
segundo padrões previamente
estabelecidos por quem nunca fizera
outra coisa.
Neste planeta, quem não fosse a favor
desta histeria era muito mal visto e até
afastado de uma vida social profícua e,
diziam os seus reguladores, geradora

Como sempre nestas histórias, tudo
corre bem até que algo muda. E um dia
mudou!

Por favor, não pensem que a diferença
é coisa negativa. Quando vista do
ângulo certo, a diferença é ótima,
excecional, a diferença é particular.
A todos os problemas o estranho, oops,
desculpem, a estranha, respondia com
um sorriso. A todas as adversidades
apresentava um rosto alegre e bemdisposto.
Não conseguindo encaixar-se no mundo
a que tinha chegado, não desmotivou,
resistiu. Apesar de todas as diferenças
que lhe apontavam, como se de
manchas se tratasse, a estranha resistiu.

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

www.smiity.com
info@smiity.com

A todos os comentários negativos e
olhares reprovadores a estranha resistiu.
Resistiu a espaços exíguos. Resistiu
a vértices afiados. Resistiu a ângulos
agudos e muitas vezes obtusos, em
que a exagerada retidão os tornavam
quase nulos. Resistiu aos quadrados,
incapazes de a aceitarem, por se
acharem superiores, e aos diferentes
inferiores. Resistiu aos losangos que se
achavam alternativos aos quadrados
mas igualmente o ícone da perfeição.
Resistiu aos cubos, que não eram mais
do que conjuntos de seis quadrados
bem juntinhos, quase siameses. Resistiu
às pirâmides tão imponentes na sua
base e apontando sempre o céu com o
seu vértice imaculado, bem lá no alto.
Mas a estranha a tudo resistiu, e
todos os que com ela se cruzavam,
se viram obrigados a aceitarem a sua
presença, a observá-la, compreendêla, a analisar a situação de um ângulo
diferente, talvez um ângulo que até
então não existisse. A observá-la do
ângulo certo.
Com o tempo, todos se viram forçados
a dar a outra face e a reconhecerem
que apesar de diferente a sua presença
podia ser uma brisa de ar fresco na
exigente organização regulamentado
de Polidron.
Todos se viram obrigados a reconhecer
que, uma esfera em mundo de
polígonos e poliedros, não é o fim do
mundo.

CIDADES INTELIGENTES
INTERACTIVAS

SÃO CIDADES
Download Gratuito:

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

ELEIÇÕES A PRETO E BRANCO

JÚLIO MENDES
VENCE ATO ELEITORAL HISTÓRICO
TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: MARCO JACOBEU

ELEIÇÕES DE 24 DE MARÇO FORAM AS MAIS CONCORRIDAS DA HISTÓRIA, COM 7.274 VOTANTES.
JÚLIO MENDES FOI REELEITO COM UMA VANTAGEM DE 342 VOTOS SOBRE JÚLIO VIEIRA DE CASTRO.
Um ato eleitoral que entra
diretamente para a história do
Vitória Sport clube. 7.274 sócios
deslocaram-se ao Pavilhão da
Unidade Vimaranense para decidir o
futuro do clube, uma afluência que
ultrapasou a registada em 2000,
quando Pimenta Machado e José
Arantes “mediram forças”.
Júlio Mendes, líder do movimento
“Contigo Vitória” e presidente do
clube nos últimos seis anos, foi
reeleito para mais um mandato
(2018-21), com 51,3% dos votos
(3.732). O opositor, Júlio Vieira de
Castro, líder do movimento “Novo
Vitória”, ficou a apenas 342 votos da

vitória, naquela que foi a diferença
mais curta de sempre entre
candidatos à presidência do Vitória
Sport Clube. Registaram-se ainda 58
votos nulos e 94 em branco.
O crescimento da afluência às urnas
traduziu-se ainda numa quebra da
abstenção para 29,6%, num universo
de 10.336 sócios que chegaram ao
dia das eleições em condições de
votarem.
Das sete mesas disponíveis para
os sócios exercerem o seu direito
de voto, Júlio Mendes venceu em
cinco (01,02, 03, 04 e 06). A grande
diferença (305) entre os dois

candidatos acabou por ser feita nas
duas primeiras mesas, ou seja, entre
os sócios mais antigos.
Foi em clima de euforia que Júlio
Mendes foi recebido na sede de
campanha da Lista B, em pleno Largo
do Toural.
“Temos hoje, mais uma vez, a
responsabilidade de gerir os destinos
do Vitória. Agradecemos àqueles
que votaram em nós, e pedimos
àqueles que não votaram em nós
que se unam em torno de uma
única bandeira, porque só assim
conseguimos ser mais fortes”, disse o
engenheiro de 55 anos.
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DESPORTO

EMOÇÕES AO VOLANTE
DE UM CARRO DE KART
TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O S-KART CLUBE DE GUIMARÃES VIVE DA PAIXÃO PELO KARTING E PROPÕE EMOÇÃO
A UM GRUPO DE AMIGOS PARA CONDUZIR UM CARRO DE VELOCIDADE.
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O S-Kart Clube de Guimarães surgiu em
2010, conta com mais de duas dezenas
de aficionados e quer levar os melhores
pilotos amadores além fronteiras.
Nuno Lopes nasceu em Fafe, mas foi
com os amigos de liceu de Guimarães
que se aventurou nas quatros
rodas. Começou por diversão, mas
rapidamente surgiu oportunidade para
levar o karting mais a sério.
A “forte” competição entre amigos
deu a oportunidade que Nuno Lopes
precisava para criar as primeiras corridas
amadoras da modalidade. Daí a criar um

campeonato foi um instante, surgindo
dessa forma a “Redline Cup”.
O clube aparece em 2010, após o projeto
ganhar uma dimensão “engraçada”,
contando hoje com cerca de 25 pessoas
“fixas”, ou seja, pessoas que ajudam na
oficina, na organização ou divulgação
das corridas. Segundo o responsável,
para pertencer a esta família basta
marcar presença. “Costumo a dizer:
"para ser sócio do S-Kart Clube basta
aparecer às corridas'”, explica Nuno
Lopes.
A grande fatia dos "sócios" é natural

da cidade berço, cerca de 90%, que se
apresentam ao “serviço” no final do dia,
quando se “apertam uns parafusos ou
alinham-se umas rodas” e coloca-se a
“conversa em dia”.
A organização das corridas é simples e
tudo na “base da carolice”. Com umas
chamadas para marcar presença se
organiza uma prova, que tenta ser um
mais profissional possível, pois dá direito
a um “caneco”. E como “nem a feijões se
gosta de perder”, os pilotos levam a sério
a competição, apresentando-se trajados
com fatos e capacetes para no fim levar
o troféu para casa. A única obrigação

deste clube é pagar a corrida, tudo o
resto fica a cargo do clube.
A pista de Fafe tem sido a mais utilizada
por uma questão logística, pois os carros
encontram-se em Guimarães, mas
corridas em Braga, Viana, Vila Nova de
Poiares, Vila Real ou Espanha também
são frequentes. O S-Kart Clube herdou
o património do “irmão gémeo” Auriol
Sport , que cedeu os carros e a oficina.

O VALOR ESCONDIDO
DOS PILOTOS
PORTUGUESES

GALA BOOTCAMP
BRITO
O BOOTCAMP BRITO COMEMOROU EM MARÇO, COM UMA
GALA NOS ESPAÇOS CRIATIVOS, O SEU QUARTO ANIVERSÁRIO,
NUM MOMENTO DE CONVÍVIO E DE PARTILHA ENTRE VÁRIAS
GERAÇÕES E EM QUE ESTIVERAM PRESENTES
CERCA DE 150 PESSOAS.

O que se destaca destas competições
amadoras são as condições igualitárias
que os pilotos partem da grelha de
partida. Por essa razão, Nuno Lopes
destaca a qualidade de quem tem
as mãos no volante em detrimento
do carro. “Ganha quem anda melhor,
porque os carros têm as mesmas
caraterísticas”, sublinha.
Com as mesmas condições, Nuno Lopes
assegura que os portugueses têm
qualidade para ombrear com qualquer
piloto, e vais mais longe, afirmando as
qualidades, por vezes escondida, dos
condutores amadores.
De forma a expor essas qualidades, o
clube deseja levar os pilotos “lá fora”
e “mostrar que têm andamento” para
ombrear com os demais, sejam eles do
S-Kart Clube ou de outro.
Nuno Lopes reconhece as limitações
dos pilotos do clube que começam a
“andar muito tarde” com o kart, “quando
sobram alguns euros na carteira”, e
assume o baixo orçamento existente.
“Onde podermos ajudar vamos fazer
por isso”, frisa. Para já, o clube prepara
os pilotos para algumas provas
internacionais.
De forma a dar mais valor ao Karting em
Guimarães, Nuno Lopes sugere a criação
de corridas no centro da cidade. “O Kart
é visto como uma brincadeira, mas se
levarmos para o centro da cidade toda a
gente vai ver que não é bem assim”.

O Bootcamp surgiu em Marco de 2014
com um grupo de amigos que se
juntaram para praticar artes marciais
e para completar os seus exercícios
de preparação física, tendo decido
praticar estas atividades ao ar livre,
optaram por fazê-lo no parque da Vila
de Brito.
Entretanto cada um trouxe mais
um amigo e assim o movimento foi
crescendo até hoje.
O Bootcamp tem Marco Costa como
monitor do grupo que partilha a
sua experiência adquirida em várias
formações, workshops e seminários, e
também com vários anos de prática de
artes marciais, Submission, kickboking
Krav maga, entre outras modalidades.
O grupo junta-se todas as terças e
quintas no parque da Vila de Brito

pelas 19h00, tendo disponibilidade
para acolher todos quantos queiram
juntar-se partilhando os mesmos
princípios e objetivos. Tudo isto é
partilhado de forma gratuita.

É OBJETIVO DO
GRUPO “EXERCITAR O
CORPO E ATINGIR O
BEM-ESTAR FÍSICO E
MENTAL. ORGULHOME SE TER UM GRUPO
HETEROGÉNEO ONDE AS
PESSOAS TEM LUGAR
INDEPENDENTEMENTE
DA SUA CONDIÇÃO
FÍSICA OU IDADE”.
Referiu Marco Costa.
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FUTEBOL À LUPA

ESPORTS:
UMA NOVA FORÇA
TEXTO: RAQUEL F. VEIGA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

PARA O THE GUARDIAN, É O DESPORTO COM MAIOR POTENCIAL
DE CRESCIMENTO DO MUNDO. PARA OUTROS, NEM UM DESPORTO
É. FALAMOS DOS ESPORTS, A COMPETIÇÃO DE VIDEOJOGOS
QUE TEM MOBILIZADO MULTIDÕES. A INDÚSTRIA QUE VAI VALER
QUASE 1.500 MILHÕES DE DÓLARES EM 2020 CHEGOU AO
FUTEBOL PARA O REVOLUCIONAR.
Os desafios
O futebol é o desporto-rei na Europa e
o desporto com mais praticantes em
todo o mundo. Apesar de ser conhecido
por ter adeptos apaixonados e fieis, é
necessário reconhecer que o futebol
em geral e os clubes em particular
enfrentam desafios sérios. Precisam
de ser financeiramente sustentáveis,
desportivamente competitivos e de
entreter os adeptos para além dos 90
minutos.
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Os clubes têm de procurar e encontrar
soluções que lhes permitam captar
a atenção de diferentes públicos, em
particular dos mais jovens. Nunca os
clubes de futebol tiveram de competir
com tantas distrações. O jogo de futebol deixou de ser o grande evento semanal das cidades. Hoje é possível ver
um jogo de futebol em qualquer lado,
desde que se tenha um smartphone
no bolso e ligação à internet, e a oferta
cultural que existe é maior e mais diversificada. Em contraste, os videojogos
são cada vez mais populares.
Um estudo da BBC inquiriu mil adeptos
ingleses com idades compreendidas
entre os 18 e os 24 anos e concluiu
que, em 61% dos casos, os videojogos
são a forma primária de envolvimento
com o futebol, suplantando a prática da
modalidade.
O advento dos eSports
A palavra eSports foi introduzida no
dicionário em 2015. Resulta da contracção das palavras electronic sports
e é utilizada para descrever “torneios
competitivos de jogos de vídeo”. Há um
debate aceso sobre se faz sentido falar
dos eSports como um desporto, uma
vez que não envolve atividade física.
Embora o debate não tenha terminado,
os Jogos Asiáticos de 2022 reconheceram os eSports como uma modalidade
medalhada. Desde então, aumentaram
as especulações sobre a sua integração
no programa dos Jogos Olímpicos de
2024.

O que não deixa margem para qualquer discussão é a popularidade que os
eSports alcançaram na última década
e a quantia de dinheiro que movem
anualmente. As estimativas indicam que
em 2017 a modalidade conquistou mais
de 385 milhões de espectadores e gerou
receitas na ordem dos 700 milhões de
dólares. O interesse de gigantes como a
Coca-Cola, a Intel e a Samsung combinado com o crescente interesse das
televisões e outras plataformas menos
convencionais em transmitir os espetáculos ao vivo e o maior interesse dos
espetadores – em 2017, as cerca de 173
mil pessoas passaram pelo Intel Extreme
Masters, na Polónia, ao longo de dois
fins-de-semana para o tornarem no
maior evento de eSports de sempre –
fazem prever que em 2020 os eSports
vão gerar receitas na ordem dos 1.488
milhões de dólares e alcançar quase 600
milhões de espectadores.
Ao invés de olhar para os eSports como
uma competição a eliminar, muitos clubes nos desportos tradicionais criaram
secções para a modalidade, promovem-na e fazem-na crescer. A maioria dos
clubes de futebol opta por criar uma
equipa para competir em torneios do
FIFA, mas outros não são tão modestos
na ambição e têm equipas a disputar
torneios de videojogos em nada relacionados com futebol. Os jogadores vestem
as camisolas oficiais do clube, muitas

vezes é-lhes atribuído um número como
a qualquer jogador profissional de futebol e muitos aparecem nas fotos anuais
dos clubes.
Na Europa
Em 2015, o Wolfsburg tornou-se num
dos primeiros clubes de dimensão europeia a criar uma equipa de eSports. Um
ano depois, o West Ham foi o primeiro
clube inglês a criar uma secção para a
modalidade. O Manchester City seguiu-lhes o exemplo. Em Itália, a A.S. Roma
anunciou a contratação de três jogadores ao abrigo de uma parceria com
os Fnatic, gigantes dos eSports. Estas
equipas dedicam-se exclusivamente a
jogar FIFA.
O Hertha Berlin tomou um passo adiante
e anunciou, no início do ano, a abertura
da primeira academia de eSports da
Alemanha. Por enquanto, a academia
vai dedicar-se a receber, desenvolver e
recrutar talentos que jogam FIFA, mas
no futuro pode alargar-se para outros
videojogos.
Um lote de outros clubes europeus
adotou uma estratégia diferente e que
se estende para além do futebol virtual.
O Paris Saint-Germain e o FC Schalke
04 têm, para além de uma equipa do
FIFA, uma equipa que disputa troféus
do League of Legends, um jogo de

vídeo que se ambienta num mundo de
fantasia e que é um dos mais populares
do mundo. Há ainda equipas, como o
Besiktas, o Galatasaray e o Fenerbahce,
que não têm qualquer equipa que joga
FIFA, mas têm uma equipa que joga
League of Legends.
Estes clubes desenvolveram estratégias
globais que se concentram em alcançar
novos mercados e um público que não
tem necessariamente uma ligação ao
futebol, mas pode criar uma ligação
forte com a marca. Podem servir mais
como uma ferramenta de marketing do
que como um ramo desportivamente
importante do clube.
Em Portugal
Em 2016, o Sporting CP anunciou a nova
secção autónoma do clube, destinada
a disputar torneios do FIFA. No mesmo ano, tornou-se no primeiro clube
do mundo a disputar um jogo entre
dois clubes num estádio de futebol. No
Estádio José Alvalade, um jogador do
Sporting disputou um jogo FIFA com um
jogador do Wolfsburg.
Seguiram-se outros clubes que atuam
no primeiro escalão, como o SC Braga,
o FC Paços de Ferreira, o Rio Ave e o
Tondela. Os Beirões chegaram a revelar
que tiveram a oportunidade de entrar
no mundo dos eSports em 2014, com
uma equipa de CS:GO (um jogo de ação),
com o conhecido jogador vimaranense
Ricardo ‘Fox’ Pacheco, mas na altura
não tinham condições para constituir a
secção.
Há ainda outros clubes históricos em
Portugal que, despromovidos a divisões

inferiores do nosso futebol, viraram-se
para os eSports de forma recuperar a
popularidade de que já gozaram e despertar a atenção e o interesse da nova
geração. Neste lote, podem incluir-se os
emblemas do UD Leiria e do Beira-Mar.
A aposta da Federação Portuguesa de
Futebol (FPF) com um departamento
dedicado aos jogos eletrónicos foi um
importante passo para promover os
eSports em Portugal. Os jogos podem
ser discutidos em modo um contra um,
em que jogadores individuais defrontam
outros jogadores individuais, ou em
modo Pro Clubs, em que se replica um
verdadeiro jogo de futebol com 11 jogadores em cada equipa sendo cada um
responsável por um jogador no mundo
virtual.
Entre os dias 20 e 22 de março, 16 clubes
disputaram a primeira jornada da Liga
Portuguesa de Pro Clubs, organizada
pela FPF. A Federação Portuguesa de
Futebol tornou-se, assim, na primeira
federação do mundo a organizar uma
competição em formato liga e no modo
Pro Clubs.
Recentemente reeleito para o cargo

de Presidente dos Órgãos Sociais do
Vitória Sport Clube, Júlio Mendes e a sua
lista incluíram os eSports no programa
eleitoral. Pode ler-se que o objetivo é
“criar uma plataforma agregadora dando
condições para o desenvolvimento
do talento do gaming local e nacional,
criando torneios e um evento anual “Guimarães Challange””.
É o momento de os clubes saltarem
para o comboio dos eSports e ajudar
a promover a modalidade, ao invés de
esperar para entrar quando já estiver
estabelecida em Portugal. Para além de
poder representar uma nova fonte de
receitas para o clube, permite aos clubes
estabelecer relações com audiências
mais jovens e fidelizar público que não
está diretamente ligado ao futebol, seja
através dos jogos e competições ou
através dos jogadores que, geralmente,
têm uma grande notoriedade no mundo
virtual.
O futuro parece passar também pelos
eSports, a modalidade que já extravasou
as paredes solitárias dos quartos dos
jogadores e encontrou lugar em arenas
cheias de adeptos entusiasmados e
dedicados. E o futuro já chegou!
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RUBRICA

BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

PORTUGAL É O MELHOR PAÍS DO MUNDO
A RECEBER ESTRANGEIROS
“Sentir-se em casa no estrangeiro é fácil
quando se está rodeado por habitantes
locais calorosos”. Portugal recebeu, pela
primeira vez, o título de “país mais hospitaleiro do mundo”. Segundo o estudo da
InterNations, cerca de 94% dos imigrantes em Portugal afirma estar satisfeito
com a atitude dos habitantes locais em
relação aos residentes estrangeiros. Esta

NOVO ARRANHA-CÉUS
VAI NASCER EM PARIS

36

Um novo bairro está a nascer numa
zona limítrofe de Paris, unindo partes
do atual bairro de Bercy e do subúrbio
de Charenton. E a identidade dessa nova área de 63 hectares vai ser
realizada numa torre de 180 metros,
ecologicamente eficiente, que vai poder reciclar a sua própria água e incluir
dezenas de espaços verdes na sua estrutura. O projeto é liderado pela firma
imobiliária Bouygues, com os espaços
idealizados pela firma de arquitetura
SOM (Skidmore Owings and Merrill).
A torre vai incluir áreas residenciais e
um hotel, com vista para o rio Sena,
e vai recolher água da chuva, fazer o
seu próprio tratamento de águas e ter
zonas verdes espalhadas por vários
terraços visíveis do exterior.

satisfação geral revelou-se muito acima
da média em todos os dez principais
destinos (entre 81 e 94%), como revela
a mais recente pesquisa Expat Insider.
Estudo baseia-se nos dados e comentários fornecidos por perto 13 mil pessoas
que trabalham ou vivem em 188 países.
Portugal subiu nove lugares desde 2016,
ocupando agora o primeiro lugar da lista.

NETFLIX VAI
PRODUZIR SÉRIE
SOBRE A FÓRMULA 1

VIDRO INTELIGENTE
CONVERTE LUZ DO
SOL EM ELETRICIDADE
Investigadores da Universidade da
Califórnia, em Berkeley, descobriram um
novo material que é capaz de transformar calor em energia elétrica. O perovskite sintético foi desenvolvido para
funcionar como um “vidro inteligente”,
capaz de mudar de cor e opacidade
conforme a incidência dos raios solares.
No entanto, durante os testes, verificou-se que o material pode também
transformar o calor da luz solar em
eletricidade. O estudo foi publicado na
revista Nature. Conforme revelam os investigadores, o perovskite só consegue
converter 7% da energia que recebe em
eletricidade e a uma temperatura de
100 °C, o que o torna inviável para uso
comercial. Existem também limitação a
nível de cores, o material só consegue
sair do transparente para laranja, castanho ou vermelho.

A Fórmula 1 e a Netflix assinaram um
acordo para a realização de uma série
documental sobre os bastidores da
competição automóvel mais famosa do
mundo. A série será gravada ao longo
do Mundial de 2018 e exibida em 2019.
Num comunicado divulgado no “site”
oficial da Fórmula 1, pode ler-se que a
"série original Netflix será a primeira a
realmente imergir o público dentro dos
cockpits, do paddock e das vidas dos
principais protagonistas da Fórmula 1. A
série terá acesso exclusivo aos pilotos
mais rápidos do mundo, diretores de
equipa e proprietários, bem como aos
responsáveis pela gestão da Fórmula 1."
A Fórmula 1 mudou de dono no início de
2017 e é agora detida pelo grupo de telecomunicações Liberty Media, que tem
o objetivo de aproximar o fenómeno dos
amantes do desporto automóvel.

AGENTE DA PSP
LÊ PASSAGEM BÍBLICA
Um agente da PSP foi filmado a dar um
sermão bíblico a algumas pessoas que
se encontravam detidas numa esquadra
do Porto. “Andais em pecado, a vossa
consciência não anda bem. Então, vou
ler-vos uma passagem que é ‘Andando
na Luz’”, começou por dizer aos detidos
antes de ler a passagem bíblica. O Comando da PSP do Porto garantiu que as
autoridades souberam do caso, mas que
este irá ser averiguado para perceber
quem é o agente e o que levou a esta
situação.

FACEBOOK PERDE
CEM MIL MILHÕES
EM BOLSA

DESCOBERTO PLANETA EXTRASSOLAR
SEMELHANTE À TERRA E A MERCÚRIO
Uma equipa internacional de investigadores, incluindo nove do Instituto português de Astrofísica e Ciências do Espaço,
descobriu um planeta extrassolar semelhante à Terra e a Mercúrio que pode
dar pistas sobre a formação do Sistema
Solar. O planeta K2-229 b, localizado a
340 anos-luz da Terra, poderá, segundo
os cientistas, esclarecer as particularidades de Mercúrio, o planeta mais perto do

Sol, e ajudar a compreender a formação
do Sistema Solar. O K2-229 b é um planeta do tipo terrestre - tem um tamanho
muito parecido ao da Terra - mas a sua
composição e densidade fá-lo assemelhar a Mercúrio. Muito embora o K2-229
b tenha um tamanho parecido ao da
Terra, é um planeta muito mais denso do
que o “planeta azul” e tem duas vezes e
meia a sua massa.

Aperta-se o cerco ao Facebook. A Comissão Federal de Comércio dos EUA,
que assegura a defesa dos consumidores, abriu uma investigação à rede
social para averiguar se a empresa praticou atos injustos que causaram danos
substanciais aos utilizadores. A reação
em bolsa não se fez esperar. As ações
chegaram a descer mais de 6%, pela
primeira vez desde julho, abaixo dos
150 dólares. Desde meados de março,
quando rebentou o escândalo da Cambridge Analytica, o Facebook perdeu
mais de cem mil milhões de dólares em
valor de mercado. As investigações e
os pedidos de informação ao Facebook
surgem depois de ter sido noticiado que
a rede social permitiu o acesso indevido
da Cambridge Analytica aos dados de
50 milhões de utilizadores, que terão
sido usados para ajudar à eleição de
Donald Trump.

ESTE É O MELHOR LUGAR DO AVIÃO
PARA EVITAR DOENÇAS, DIZ A CIÊNCIA
Uma nova investigação revela que
escolher o lugar certo no avião pode
ter um impacto direto no bem-estar do
organismo durante a viagem. Escolher
o lugar da janela – e não sair deste local durante a duração do voo – minimiza as hipóteses de entrar em contacto
com um passageiro doente e, através
do contacto, contrair os patogénicos
que este possa transportar. A conclu-

são é de um estudo, agora publicado
na revista científica Proceedings of
National Academy of Sciences. Segundo a análise, o pior lugar para saúde é
o do corredor, pois quem aqui se senta
apresenta uma maior probabilidade de
contacto com passageiros e membros
da tripulação devido às movimentações de ambos durante o voo. É um
lugar à janela, se faz favor!
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QUIZ ABRIL DE 2018

QUEBRA-CABEÇAS
1 – OS MEDALHADOS

1 – EM QUE DESPORTO SE DESTACOU
JOAQUIM AGOSTINHO?
a) Ciclismo
b) Fórmula Um
c) Hipismo
d) BTT

2 – NO FILME "REI LEÃO", QUAL É O NOME
DA IRMÃ DE SARAFINA, A MÃE DE NALA?
a) Sarabi
b) Zingela
c) Afra
d) Ubuhle

Cinco competidores (A, B, C, D e E)
disputam uma prova de natação
que premeia o 1.º, 2.º e 3.º colocados
com medalhas de ouro, prata e
bronze, respetivamente. As seguintes
conclusões sobre a prova são falsas,
mas uma afirmação de cada uma delas
(note que cada conclusão possui duas
afirmações) pode ser verdadeira.
A não ganhou o ouro e B não ganhou a
prata;
D não ganhou a prata e B não ganhou
o bronze;
C ganhou uma medalha, já D não
ganhou nenhuma;
A ganhou uma medalha, já C não
ganhou nenhuma;
D ganhou uma medalha e E também.

3 – EM QUE ÉPOCA SURGIU A PRIMEIRA
EDIÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕES, AINDA COM
O NOME TAÇA DOS CAMPEÕES?
a) 1956/57
b) 1955/56
c) 1949/50
d) 1953/54

2 – OS SENHORES
NA PONTE
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4 – QUAL É A IDENTIDADE SECRET
DE BRUCE WAYNE?
a) Homem Aranha
b) Dick Tracy
c) Super Homem
d) Batman

Os senhores Lento, Médio, Rápido e
Voador, devem atravessar uma ponte
antiga, de madeira, pendurada por
cordas, que passa sobre um rio, em 17
minutos. A ponte só pode suportar duas
pessoas de cada vez. Além disso, é noite
e há apenas uma lanterna. Qualquer
pessoa, sozinha ou acompanhada por
outra, deve levar a lanterna consigo para
atravessar a ponte.
Cada homem caminha com uma
velocidade diferente. O par que
atravessa a ponte deve caminhar na
velocidade do homem mais lento. O
senhor Lento consegue cruzar a ponte
em 10 minutos; o senhor Médio em
cinco; já o senhor Rápido consegue
cruzar em dois minutos, e o senhor
Voador demora apenas um minuto.

5 – QUE EQUIPA DA NBA CONQUISTOU
MAIS TÍTULOS ATÉ HOJE?
a) Boston Celtics
b) Miami Heat
c) Los Angeles Lakers
d) New York Knicks

Como poderão os quatro homens
chegar do outro lado da ponte em 17
minutos?

6 – QUEM MANDOU ERGUER O CASTELO
DE GUIMARÃES?
a) D. Teresa
b) D. Afonso Henriques
c) Mumadona Dias
d) D. Afonso VI

Soluções quiz março: 1 – a) Pablo;
2 – c) Pixar; 3 – b) Podologia; 4 – c)
Stalinegrado; 5 – c) Ag; 6 – c) D. João I.

O que acontece na sua rua,
no seu bairro, na sua freguesia...

É NOTÍCIA!

CONTAMOS CONSIGO PARA

INFORMAR
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RIGOR, INDEPENDÊNCIA E PLURALIDADE
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