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também à fotografia e à música.

Tenista vimaranense foi o primeiro 
português a vencer o Estoril Open.

N62 JUNHO 2018
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

DIRETOR ELISEU SAMPAIO

SEGUNDO ÁLBUM A CAMINHO

"Estamos à  procura de
um som mais maduro"

Toulouse



02

QUINTA 07 | 21H30
CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO

Pulmões
Luís Araújo  
[ESTREIA]

SEXTA 08 | 21H30
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO

Retábulos
Teatro Oficina 
[ESTREIA]

SÁBADO 09 | 21H30
CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO

Se Eu 
Vivesse
Tu Morrias
Miguel Castro Caldas 
& Lígia Soares, 
Miguel Loureiro
e Tiago Barbosa, 
Filipe Pinto, 
Gonçalo Alegria 
e Salomé Marques 

QUINTA 14 | 21H30
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO

Casimiro
e Carolina
Tónan Quito 

SEXTA 15 | 21H30
CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO

Sobre Lembrar 
e Esquecer
Estelle Franco, 
Mariana Ricardo, 
Masako Hattori, 
Paula Diogo 
e Sónia Baptista 

SÁBADO 16 | 21H30
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO

Perplexos
Cristina Carvalhal 

07—16
JUNHO
2018  

T EAT RO CO N T E M P O RÂ N E O

FESTIVAIS
GIL
VICENTE

30 MAIO A 16 JUNHO
VÁRIOS LOCAIS

LAB’UM nos 
Festivais 
Gil Vicente 
Laboratórios e 

Apresentações de Alunos 

e Ex-Alunos da Lic. em 

Teatro ILCH-UM 

04 A 17 JUNHO
VÁRIOS LOCAIS

2º Encontro 
do Gangue de 
Guimarães 
Residências artísticas / 

Oficina de Dramaturgia  

ATIVIDADES
PARALELAS

www.ccvf.pt  
Avenida D. Afonso Henriques, 701 · 4810-431 Guimarães 
Tel: 253 424 700 · email: geral@ccvf.pt 
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Tive a felicidade de estar presente na 
apresentação que decorreu em maio, 
na Biblioteca Municipal Raúl Brandão, 
do novo livro de Daniel Sampaio. 
Com fortes ligações familiares a 
Guimarães, o conceituado psiquiatra e 
terapeuta familiar, tem desenvolvido 
um papel fundamental em Portugal no 
tratamento de problemáticas derivadas 
da adolescência. Daniel Sampaio tem-
se dedicado ao estudo dos problemas 
dos jovens e das suas famílias através 
de trabalhos de investigação na área da 
psiquiatria. 

Neste novo livro, Daniel Sampaio, numa 
linguagem coloquial mas rigorosa, 
aborda a mais atual problemática com 

que se confrontam os adolescentes, 
pais e educadores de hoje: a relação 
dos jovens com a internet e as redes 
sociais.

Partindo duma contextualização 
sociológica da sociedade atual e da 
relação dos jovens com as redes 
sociais e a internet, bem como às mais 
diversas áreas do conhecimento que 
proporcionam, aborda também as 
mais perniciosas questões com que 
sistematicamente nos confrontamos 
no relacionamento com as novas 
tecnologias.

Sugerindo os enormes benefícios que 
advém do acesso que esta tecnologia 

proporciona, o escritor revela também 
os problemas que a sua má utilização 
pode provocar nos jovens de hoje, 
nomeadamente a vulgarização da sua 
intimidade, através das redes sociais: 
Instagram, Facebook, WhatsApp, 
Snapchat, You Tube.

Aborda ainda, Daniel Sampaio, a relação 
dos adolescentes e dos educadores 
com a sexualidade as drogas e o álcool, 
relatando em cada deles casos clínicos 
específicos.

Um livro interessantíssimo, atual, que 
deve ser lido e mantido à cabeceira.

Boas leituras.

FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

Mais Guimarães A Revista da Cidade Berço
Publicação Periódica Regional, Mensal
Tiragem
5.000 Exemplares
Proprietário
Eliseu Sampaio Publicidade, Unipessoal Lda.
NIPC 509 699 138
Sede Rua de S. Pedro, Nº. 127 - Serzedelo
4765-525 Guimarães
Telefone 917 953 912
Email geral@maisguimaraes.pt
Diretor e Editor
Eliseu de Jesus Neto Sampaio
Registado na Entidade Reguladora Para
a Comunicação Social, sob o nº. 126 352
ISSN 2182/9276 Depósito Legal nº. 358 810/13

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

Estas são as linhas que a definem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Design Gráfico e Paginação
Mais Guimarães

Impressão e Acabamento
Gráfica Nascente, Artes Gráficas Lda.
Travessa Comendador Aberto M. Sousa
Lote 15, Zona Industrial - Vila Nova de Sande
4805-668 Guimarães

Fotografia da Capa
João Bastos

Contacte-nos e conheça as
nossas campanhas de publicidade.

Telefone 253 537 250 Telemóvel 917 953 912
Email geral@maisguimaraes.pt

www.maisguimaraes.pt

Avenida D. João IV - 1576 Cv Direito
Urgezes 4810-534 Guimarães

DO TELEMÓVEL PARA O MUNDO
PAIS E ADOLESCENTES
NO TEMPO DA INTERNET
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A COLECIONAR PRÉMIOS DESDE 2007

RE/MAX
Golden Club
06-06-2018

961 518 109

Após um 2017 recheado de sucessos,
2018 arrancou da melhor forma,
com o prémio Golden da Remax Portugal,
que premeia os agentes com a maior
faturação no primeiro trimestre do ano.
Um prémio só ao alcance dos
melhores agentes imobiliários.

Maxvitoria Mediação imobiliária,Lda   AMI 15114
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TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA 

ATÉ SI
O QUE DE MAIS 

IMPORTANTE ACONTECE NA 
CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO

23

12

1310

07 38

29

VIAGENS À MINHA TERRA:
DA FIGUEIRA DA FOZ À CIDADE-BERÇO

TRAIL ERDAL/URGEZES SOLIDÁRIO
RECEBEU UM “MAR DE GENTE”

RECOLHER, REDISTRIBUIR,
AJUDAR: REFOOD!

A OUTRA VOZ
DA CIDADE-BERÇO

OUVIRAM-SE E BEM OS MOTORES
DOS MELHORES DO WRC

JOÃO SOUSA
CONQUISTA PORTUGAL

"DO TELEMÓVEL PARA O MUNDO: 
PAIS E ADOLESCENTES

NO TEMPO DA INTERNET"

A COLECIONAR PRÉMIOS DESDE 2007

RE/MAX
Golden Club
06-06-2018

961 518 109

Após um 2017 recheado de sucessos,
2018 arrancou da melhor forma,
com o prémio Golden da Remax Portugal,
que premeia os agentes com a maior
faturação no primeiro trimestre do ano.
Um prémio só ao alcance dos
melhores agentes imobiliários.

Maxvitoria Mediação imobiliária,Lda   AMI 15114
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TABERNA DO LOPES STEAKHOUSE
Delicie-se com o requinte das carnes 
maturadas (cortadas na frente do 
cliente) deste restaurante e cozinha 
regional, num espaço atraente para 
quem nos visita, para almoços, jantares, 
ou então para bebidas e cafés.

Mas nem só de carnes maturadas se 
faz a Taberna do Lopes. Não perca a 
sugestão do chefe, todos os dias, com 

destaque para os deliciosos pratos de 
bacalhau, polvo à lagareiro e arroz de 
grelos.

Adequado para grupos, a Taberna do 
Lopes divide-se em quatro espaços, 
acolhedores e confortáveis: a salas 
Arouquesa, Minhota, Barrosã e ainda a 
esplanada “Black Angus”, com uma vista 
encantadora, ideal para os dias mais 

quentes. Desfrute também da facilidade 
de estacionamento, quer na rua, quer no 
parque privativo. 

Aproveite o nosso “Menu Executivo” 
ao almoço, com uma tábua de carne 
maturada, por apenas 10 euros. Agora 
também ao sábado. Se preferir, temos 
para si o “Menu da Semana”, com sopa, 
quatro pratos à escolha e sobremesa.

Rua do Bom Viver, lote 26, Guimarães
Tel: 910 847 374

tabernadolopes@gmail.com

FACEBOOK.COM/TABERNADOLOPES
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Depois de Kuala Lumpur e Valência, 
seguiu-se o Estoril. Medvedev, Pedro 
Sousa, Kyle Edmund, Tsitsipas e Tiafoe, 
um a um, foram caíndo aos pés do 
Conquistador. João Sousa calou a críti-
ca e mostrou a fibra de um vimaranen-
se, num dia que entrou diretamente 
para a história como a mais bela pági-
na da história do ténis português.

Há dias assim. Há dias em que um 
Conquistador acorda para uma batalha 
que só ele pode ganhar. Por entre as 
dúvidas e incertezas, acusações por 
vezes injustas, o vimaranense João 
Sousa usou aquele trunfo que muito 

poucas mangas escondem: a raça 
vimaranense.
 6-4 e 6-4, e um cair no chão com as 
mãos no rosto. São três títulos de ATP. 
O americano Tiafoe “nem cheirou”. 
Costuma-se dizer que o primeiro filho 
é o que custa mais. Mas, para o João, o 
terceiro terá sido o mais difícil e mais 
saboroso. “É difícil de acreditar, é um 
sentimento único”, começou por dizer o 
campeão. “São muitos anos de amor e 
de dedicação. Fizeram muitos esforços 
durante muitos anos e, por fim, o resul-
tado está visto, valeu a pena, colhemos 
os frutos desse esforço. Devo muito 
este titulo à minha família, e à minha 

equipa técnica, que me apoio nos bons 
momentos mas nos menos bons. Quero 
agradece a toda a minha família e a 
todos os fãs que realmente acreditaram 
em mim”.

MEDALHA DE MÉRITO
NO 24 DE JUNHO
O anúncio foi feito pelo presidente da 
Câmara, Domingos Bragança. João 
sousa vai receber a medalha de mérito 
desportivo - grau de ouro, nas próximas 
comemorações do 24 de junho, em 
Guimarães, distinguindo o seu benefício 
para o prestígio do município.

JOÃO SOUSA
CONQUISTA PORTUGAL
TEXTO :  LUÍS  FREITAS  • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

DESPORTO
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
JUNHO 2018

AGENDA

OLIVEIRA GRIND ASSAULT
09 DE JUNHO - 22H00
Grupo Desportivo Oliveira do Castelo 

O "Underground metaleiro" volta a 
invadir Guimarães. "Oxidised Razor", 
"Happy Farm" e "Back Alley Lobotomy" 
são as bandas que vão marcar 
presença na sede do Grupo Desportivo 
Oliveira do Castelo.

SUNSET PRAÇA
16 DE JUNHO - DAS 17H00 ÀS 02H00
Centro Histórico

Dois palcos e vários artistas, vai ser 
assim a nova edição do “Sunset Praça”, 
que acontece nas duas praças mais 
emblemáticas do Centro Histórico. 
O Palco 1 vai ser instalado na Praça 
de Santiago e o Palco 2 no Largo da 
Oliveira.

FEIRA AFONSINA
DE 21 A 24 DE JUNHO
Vários locais

Na senda das edições anteriores, 
o Município pretende, em 2018, 
dar continuidade ao evento “Feira 
Afonsina”. Na presente edição, que 
decorrerá de 21 a 24 de junho, o evento 
versará sobre "O Tratado de Zamora". 

FARSA DE INÊS PEREIRA
28 DE JUNHO - 22H00 
Caldas das Taipas

A Farsa de Inês Pereira é uma peça de 
teatro escrita por Gil Vicente. Nela o 
autor retrata a ambição de uma criada 
da classe média portuguesa do século 
XVI.

WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI
16 DE JUNHO - 19H00
Convento Santo António dos Capuchos

Os alemães Władysław Szymański 
são os próximos a “experimentar” o 
órgão vimaranense. Dez anos de Órgão 
Ibérico trazem nove músicos à Igreja 
de Santo António dos Capuchos em 
Guimarães.

CARTOGRAFIA IMAGINÁRIA
DE 25 A 29 DE JUNHO
Oficina de Criação Artística - CIAJG

Localização geográfica, linguagem, 
sistema político, religião, tradições, 
rituais… A partir destes e outros 
elementos, nasce uma nova cultura, 
um admirável mundo de possibilidades 
imaginárias.FESTIVAS GIL VICENTE 

DE 07 A 16 DE JUNHO
Vários locais

Esta edição dos Festivais Gil Vicente 
foi construída a partir de um eixo 
geográfico simbólico, no qual 
experiências limite se vão desenrolar. 
Os espetáculos decorrem no CCVF.

NO INTENSO AGORA
10 DE JUNHO - 21H45 
Grande Auditório do CCVF

O Cineclube de Guimarães exibe o filme 
“No intenso agora”, de João Moreira. 
Cinquenta anos depois de 1968, o 
documentarista brasileiro João Moreira 
Salles recuperou as imagens do maio 
de Paris e da Primavera de Praga, e 
juntou-as com os filmes amadores que 
a sua mãe fez, em 1966, numa viagem à 
China, em plena Revolução Cultural.

SURMA + CASTILHO
15 DE JUNHO - 22H00 
Caldas das Taipas

O palco dos Banhos Velhos recebem 
um duplo concerto, com Surma e 
Castilho. Como tem sido habitual, a 
entrada é gratuita.

ZAMA
28 DE JUNHO - 21H45 
Grande Auditório do CCVF

A pelicula “Zama”, de Lucrecia Martel, 
leva-nos até ao final do século XVIII. 
Don Diego de Zama é um oficial da 
coroa espanhola enviado para a cidade 
de Assunção, no Paraguai, para cobrir 
um posto fronteiriço.
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JUNHO É SINÓNIMO DE MAIS UMA EDIÇÃO DOS FESTIVAIS GIL VICENTE. 
A 31.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL LANÇA UM OLHAR PROFUNDO SOBRE A CRIAÇÃO TEATRAL NACIONAL.

FESTIVAIS GIL VICENTE 
UM OLHAR SOBRE A CRIAÇÃO NACIONAL

CULTURA

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Futuro e incerteza, amor e crise, real e 
absurdo, memória e identidade, medo 
e desejo, imaginação e revolução, 
serão alguns dos temas representados 
durante duas semanas de debate e 
inquietação. Os espetáculos sobem ao 
palco do Centro Cultural Vila Flor, de 07 
a 16 de junho.

A 31.ª edição dos Festivais Gil Vicente 
abre com duas estreias. “Pulmões” (07 
de junho), de Luís Araújo, expõe-nos 
uma geração que faz da incerteza um 
modo de vida. Segue-se “Retábulos” 
(08 de junho), a nova peça do Teatro 
Oficina que leva a cidade para cima do 
palco. A primeira semana dos Festivais 
Gil Vicente fica concluída com “Se Eu 
Vivesse Tu Morrias” (09 de junho), um 
espetáculo de Miguel Castro Caldas & 
Lígia Soares, Miguel Loureiro e Tiago 
Barbosa, Filipe Pinto, Gonçalo Alegria e 
Salomé Marques, que explora um dos 
limites do teatro: o texto, que é entregue 
ao público no início da peça. 

Na segunda ronda, Tónan Quito traz-nos 
uma história de amor. “Casimiro e Caro-
lina” (14 de junho), de Horváth, fala sobre 
as sequelas da crise de 1929, a fazer 
lembrar esta que ainda atravessamos. 
Por sua vez, Estelle Franco, Mariana 
Ricardo, Masako Hattori, Paula Diogo e 
Sónia Baptista desafiam-nos a refletir 
sobre o modo como a memória opera 
nas nossas vidas em “Sobre Lembrar 
e Esquecer” (15 de junho). O elenco de 
espetáculos termina com “Perplexos” 
(16 de junho), de Cristina Carvalhal, uma 
peça em que a realidade parece estar 
constantemente a ser reformulada, 
raiando o absurdo. 

PROGRAMA

Pulmões 
CCVF - Pequeno Auditório 
Quinta-feira, 07 – 21h30

Retábulos 
CCVF - Grande Auditório 
Sexta-feira, 08 – 21h30

Se eu vivesse tu morrias
CCVF - Pequeno Auditório 
Sábado, 09 – 21h30

Casimiro e Carolina 
CCVF - Pequeno Auditório 
Quinta-feira, 14 – 21h30

Sobre lembrar e esquecer
CCVF - Pequeno Auditório 
Sexta-feira, 15 – 21h30

Perplexos
CCVF - Grande Auditório
Sábado, 16 – 21h30

Atividades paralelas

Lab’Um nos Festivais Gil Vicente
Vários locais
Até dia 16 de junho

2º Encontro do Gangue de Guimarães
Vários Locais
Até dia 17 de junho
Vários Locais

O programa dos Festivais Gil Vicente 
não ficaria completo sem o Gangue de 
Guimarães que volta a ocupar (pacifica-
mente) o festival, repetindo o formato 
inaugurado em 2017 – artistas em resi-
dência no Centro de Criação de Candoso 
e dramaturgos em oficina no Palácio Vila 
Flor. Este ano, os alunos e ex-alunos da 
Licenciatura em Teatro da Universidade 
do Minho também se juntam ao progra-
ma de atividades paralelas, invadindo 
(e conquistando) o Espaço Oficina com 
uma mostra dos seus projetos.
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CRIADO A 18 DE JULHO DE 2010, RESULTOU DE UMA PARCERIA ENTRE AS ÁREAS DE COMUNIDADE E 

SERVIÇO EDUCATIVO.  A “OUTRA VOZ” É UM GRUPO DA COMUNIDADE CONSTITUÍDO POR GRUPOS DE 
ENSAIO REGULARES, DISTRIBUÍDOS POR CINCO LOCAIS DE DIFERENTES FREGUESIAS

DO CONCELHO DE GUIMARÃES.

A OUTRA VOZ
DA CIDADE BERÇO

CULTURA

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: IVO RAINHA

Este foi o único projeto pós Guimarães 
Capital Europeia da Cultura (em 
2012) que conseguiu sobreviver. 
Desde o começo, por lá já passaram 
mais de 300 pessoas. Os sócios 
ultrapassam uma centena e para o 
próximo espetáculo podemos contar 
com mais de 80 vozes. Definem-se 
como “um ponto de encontro entre 
pessoas, também conhecidas como 
‘outravozianos’, de diferentes origens 
geográficas, diferentes vivências e 
experiências, unidas pela vontade 
comum de partilhar a sua voz com o 
outro”.

Carlos Correia garante que “todos são 
bem-vindos. Este trabalho é muito 
centrado no grupo e no processo 
que foi desenvolvido pelo grupo 
ao longo do tempo. É uma loucura. 
É incrivelmente rico. É uma tarefa 
complexa e gratificante”, começa por 
dizer o coordenador deste projeto. 
Sobre o trabalho que um projeto desta 
envergadura acarreta, Carlos Correia 
admite que “não é difícil, é trabalhoso. 
Nós trabalhamos todo o ano, durante 
estes últimos oito anos. É exigente 
manter um local silencioso e quieto 

para que faça contraste nas nossas 
vidas ruidosas. Isto obriga a que haja 
todo um trabalho para manter as 
coisas de uma forma tranquila”. Ainda 
assim, o esforço que faz há quase 
uma década compensa no fim. “O 
objeto final é peculiar, é assombroso, 
é diferente, é real. As pessoas não 
ficam indiferentes quando vêm um 
espetáculo da ‘Outra Voz’, porque 
somos nós”.

Helena Sousa, uma das participantes, 
não integrou o grupo logo de início, 
mas para a ‘outravoziana’ foi como se 
estivesse lá desde o princípio. “Lembro-
me que no primeiro espetáculo da 
‘Outra Voz’ eu estava no público. E já 
participei como público porque fartei-
me de cantar. Portanto, considero que 
estou dentro, desde o início”. Cativada 
pelo trabalho de Amélia Muge, Helena 
não hesitou em participar nesta nova 
experiência. “Uma pessoa encontra 
o outro de nós aqui. É mais que uma 
família”. Para Helena, o projeto deu-
lhe oportunidade de fazer coisas que 
nunca conseguiria sozinha. “Às vezes 
perguntam-me ‘porque é que não te 
dedicas à performance ou ao teatro?’, e 
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eu respondo sempre que sem a ‘Outra 
Voz’ não conseguiria”. 

Josefina Araújo embarcou na aventura 
em busca de experiências novas, 
para sair do seu quotidiano. “Conheci 
pessoas maravilhosas. Lido com 
elas, gosto delas cada vez mais e 
se não fosse o outra voz acho que 
não nos conhecíamos assim”. Para 
Josefina, foi uma surpresa perceber 
que a sua voz dava para muito mais 
do que imaginava. a minha voz serve 
para alguma coisa, porque até aqui 
julguei que era só para berrar, para 
chamar pelos meus filhos”, revela 
entre risos. Apesar de reconhecer a 
responsabilidade, salienta que o grupo 
se diverte muito, que professores e 
atores se dão todos bem.

Num passeio a Ponte de Lima, 
Manuel Gonçalves, depois de umas 
boas cantigas, encontrou o seu novo 
rumo. Entrou para o grupo com a 
sua esposa, e não hesita em afirmar: 
“Sinto-me fabuloso, espetacular. Há 
cinco anos que aqui estou e a coisa 
vai-se ajustando, a gente vai estando 
mais à vontade”.  Sobre a relação com 
o grupo, Manuel Gonçalves não poupa 
os elogios. “É estupenda a relação que 
temos com os colegas. Nós damo-nos 
mesmo todos muito bem. Ajudamo-nos 
uns aos outros se for preciso”.

A história de Cármen Silva é um pouco 
diferente das que foram relatadas 
acima. Esta “outravoziana” foi a um 
ensaio mas não foi à primeira que quis 
ficar. Entretanto, com a promessa que 

se quisesse, apenas poderia participar 
nos ensaios e não no espetáculos, 
Cármen cedeu: “adorei e fiquei. Cármen 
agradece tudo o que conseguiu, que foi 
graças aos professores. “Estão sempre 
a dar-nos força, nunca desanimam. 
E passam por dificuldades, pois não 
têm grandes apoios. Mas lutam e nós 

lutamos com eles. Se eles dizem que 
a gente consegue, nós fazemos para 
conseguir mesmo”.

O futuro da “Outra Voz” parece ser 
promissor. O coordenador não esconde 
o interesse de levar o projeto a outras 
cidades do país.

FOTOGRAFIA: MAIS GUIMARÃES
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DÃO INÍCIO ÀS SUAS TAREFAS POR VOLTA DAS 18H00. QUANDO A MAIOR PARTE DAS FAMÍLIAS 
COMEÇA A REUNIR-SE EM CASA, DEPOIS DO TRABALHO E ESCOLA, OS VOLUNTÁRIOS DA REFOOD 
GUIMARÃES SAEM PARA MAIS UMAS HORAS DE DEDICAÇÃO AO PRÓXIMO. COM A SENSIBILIZAÇÃO 

PARA A REDUÇÃO DOS DESPERDÍCIOS ALIMENTARES COMO PRINCIPAL OBJETIVO, RECOLHEM DE UM 
LADO PARA CONSEGUIREM DISTRIBUIR E AJUDAR NO OUTRO.

RECOLHER, REDISTRIBUIR, AJUDAR: REFOOD!
SOLIDARIEDADE

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

Através de um conceito que surgiu 
em Lisboa, em 2011, a Refood está a 
crescer e a abranger cada vez mais 
áreas do nosso país. A atuar em Gui-
marães desde 2016, pretende alertar 
as pessoas para a necessidade de 
reduzirem os excedentes alimentares, 
seja com comida já cozinhada, como 
com frutas e legumes, com pães e até 
bolos. Numa sociedade em que ainda 
são muitos aqueles que necessitam 
de ajuda, os voluntários da Refood 
trabalham para fazer com que esses 
excedentes, que iriam ser não mais do 
que desperdícios, sirvam para alimen-
tar famílias com dificuldades.

Com uma organização bem estruturada 
e com o máximo de atenção a todos os 
pormenores, os cerca de 140 voluntários 
trabalham divididos por turnos, normal-
mente de duas horas, entre as 18h00 
e as 24h00. Enquanto uns começam 
por separar e acondicionar as refeições 
que serão distribuídas nesse dia, aos 
22 beneficiários que contam atualmen-
te com a Refood, alguns ajudam na 
lavagem de louça e outros preparam-se 
para o trabalho na rua. Com várias rotas 
por abranger, grupos de dois voluntários 
saem para recolher os excedentes do 
dia, primeiro em pastelarias, take aways 
e supermercados e só mais tarde nos 
restaurantes, excedentes esses que irão 

ser depois distribuídos no dia seguinte. E 
assim, num ciclo que se repete durante a 
semana, são 16 os restaurantes envol-
vidos, mais cinco pastelarias / padarias, 
uma frutaria, dois super/hipermercados 
e duas cantinas institucionais. 

De acordo com Elsa Ferreira, uma das 
gestoras da Refood Guimarães, muitos 
dos atuais parceiros já conheciam o 
projeto e os que ainda não conheciam, 
mostraram-se desde logo recetivos a 
colaborar. “Houve quem dissesse «até 
que enfim que aparecem cá». Outros 

não, tiveram de se adaptar um pouco 
à ideia, mas gostaram. E também já 
tivemos quem nos viesse procurar para 
ajudar”, explicou.

Apesar dos já 140 voluntários e das 
parcerias criadas, que ajudam com os 
equipamentos necessários, toda a mão 
de obra e materiais, como taparueres 
e sacos reutilizáveis que estão cons-
tantemente na lista de necessidades, 
são importantes para que a Refood 
continue com a sua missão e chegue a 
cada vez mais gente.
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A 5.ª EDIÇÃO DO TRAIL ERDAL/URGEZES SOLIDÁRIO, DENOMINADO COMO “A PENHA COMO NUNCA A 
VIU, PASSOU POR VÁRIOS LOCAIS EMBLEMÁTICOS. 

TRAIL ERDAL/URGEZES SOLIDÁRIO
RECEBEU UM “MAR DE GENTE”

DESPORTO

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Da Pousada de Santa Marinha com o 
seu bosque e jardim de interesse na-
cional, ao Horto Municipal, Parque de 
Campismo, Centro Escutista da Penha, 
da estátua do Pio IX, Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo da Penha, centro 
equestre e seu frondoso bosque, mi-
nas da Penha, ou os recantos pitores-
cos de grutas, penedos e fontes, os 
participantes divertiram-se a correr ou 
a caminhar por trilhos emblemáticos.

O Parque desportivo do Grupo Des-
portivo e Recreativo “Os amigos de 
Urgeses”, situado na rua dos Amigos de 
Urgeses em Guimarães, recebeu no do-
mingo, 13 de maio, um “mar de gente” 
com o objetivo de participar em mais 
um Trail Erdal/Urgezes Solidário.

Os trilhos da freguesia receberam cen-
tenas de participantes da prova, cuja 
receita reverteu parcialmente a favor da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Guimarães e da Associa-
ção de Paralisia Cerebral de Guimarães.

Os primeiros a arrancar foram os parti-
cipantes do Trail longo, de aproximada-
mente 26 quilómetros, que pontou para 
o Campeonato Regional de Trail da AAB 
- Associação de Atletismo de Braga. 
Pouco tempo depois avançaram os 
participantes do Trail curto com cerca 
18 quilómetros. Houve ainda lugar a um 
Minitrail de 12 quilómetros de extensão. 

Por último, partiram os intervenientes 
na caminhada, composta por apro-
ximadamente sete quilómetros, sem 
antes fazer um aquecimento de zumba, 
preenchendo o tapete verde do Parque 
desportivo com música e animação.
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Em Portugal, a Autoridade Nacional da 
Aviação Civil é o organismo responsável 
pela aplicação dos direitos dos passa-
geiros no que se refere aos voos com 
partida dos aeroportos nacionais e aos 
voos de países terceiros com destino a 
esses aeroportos, desde que efetuados 
por transportadoras aéreas comunitá-
rias. 

Desde logo, saiba que quando compra 
um bilhete não lhe pode ser cobrado um 
preço superior em função da sua nacio-
nalidade ou de onde efetua a compra. 
Mais: tem efetivamente direitos caso 
algo não corra conforme previsto. Esses 
direitos protegem-no em caso de atraso, 
cancelamento, overbooking e problemas 
com a bagagem.

Por lei, as pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida estão protegidas 
contra a discriminação durante a reserva 
e o embarque. Também têm direito a 
receber assistência nos aeroportos (na 
partida, chegada e deslocação) e a bor-
do dos aviões.

Nos pacotes de férias, os organizadores 
são obrigados a fornecer informações 
precisas e completas sobre os pacotes 
de férias reservados, honrar os termos 
contratuais e a proteger os passageiros 
em caso de insolvência.

Segundo a lei da União Europeia, quando 
adquirir passagens aéreas com voos 
com partida em aeroportos da União 
Europeia, as condições que se aplicam 
devem ser explicadas. O preço final a 
ser pago deve estar sempre indicado 
e incluir o custo da passagem aérea 
aplicável, bem como os impostos, taxas, 
sobretaxas e encargos aplicáveis. O pre-
ço de suplementos adicionais deve ser 
comunicado de forma clara, transparen-
te e não ambígua, no início do processo 
de reserva. O mesmo se aplica quando 

reserva um voo pela Internet. O preço 
total do bilhete deve ser indicado desde 
o início, incluindo todos os elementos 
obrigatórios como as taxas e sobreta-
xas, de modo a que possa comparar os 
preços das várias companhias e sites de 
compra e fazer uma escolha informada. 
Além do preço final, devem ser indicados 
outros encargos como sobretaxa de 
combustível ou despesas de segurança 
ou encargos com o pagamento. Quais-
quer suplementos adicionais que não 
sejam obrigatórios devem ser claramen-
te indicados e sugeridos unicamente a 
título de opção.

Assim, se o seu voo estiver atrasado tem 
direito a receber assistência por parte da 
companhia aérea, que deve disponibili-
zar chamadas telefónicas ou mensagens 
por correio eletrónico, bebidas, refeição, 
alojamento ou transporte para o local 
de alojamento. Estas regras aplicam-se 
aos atrasos de: 2 horas ou mais, caso se 
trate de viagens até 1.500 quilómetros; 
3 horas ou mais se forem viagens com 
mais de 1.500 quilómetros dentro do 
Espaço Económico Europeu; 3 horas ou 
mais para viagens entre 1.500 e 3.500 
km que envolvam aeroportos fora de um 
país do EEE. Caso a distância seja supe-
rior a 3.500 km, o atraso tem de ser, no 
mínimo, de 4 horas. Sempre que o voo 
atrasar, pelo menos, 5 horas, e se não 
quiser seguir viagem, tem ainda direito 
ao reembolso do bilhete e a ser trans-
portado de volta para o local de partida 
original. Em alternativa, pode seguir para 
o destino assim que possível ou noutra 
data que lhe seja conveniente. Se chegar 
ao destino final com um atraso de 3 ho-
ras ou mais, tem direito a uma indemni-
zação entre 250 euros e 600 euros. 

Em caso de cancelamento do voo o pas-
sageiro pode optar por ser reembolsado 
e regressar ao local de partida ou ser 
encaminhado para o destino. Terá ainda 

DIREITOS DOS PASSAGEIROS
ESPAÇO DO CONSUMIDOR

direito a uma indemnização entre 250 
euros e 600 euros, consoante as carac-
terísticas do voo. Estes valores podem 
ser reduzidos a metade caso chegue ao 
destino previsto apenas algumas horas 
depois do previsto. Enquanto estiver à 
espera, a companhia é obrigada a for-
necer gratuitamente bebidas, refeições 
e, se necessário, alojamento. Deve ainda 
permitir que o passageiro contacte fa-
miliares ou outras pessoas. Só não será 
assim quando este foi informado do can-
celamento pelo menos 14 dias antes do 
voo, ou entre 7 e 14 dias, e ter-lhe sido 
oferecida viagem que lhe permitisse par-
tir até duas horas antes da hora prevista 
e chegar até 4 horas depois da hora 
programada, ou menos de 7 dias antes, 
mas ter-lhe sido disponibilizada viagem 
que permitisse partir até uma hora antes 
da hora prevista e chegar ao destino 
até duas horas depois do previsto. Além 
disso, se o voo for cancelado, a compa-
nhia aérea tem de oferecer uma opção 
entre reembolso do bilhete no prazo de 7 
dias, reencaminhamento para o destino 
final com condições semelhantes e, 
se necessário, assistência (chamadas 
telefónicas, bebidas, comida, alojamento 
e transporte para o alojamento).

Importa salientar que nem sempre as 
companhias aéreas são responsáveis 
pelos atrasos ou cancelamentos dos 
voos. Ou seja, os passageiros não têm 
direito a compensações se as situações 
forem provocadas por "circunstâncias 
extraordinárias". São consideradas pela 
lei as situações de mau tempo, riscos 
de segurança, agitação política e greve. 
Nestes casos, terá poucas possibili-
dades de conseguir que lhe paguem 
a compensação atrás referida. Mas 
continua a ter direitos quanto à assistên-
cia assegurada pela companhia aérea, 
como alojamento, comida, bebida ou 
chamadas telefónicas ou reembolso 
do valor da reserva. Para apresentar a 
reclamação, contacte a companhia, a 
ANAC ou a agência de viagens (caso seja 
uma viagem organizada). Guarde todas 
as faturas das despesas realizadas. 

Se tiver alguma dúvida ou necessitar 
de esclarecimentos adicionais poderá 
contactar-nos na Av. Batalhão Caça-
dores 9, em Viana do Castelo, através 
do telefone 258 821 083 ou para deco.
minho@deco.pt.

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS
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PRÓS & CONTRAS RESTAURANTE

Qualidade à mesa, com uma ementa 
variada de comida portuguesa, 
espanhola e vegetariana. Delicie-se 
com o nosso costeletão, roVVVVsbife, 
misto de carnes, bacalhau com broa, 
açorda de marisco, polvo no forno, 
folhado de legumes e muito, muito 
mais.

Temos também o nosso famoso cabrito 
no forno, arroz de fumados, mariscos, 
entre outros pratos deliciosos, tudo por 
encomenda, ao gosto do cliente.

Com a chegada do verão e dos dias 
quentes, temos como sugestão a 
nossa acolhedora esplanada, ideal para 
convívios ou almoços/jantares mais 
refrescantes, com uma boa zona verde.

O Prós & Contras fica localizado numa 
zona de parque de estacionamento 
gratuito, ideal para uma refeição 
relaxante.

Rua Aristides de Sousa Mendes
Edifício teleférico – Lugar das Hortas

4810-045 Guimarães
Telm: 966 788 305

Siga-nos no Facebook

JUNTO AO EDIFÍCIO DO TELEFÉRICO, EM GUIMARÃES, O RESTAURANTE PRÓS & CONTRAS TEM AO SEU 
DISPOR UMA CARTA VARIADA, PRONTA A SER APRECIADA NUMA FANTÁSTICA ESPLANADA.
JUNTE OS AMIGOS E A FAMÍLIA, E APROVEITE.
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Por estes dias analiso uma série de 
discussões em grupo que propus a 
algumas juventudes partidárias em 
determinados concelhos. Pretendo 
saber os motivos que levam os jovens 
a interessar-se pela política. É sabido 
que o trabalho mais simples seria o 
de convocar os jovens para saber as 
razões porque se afastam da política. 
Mas este seria um trabalho extensível 
a toda a sociedade ocidental. Portan-
to, ao invés, coloco a questão a quem 
resolveu interessar-se pelo fenómeno 
e lutar por dentro, em vez de olhar 
de fora acompanhado com aquela 
afirmação típica “não ligo à política, ela 
não me diz nada”. Acontece que, nas 
democracias, a política não se afasta 
de ninguém. Ela está colada a todos 
sem exceção. Políticos, por muito que 
custe, são todos. E diz respeito a todos 
sem exclusão. De cada vez que alguém 
se autoexclui da política, julgando 
com isso dar uma lição ‘aos políticos’ – 
como soe dizer-se – está, na realidade, 
a enfraquecer-se, enfraquecendo toda 
a comunidade.

Um dos meus grupos de jovens deba-
tentes apresentava uma solução que 
também é a razão para as pessoas de 
afastarem do campo político. Afirma-
vam que o nosso sistema político devia 
ser ensinado nas escolas. Tal não só 
as levaria a compreender os fenóme-
nos mais escondidos como também 
passariam a estar possuídos por uma 
crença maior e, como isso, passavam a 
ser mais vigilantes com os gestores da 
coisa pública. Pelo contrário, afirma-
vam, “a praxis política é feita no sentido 
das pessoas não saberem muito sobre 

as coisas da política”. 

Na verdade esta afirmação – corrobora-
da por um grupo de seis jovens – revela 
a pobreza por onde atalhou o nosso 
sistema de ensino. Chega-se ao 12º. ano 
– e, em alguns casos ao fim de uma 
licenciatura – sem saber o que é, como 
é, e como funciona o nosso sistema 
político. Pouca gente do distrito de Bra-
ga sabe que são precisos 22586 votos 
para eleger cada um dos 19 deputados 
do círculo à Assembleia da República. 
E que, em Beja são necessários menos 
2.167 pessoas para eleger um deputado. 
Desconhecem que, pelas vicissitudes 
do nosso sistema eleitoral, um conjunto 
de 10 partidos cujos 65.416 votos de 
nada serviram, elegeriam três deputa-
dos caso se tivessem coligado antes 
das eleições. Já nem falo do cálculo do 
método de Hondt, usado em Portugal 
para a atribuição de mandatos, cujo 
mecanismo é desconhecido inclusi-
ve por muitos que da política fazem 
profissão.  

A maior parte dos portugueses não 
sabe que a Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa divide o seu povo em 
duas categorias: os “de origem” que 
podem ser presidentes da República e 
os outros que não podem. Os “outros” 
são as pessoas como o autor deste 
texto que não é “de origem”, seja lá o 
que isso for (vidé artigo 122 da Consti-
tuição). Na velha tradição contraditória 
lusa, o artigo 26 da mesma Constitui-
ção assegura “proteção legal contra 
quaisquer formas de discriminação”. 
Em Portugal, independentemente dos 
regimes, funciona um dispositivo ten-

dente a perpetuar o desconhecimento 
e a ignorância como forma de separar 
a maior parte das pessoas de uma 
pequena elite que sabe das coisas e, 
por isso, domina. 

Esta realidade da falta de gosto pela 
política tem-se estendido para outros 
domínios. Instituir falta de gosto é fácil. 
Basta lançar o princípio da desnecessi-
dade. Numa reunião de encarregados 
de educação, assistiu-se a uma mãe 
perorando de ex-cathedra contra o 
facto do seu educando ter de saber 
português ao nível do Padre António 
Vieira e quejandos. Afirmava que, 
estando o seu educando orientado para 
o curso de economia, não via qualquer 
utilidade no aprofundamento da disci-
plina de português. Compreende-se a 
posição desta mãe: a economia, uma 
antiga ciência social que já foi exigente, 
tornou-se numa disciplina enviuvada 
do conhecimento amplo que lhe era 
característica. Tendo-se afunilado numa 
lógica positivista – ligou-se exclusiva-
mente às formas econométricas para 
se aproximar das ciências exatas e 
parecer ‘mais ciência’– limitou-se na 
sua exigência interna. Por isso o seu 
educando será um especialista. E, ao 
contrário do que acontecia no século 
XVI – o século em que o homem renas-
ceu – no qual os especialistas sabiam 
‘muito de muito’, hoje os especialistas 
sabem ‘muito de pouco’. Trata-se, como 
firmou Edgar Morin, de um paradigma 
perdido. Dito de outro modo, damos 
graças à ignorância.

Esser Jorge Silva  Sociólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

ENSAIO SOBRE
A SAPIÊNCIA DO ‘NÃO-SABER’
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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ENTREVISTA

TOULOUSE
"QUATRO GAJOS QUE SE 
JUNTARAM PARA FAZER 
MÚSICA E FICARAM AMIGOS". 
ASSIM SE DEFINEM OS 
TOULOUSE, A BANDA DO 
BERÇO QUE SE UNIU PELO 
ROCK ALTERNATIVO.
AGORA NUMA FASE MAIS 
PÓS-PUNK, PREPARAM O 
SEGUNDO ÁLBUM.

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS
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“A MÚSICA É O HABITAT NATURAL”
TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

FRANCISCO, SILVESTRE, RUI E NUNO SÃO "HOMOGENEAMENTE ENVERGONHADOS" E COMUNICAM 
MELHOR COM OS INSTRUMENTOS NA MÃO. JUNTOS DESDE 2014, OS TOULOUSE PARTIRAM DO BERÇO À 

CONQUISTA DO MUNDO DO ROCK. PAREDES DE COURA FOI O PALCO MAIS MARCANTE.

Sei que entraram todos em fases 
diferentes, mas como disse o Francisco 
numa entrevista, são “quatro gajos 
que se juntaram para fazer música e 
ficaram amigos”. Comentem esta quote 
do Francisco.

Silvestre - Pelo o que eu sei, o Naylor 
(Francisco), quis fazer uma banda de 
um certo género, espetro musical 
que ele gostava, e foi tentar arranjar 
membros que pudessem tocar aquilo 
ou fazer algo dentro daquilo. Portanto, 
eu entrei e fomos compondo algumas 
coisas. Depois o Rui também veio para 
a banda, mas acho que nós os três 
não estávamos muito por dentro deste 
género, que agora estamos a fazer, por 
isso foi mais como uma aprendizagem.

Rui - Fomos evoluindo e maturando 
o nosso género musical e os nossos 
próprios gostos, à medida que fomos 
tocando.

Que estilos musicais gostavam no 
início? Ao longo do tempo mudou?

Silvestre - Se calhar foi ficando mais 
refinado. Nós tínhamos uma ideia de 
tocar um rock alternativo e agora é mais 
um pós-punk, consoante a maturação 
da banda e o nosso conhecimento, e o 
que aprendemos com outros projetos, 
que fomos conhecendo pelo caminho e 
ouvindo coisas passadas.

Com que bandas internacionais 
ou nacionais é que vocês mais se 

identificam, que admiram o trabalho?

Nuno - Inicialmente, seria bandas como 
Diiv ou Beach Fossils. Foram essas 
que nos levaram a criar esta banda. 
Depois, a partir daí, as coisas foram-se 
modificando um bocado. Agora estamos 
à procura de um som mais maduro.

Rui - O que também acontece é que 
vamos pegando em várias coisas de 
cada banda. À medida que o tempo 
vai passando, vamos ouvindo bandas 
diferentes. Se calhar, daqui a uma 
semana a minha banda favorita já 
é outra. E vamos pegando nessas 
coisinhas, adaptando à nossa música.

Vocês agora são um grupo, mas como 
indivíduos sempre quiseram isto? 
Sempre quiseram viver da música? Ou 
isso ainda é só uma utopia?

Francisco - Viver da música ainda é 
uma utopia sim, mas acho que todos 
quisemos isso ou ainda desejamos de 
certa forma. Sabemos que é muito difícil, 
ainda para mais a tocar um género 
que não é assim tão global ou tão 
intrinsecamente ouvida a nível nacional. 
É difícil e temos essa noção, mas vamos 
fazendo as coisas que gostamos e 
se houver possibilidade melhor. Mas 
também se não houver, vamos continuar 
a fazer isto. Não vamos mudar o nosso 
caminho para viver só da música.

Silvestre - Mas acho que é um objetivo.  
Tem as suas partes mais chatas e 

cansativas. Estamos um bocado mais 
restringidos por termos de lidar com 
as coisas uns dos outros. Se queremos 
viajar ou se queremos estudar para fora 
não vamos poder com tanta facilidade. 
Essas partes são más, mas acho que há 
um objetivo comum.



19

Vocês nas entrevistas revelam-se 
um bocadinho envergonhados, pelo 
menos no início. Agora, com o facto de 
terem que atuar para grandes públicos, 
perderam já essa vergonha?

Nuno – Não (risos). É sempre uma 
posição demasiado estranha, uma 
entrevista. Pelo menos, na minha 
opinião.

Mas na música já têm muito para dizer.

Nuno – Sim, precisamente por sermos 
músicos.

Rui – O que não passa nas palavras…

Silvestre - É o habitat natural.

Francisco - Mas as entrevistas fazem 
parte. Já sabemos que as entrevistas 
fazem parte. Temos o defeito… vá, somos 
homogeneamente envergonhados 
os quatro, uns menos que outros. 
Mas é essa a ideia e a dificuldade nas 
entrevistas e fotos.

Nuno - Se as entrevistas fossem com os 
instrumentos na mão estava tudo bem.

Já percorrem alguns caminhos e já 
pisaram alguns palcos. Qual foi o que 
mais vos marcou? 

Silvestre - Acho que é para todos igual. 
Tocar no Paredes de Coura foi sempre 
uma ambição, penso que por parte de 
todos, e termos conseguido foi fixe. 
Agora é continuar a percorrer o nosso 
caminho, não vamos ficar parados a 

pensar que já atingimos algo de muito 
significante, porque acho que não. Por 
isso, é tentar fazer o segundo álbum e ir 
melhorando.

E isso está para breve ou ainda vai 
demorar um bocadinho?

Nuno - Depende do que quer dizer 
breve. (Risos)

Silvestre - Gostávamos que saísse no 
final deste ano ou início do próximo. 
É esse o objetivo. Agora, se até lá as 
coisas vão estar com as condições 
perfeitas para serem gravadas ou se 
vamos ter as condições perfeitas para 
gravar…

Rui - Não queremos apressar, mesmo 
que esteja tudo prefeito.

Já tocaram muito cá em Guimarães. 
Acham que os vimaranenses vos 
olham e vos dão atenção, ou noutros 
lados recebem mais atenção? 

Rui - Nós em Guimarães, em pelo 
menos quase todos os concertos 
temos tido muita gente, especialmente 
quando tocámos no Vila Flor. Temos 
sempre muita gente e é sempre bom. Já 
chegamos a esgotar o Vila Flor e o Café 
Concerto, e é espetacular ver o pessoal 
todo lá.

Francisco - É complicado ter mais 
reconhecimento, sem ser dos nossos 
amigos e familia cá em Guimarães 
e das pessoas que ouvem o nosso 
género. Não é uma música tão aberta 
para que seja fácil de se ouvir e para 
a população geral ouvir. À partida 
já sabiamos que não iamos ter esse 
reconhecimento aqui.

Silvestre - Acho que nós temos um 
bom público cá, sempre que tocamos 
cá temos praticamente a casa cheia.

É difícil ver que o estilo que mais 
gostam não é tão ouvido?

Francisco - Nós fazemos música para 
o mundo, não música para a cidade 
ou para o país. Temos esse objetivo de 
ir além-fronteiras e isso não pode ser 
um problema não sermos massificados 
aqui.

Expetativas para o futuro?

Rui – Para já, estamos concentrados 
no álbum. Queremos, essencialmente, 
consolidar as coisas que temos, fazer 
o que falta. Pelo menos, para médio 
prazo é esse o nosso objetivo, ter um 
bom álbum.

FOTOGRAFIA:  LEONARDO VILELA
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GUIMADENT 
CLÍNICA MÉDICA

20 ANOS A 
CUIDAR DE SI

EMPRESA QUE NASCEU EM 1997, FRUTO DOS SONHOS DOS SÓCIOS GERENTES, POSSUI QUATRO 
GABINETES DE MEDICINA DENTÁRIA, UM CONSULTÓRIO DE PODOLOGIA E NOVE PARA DIVERSAS 

ESPECIALIDADES MÉDICAS.

Situada no centro de Guimarães, 
mais precisamente na Quintã, junto 
aos novos CTT, assume um papel 
de destaque no bem-estar geral 
e sobretudo no criar de sorrisos 
harmoniosos e estéticos. Os médicos 
dentistas Ana Sofia Vinhas e Carlos 
Aroso, aos quais se juntou a doutora 
Raquel Ferreira, com a sua ambição, 
determinação e necessidade de 
integrar um projeto com futuro, 
impulsionam a abertura das novas 
instalações da empresa. Existe um 
esforço de distinguir a Guimadent 
como uma clínica de referência não 
só na área de Medicina Dentária, mas 
também na área Médica em geral, 
com o suporte de tecnologia de 
ponta, capaz de responder a todas as 
necessidades.

Atualmente funcionam na 
Guimadent as especialidades 
Médicas de Cardiologia (Dr. Otílio 
Rodrigues), Pediatria (Dr.ª Eloisa 
Marti), Otorrinolaringologia (Dr.ª Ana 
Castro Sousa), Urologia (Dr. José 
Preza Fernandes), Psiquiatria (Dr.ª 
Lucinda Varandas), Psicologia (Dr. 
Ângelo Braga), Nutrição (Dr.ª Andreia 
Henriques Vieira), Fisioterapia (Dr.ª 
Barbara Marques, Dr.ª Vânia Faria, Dr. 
Fábio Rompante), Podologia (Dr.ª Carla 
Ferreira) e Medicina Geral e Estética 
(Dr. Jorge Navarro Maestre). O pilar da 
clínica é a equipa de Medicina Dentária 
sendo composta pelo Prof. Dr. Carlos 
Aroso (Diretor Clínico), Mestre Dr.ª 
Ana Sofia Vinhas (Socia gerente), Dr.ª 
Raquel Ferreira, Dr.ª Adriana Freitas, 
Dr.ª Joana Carvalho, Dr.ª Maria João 

Torrinha, Dr.ª Ana Manuela Azevedo, Dr. 
Paulo Gonçalves e Dr. Ricardo Aroso.

RELAÇÃO COM OS CLIENTES

O cliente pode esperar da Guimadent 
uma relação aberta e cordial. 
“Qualquer que seja o utente e 
independentemente do seu estatuto 
social será sempre a nossa prioridade, 
mantemos uma relação profissional 
e fazemos que haja uma relação de 
amizade com todos os nossos utentes”, 
refere o doutor Carlos Aroso. O objetivo 
passa por ir eliminando o receio de ir 
ao dentista, gerando uma relação de 
confiança.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A filosofia da Guimadent faz com que a 
empresa seja cada vez mais conhecida 
pela sua responsabilidade social, 
apoiando causas nobres da cidade de 
Guimarães. O orçamento elaborado 
anualmente contempla a ajuda e o 
patrocínio de diversas atividades e 
associações de cariz social. Atualmente 
a Guimadent ajuda o Xico Andebol, 
patrocina a mítica corrida da Madre 
Deus, vai apoiar atividade da APCG e 
tem um protocolo com a associação 
de reformados de Guimarães, no qual 
são praticados descontos e é facilitado 
o pagamento. “Por vezes sabemos que 
as reformas não chegam para tudo 
e dentro das nossas possibilidades 
tentamos ajudar no que pudermos”, 
acrescenta a empresa.
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A Psicologia é oficialmente ministra-
da no ensino superior em Portugal a 
partir de 1976, pouco tempo após a 
revolução de abril. É portanto natural 
que alguns mitos ainda resistam ao 
passar do (pouco) tempo que medeia a 
criação dos primeiros cursos superio-
res de Psicologia e a atualidade.  

Um dos mitos mais vezes repetido, 
pese embora, cada vez menos, é o mito 
de que a “Psicologia é para malucos”. 
Felizmente, os desafios ultrapassados 
pela Psicologia e pelos Psicólogos, 
permitem hoje que a maioria reconhe-
ça a Psicologia como uma ciência com 
aplicações nas mais variadas áreas e 
que se subdivide em diversas especiali-
dades, contribuindo para a desconstru-
ção do mito de que a Psicologia apenas 
trata doentes com graves perturbações 
mentais.

Nos dias que correm, a Psicologia é 
cada vez mais reconhecida e valoriza-
da pelo seu contributo na resolução 
das mais variadas problemáticas e 
pela aplicabilidade nos mais diver-
sos contextos e situações. Valências 
como a Psicologia Clínica e da Saúde, 
Psicologia da Educação, Psicologia do 
Trabalho, Social e das Organizações, 
Coaching Psicológico, Intervenção 
Precoce, Necessidades Educativas 
Especiais, Neuropsicologia, Psicologia 
Vocacional e do Desenvolvimento da 

Carreira, Psicogerontologia, Psicolo-
gia Comunitária, Psicologia da Justiça, 
Psicologia da Saúde Ocupacional, 
Psicologia do Desporto, Psicoterapia e 
Sexologia, facilitam e promovem uma 
melhor qualidade de vida das pessoas 
e uma maior eficácia e eficiência nas 
organizações.

É, portanto, com agrado que perce-
bemos que o caminho percorrido pela 
Psicologia e por todos os Psicólogos 
possibilita hoje que o comum cidadão 
e os serviços presentes na comunida-
de prezem, aconselhem e solicitem o 
trabalho dos Psicólogos, desmistifican-
do esse mito antigo e irracional sobre a 
Psicologia.      

Como diz e muito bem a Ordem dos 
Psicólogos Portugueses na sua campa-
nha “Encontre Uma Saída”, é claro que 
um Psicólogo também pode ajudar a 
resolver perturbações da saúde mental 
como a depressão, a ansiedade, as 
fobias, a perturbação de pânico, as 
perturbações alimentares, os proble-
mas relacionados com o stress, os 
problemas nas relações com os outros, 
as adições ou as perturbações men-
tais graves, mas não é necessário ter 
um "problema" para procurar a ajuda 
de um Psicólogo. Um Psicólogo pode 
ajudar quando queremos construir uma 
boa auto-estima, alterar traços e carac-
terísticas psicológicas em nós próprios 

ou simplesmente conhecermo-nos 
melhor. Ou quando temos um senti-
mento geral de que algo não está bem 
e queremos descobrir e criar significa-
do para as nossas vidas.

A todos aqueles que por momentos 
ainda possam pensar que a Psicolo-
gia é para malucos, deixo a seguinte 
sugestão de reflexão: O que diriam a 
um pai que procura ajuda depois de 
perceber que o/a filho/a está constan-
temente com medo, ansioso/a, com 
dores físicas e dificuldade em concen-
trar-se na escola depois de sofrer de 
bullying? O que diriam a uma pessoa 
que depois do falecimento de alguém 
muito próximo não está a ser capaz 
de lidar com a dor e não está a ser 
capaz de recomeçar a sua vida? Ou até 
mesmo, o que diriam a alguém, criança 
ou adulto, que tem uma fobia (medo ir-
racional) que o/a limita e interfere com 
a sua vida quotidiana ou o/a impede de 
fazer coisas que deseja? 

A estas pessoas eu diria que existem 
intervenções eficazes e que um Psicó-
logo pode ajudar nestas e em tantas 
outras situações.

Louco é aquele que não insiste na 
persecução do seu bem-estar e da sua 
felicidade.

Ângelo Braga Psicólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

TEXTO: ÂNGELO BRAGA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

“PSICOLOGIA 
É PARA MALUCOS?”

Consulte-nos:  253 035 510 ou 935 625 131

Rua Teixeira Pascoais,
nº 211, Sala 9,
Guimarães

 guimadent@guimadent.pt
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-Lulu! Lulu! – Chama a mãe. – Está 
na hora de jantar. Fiz o teu prato 
preferido, bifinhos de peru grelhados 
e arroz de cenoura.
- Ai, Ai! Não quero comer! Dói-me a 
barriga. - Reclama Lulu. – Comi muitas 
guloseimas. 
 A mãe de Lulu, dirige-se ao quarto e 
vê a menina deitada na cama com as 
mãos a segurar na sua barriguita.
- Ai, mamã. Dói-me muito. 
- Vou preparar-te uma sopa de 
cenoura. Pelo menos a sopa tens que 
comer. Depois podes voltar a deitar-te.
- Está bem! – Queixa-se Lulu. – Não 
bastava a dor de barriga e ainda tinha 
que comer sopa!
Lulu, é uma menina muito bem 
comportada. Raramente come 
guloseimas e adora bifes de peru e 
arroz de cenoura. Por esta razão, estar 
com dor de barriga, foi, para além do 
óbvio, uma grande chatice.
Com algum esforço Lulu comeu a 
sopa que a sua mãe tinha preparado 
e deitou-se extremamente queixosa, 
mas, adormeceu imediatamente.
- Luluuuu! Luluuu!
Lulu acorda sonolenta. Alguém a 
chama, mas, apesar da voz familiar, 
ela não está no seu quarto, nem em 
qualquer outro compartimento de sua 
casa.
- Onde estou? Quem és tu? – Pergunta 
Lulu à voz que a acordou.
- Olá! Tu estás no País dos Alimentos. 
E eu sooooou um Chupa-chupa. Não 
sou um chupa-chupa qualquer. Sou 
de melancia! Assim sou mais natural 

porque sou de fruta.
- Onde? Quem? Como vim aqui parar?
Lulu, encontra-se confusa. Não sabe 
onde está, nem quem é aquele chupa-
chupa falante. Tudo à sua volta é 
estranho e desconhecido.
- Todos os meninos gulosos vêm parar 
aqui. – Responde o Chupa-chupa. - 
Mas só nos sonhos. Enquanto dormem 
para curar a dor de barriga.
- Eu não sou gulosa! Só foi hoje. Eu 
nem como muitas guloseimas. Hoje 
é que foi um dia especial. Fiz cinco 
anos. Estes. – Enquanto conversa com 
o Chupa-chupa Lulu levanta os cinco 
dedos da mão esquerda.
- Dizem todos o mesmo. Os meninos 
humanos são todos iguais. “Não foi 
por querer!”; “Foi só hoje!”; “Era um dia 
especial!”. Mas Parabéns, cinco anos 
só se fazem uma vez na vida. E seis, e 
sete, e por aí fora. HaHaHaHa! 
O Chupa-chupa ri-se da sua piada, o 
que deixa Lulu muito zangada. 
- Bem! Vamos ver o resto do teu país 
ou acordo para tomar o pequeno-
almoço? 
- Pronto, pronto! Sempre com pressa. 
No País dos Alimentos, o tempo não 
passa como no teu mundo. Bem, 
vamos lá. 
- Sabes – continua o chupa-chupa - 
nós precisamos da tua ajuda. Por isso 
eu te chamei e te trouxe para aqui. 
Estamos com um grande problema. 
O nosso líder “O Grande Livro de 
Culinária” está de férias e …. Ajudas-nos 
por favor!?
- E como eu posso ajudar, sou tão 

pequenina!?
- Na tua escola já falas-te dos 
alimentos bons e menos bons? Dos 
que fazem bem e os que fazem dor de 
barriga?
- Claro que sim, eu já sou crescida! – 
Afirma Lulu corrigindo o que dissera 
anteriormente.
- Então vamos, a minha vila é já ali. 
E quando chegarmos tu vais ver a 
confusão!
Lulu e o seu amigo Chupa-chupa, 
dirigem-se a uma vila muito engraçada, 
em que as casas têm forma de 
alimentos. 
No meio da localidade avista-se uma 
praceta onde há uma grande algazarra.
- Eu sou o mais importante! Todos 
gostam de gelado! E posso ser de 
chocolate, de fruta, de caramelo, e 
até há gelatarias, assim se chamam 
as lojas onde sou criado, que me 
adicionam bacalhau, sardinhas e 
outros alimentos salgados muito 
estranhos.
- Então eu e o caramelo é que somos 
importantes. – Reclama o chocolate 
– toda a gente gosta de nós. Até no 
gelado!
- Calma, calma. Não podemos falar 
todos ao mesmo tempo. Assim não 
nos entendemos. – O Chupa-chupa 
aproximava-se com a sua nova amiga, 
a Lulu. Todos se calaram e afastaram 
para ver quem era a visita.
- Trouxe uma menina humana que nos 
vai ajudar. – Continua o chupa-chupa. – 
Ela sabe tudo sobre alimentos e a sua 
importância.

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES  IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

PARTE 1
LULU NO 
PAÍS DOS 
ALIMENTOS

www.smiity.com
info@smiity.com

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

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

Download Gratuito:

CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS
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VIAGENS À MINHA TERRA
JORGE CRISTINO

A RÚBRICA QUE O LEVA A CONHECER O PASSADO 
DE FIGURAS DE GUIMARÃES, VIVIDO LONGE CIDADE-

BERÇO. HISTÓRIAS DE VIDA, DE CIDADES
 E DE TERRAS POR DESCOBRIR.
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VIAGENS À MINHA TERRA

DA FIGUEIRA
À CIDADE-BERÇO
TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

"GUIMARÃES DÁ MUITO 
MAIS QUALIDADE DE 
VIDA, PELO CENTRO 
HISTÓRICO, ESPAÇOS 
VERDES E SENTIDO 
DE PERTENÇA"

Chegou a Guimarães em 1997, para es-
tudar Engenharia Têxtil na Universidade 
do Minho, e cedo criou laços impos-
síveis de separar na cidade-berço. Ao 
todo, já soma mais anos em Guimarães 
do que na Figueira da Foz, terra que o 
viu nascer, e que damos a conhecer. 
Hoje, é reconhecido pelo percurso meri-
tório na sociedade vimaranense e ocu-
pa, entre outros cargos, o de presidente 
do Laboratório da Paisagem.

Jorge Cristino nasceu em 1978 na bela 
e desenvolvida cidade da Figueira da 
Foz. Os habitantes, ao longo do ano, não 
eram muitos, mas no verão quadriplica-
vam, fruto de ter uma das praias mais 
próximas de Madrid.

Um miúdo irrequieto, "com bicho carpin-
teiro", onde tudo era fator de distração. 
É assim que Jorge Cristino caracteriza 
a sua infância. O gosto pelo desporto 
era como se tivesse nascido consigo. 
Entre os quatro e os nove anos adorava 
futebol, mas foi o basquetebol que o 
apaixonou. Durante 11 anos defendeu as 
cores da Naval 1.º de Maio, tempos esses 
que considera terem sido "extraordiná-
rios". Ao gosto pela modalidade juntou 
ainda três títulos de campeão regional, 
ao longo dos escalões de formação. A 
assídua passagem do Rally de Portugal 
pela Figueira da Foz fazia com que as 
crianças da cidade tivessem um gosto 
especial pelos desportos motorizados. 
Na sua infância, a forma mais aproxi-
mada de sentir aquela adrenalina de 
pilotar a alta velocidade, era colocar-se 
em cima de carrinhos de rolamentos, e 
esperar não romper os joelhos.

A CHEGADA A 
GUIMARÃES E À 
UNIVERSIDADE 
DO MINHO

Engenharia Têxtil não era a primeira 
opção, mas cedo lhe tomou o gosto. 
Cristino chegou a Guimarães em 1997 
para estudar na Universidade do Minho, 
sem conhecer ninguém.

"Foi todo o percurso académico que me 
fez ligar ainda mais à cidade, porque já 
trazia da Figueira da Foz uma predispo-
sição para o associativismo, pois já na 
altura, lá, tinha sido presidente de uma 
Associação de Estudantes. Em Guima-
rães fui sempre delegado de curso, do 
primeiro ao quinto ano, participei em 
todos os órgãos da Universidade, tinha 
uma participação permanente nos ór-
gãos de gestão e fui mais tarde presi-
dente da Associação Académica. Sempre 
com entusiasmo", lembra Jorge Cristino.

A cidade de Guimarães, no final da dé-
cada de 70, era muito diferente do que 
é hoje. Viveu uma fase de mudança na 
cidade, a nível da aceitação dos próprios 
estudantes. "É interessante que ainda 
havia dificuldade a nível da aceitação 
no contexto urbano. Atravessar a rua de 
Palheiros para o lado de cá da cidade, 
trajado, era estranho porque havia falta 
de hábito", conta. Curiosamente, é hoje 
presidente de uma das primeiras casas 
onde entrou, aquando da chegada a 
Guimarães, o CAR (Centro de Arte e 
Recreio).

Com o passar do tempo, as deslocações 
para a Figueira da Foz começaram a ser 
cada vez menos frequentes.  
"Ia ficando ao fim de semana, depois 
começava a ir de dois em dois meses, 
ou apenas nas férias". Por motivos 
profissionais chegou a viver em Braga 
e Famalicão, mas na hora de decidir em 
que cidade queria viver, não se aglome-
raram muitas dúvidas. "Foi muito fácil 
escolher Guimarães, não só pela minha 
namorada ser daqui, mas também 
porque eu dava prioridade ao planea-
mento familiar. Guimarães dá muito mais 
qualidade de vida, pelo centro histórico, 
espaços verdes, sentido de pertença e 
força de identidade. É daquelas cidades 
onde gostamos de criar os filhos, porque 
isso depois passa para o esforço e brio 
profissional".

Casou em 2006, com a vimaranense 
Zizina Moreira, em S. Torcato, tendo 
festejado numa quinta em Moreira de 
Cónegos, pois já tinha adquirido um 
grande conhecimento do concelho de 
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"ESTE FACTO 
DE OS NOSSOS 
FILHOS SEREM 
VIMARANENSES 
E VITORIANOS, 
COMO PAIS, 
TRANSFORMA-
NOS"

Guimarães. "Andei muitos quilómetros 
para conhecer tudo. Durante anos levei 
a minha família a conhecer os vários 
tascos pelas freguesias de Guimarães. É 
algo de extraordinário", conta. O primeiro 
filho nasceu em 2007 e a segunda em 
2013. Um dos maiores orgulhos de Jorge 
Cristino é ver a forma como os seus 
rebentos já seguem a mística vimara-
nense, ajudando também a enriquecer 
a sua: "este facto de os filhos serem 
vimaranenses e vitorianos, como pais, 
transforma-nos. Também passei a ser 
um adepto e sócio do Vitória. Essa 
paixão dos filhos contagia-nos, porque 
quem nasce cá é logo injetado com este 
bairrismo, juntamente com todas as 
outras vacinas".

PERCURSO 
PROFISSIONAL

Já pertencia à Juventude Socialista na 
Figueira da Foz, onde nasceu este seu 

gosto pelo associativismo (tinha sido 
presidente de uma Associação de Estu-
dantes e tinha fundado uma Associação 
Cívica, que ainda hoje se mantém, a 
“Figueira Viva”). Depois de sair da univer-
sidade, esteve meio ano no desemprego, 
mas nunca pediu nada a ninguém. "O 
meu percurso tinha que ser por mérito 
próprio", diz.

Depois de curtas experiências na área 
têxtil, acabou por ir para para uma 
associação europeia de cidades têxtis, 
cuja sede era em Guimarães. "Adorei 
este trabalho porque me abriu outras 
perspetivas nomeadamente na área de 
gestão de projetos e relações internacio-
nais, que exerço ainda hoje".

Quando já via o seu futuro profissional 
a passar por outras cidades que não 
Guimarães, eis que, em 2009, surge um 
convite de confiança política, por parte 
de Amadeu Portilha, fazendo-o regressar 
à já "sua cidade".
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FIGUEIRA DA FOZ
BEIRA LITORAL

Para visitar a Figueira da Foz é preciso 
algum tempo livre, porque há muito 
para ver e fazer. Desde a Serra da Boa 
Viagem, passando pelo belíssimo Mira-
douro da Bandeira, o dia ganha outro 
encanto com a descida até à praia da 
Murtinheira, em Quiaios, uma da mais 
paradisíacas do país. Já que está na 
praia, aproveite para surfar e divertir-se 
com outros desportos náuticos, como 
vela ou canoagem. Agora que a noite 
caiu, passeie à beira-mar e termine o 
roteiro no famoso casino.

A "Marisqueira Rosa Amélia", com 
"aquele" atendimento e carinho especial 
da peixeira mais conhecida do país. Lo-
cal reconhecido por quem visita a cidade 
e se delicia com as célebres marisca-
das. A  "Casa dos Suecos" é outra das 
sugestões de Jorge Cristino, caso prefira 
"finefood". A Figueira da Foz é conhecida 
pela Sopa de Peixe da Figueira, Camarão 
da Costa da Figueira, Petinga de Frigidei-
ra, Arroz de Sardinha e a Raia de Pitau. 
A doçaria não fica atrás, nomeadamente  
as famosas Brisas da Figueira.

Como quem visita, quer ficar, a Figueira 
da Foz oferece aos visitantes uma 
grande variedade de hipóteses para 
pernoitar. Desde alojamento local, pas-
sando por estabelecimentos hoteleiros, 
parques de campismo/caravanismo e 
até turismo espaço rural. O Hotel Sweet 
Atlantic & SPA, localizado mesmo em 
frente à praia, é um dos locais de elei-
ção para quem visita a cidade. O Hotel 
Sweet Residence & Gardens, também 
perto da praia, é outros dos locais mais 
procurados.

A situação estratégica e privilegiada 
e as margens do rico estuário do rio 
Mondego, levaram ao longo da história 
à fixação de numerosas civilizações, 
nas terras que viriam a constituir o 
concelho da Figueira da Foz. 

As origens da ocupação do território 
remontam à Pré-história, contudo 
os romanos legaram marcas da sua 
presença, das quais se podem destacar 
as inscrições em dois denários — um 
da família Vibia, outro do imperador 
Octávio Augusto.

Conhecida frequentemente por “Rainha 
da Costa da Prata”, esta cidade do dis-

trito de Coimbra granjeou uma enorme 
popularidade enquanto destino vera-
neante devido à sua posição geográfica 
privilegiada, à qualidade das praias e à 
gastronomia.

Mas esta popularidade não é de agora. 
Já nos finais do século XIX a Praia da 
Claridade era invadida por elementos 
da classe aristocrática de todo o país, 
em busca de sol. Séculos antes, já 
atraía os piratas ingleses que atacavam 
a costa na busca de saques, aconteci-
mentos estes que motivaram o reforço 
da orla costeira através da construção 
da rede de fortalezas que ainda hoje 
marca a paisagem.

No entanto, não era só o turismo que 
funcionava como motor económico da 
cidade. O porto marítimo da Figueira da 
Foz assumiu um papel fundamental na 
construção naval e era a partir daqui 
que se desenvolvia muita da pesca do 
bacalhau na Terra Nova.

Hoje em dia, a Figueira da Foz continua 
a ser um destino balnear de referência, 
seja para férias em família, seja para a 
prática de desportos náuticos, como 
o surf. Para quem viaja pelo litoral do 
país, especialmente pela Costa da 
Prata este é um destino que deve ficar 
incluído no roteiro de viagem.

LOCAIS A VISITAR ONDE COMER ONDE DORMIR
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A 10.ª edição da Vitória Talks contou 
com a atleta olímpica Dulce Félix. A vi-
maranense falou de uma forma aberta 
sobre aquilo que a motiva a ser uma 
pessoa e uma atleta melhor a cada dia 
que passa. “A mim o que me faz moti-
var, são as pessoas que me acarinham, 
que me motivavam para eu ser uma 
grande atleta, tentar recompensá-las 
dessa maneira com os meus títulos, 
com as minhas conquistas”, referiu Dul-
ce Félix, que não esconde a motivação 
extra, depois do nascimento da filha. A 
atleta incentivou os mais jovens a prati-
carem desporto e a procurarem atingir 
o seu nível, ou, quem sabe, superá-lo: 
“eu sempre quis o mundo do atletismo 
e do desporto e só batalhando e indo 
atrás dos meus sonhos é que consegui, 
eu acho que todos nós se lutarmos 
conseguimos seja cedo ou mais tarde.

Filipe Carvalho, broker da Remax 
Vitória, considerou que a 10.ª edição da 
Vitória Talks foi “uma das melhores” até 
agora realizadas “não só por termos 
aqui uma vimaranense, alguém que já 
foi condecorada pelo presidente da Re-
pública uma medalha de ouro e alguém 
que tem uma história incrível para 
contar a todos nos e que é exemplo de 
quando se tem um sonho é preciso pe-
gar em tudo aquilo que temos e ir atrás 
dele”. Filipe Carvalho considera que 
estas edições da Vitória Talks são muito 
importantes para todos os agentes 
imobiliários e população em geral: “é 
uma iniciativa que nos ajuda a crescer 
pessoalmente, a crescer em quanto 
homens enquanto mulheres e a darmos 
um passo a ser ligeiramente melhores 
porque estamos a aprender com a ex-
periência de pessoas fantásticas”.

As edições da Vitória Talks são uma 
iniciativa da Remax Vitória e ocorrem 
todos os meses. A inscrição é gratuita e 
pode ser feita através do site: www.info.
vitoria-talks.com, ou através do número 
915 877 870 (SMS com nome e email).

OBJETIVO PASSA PELOS 
JOGOS OLÍMPICOS

A atleta vimaranense Dulce Félix reve-
lou que, após a paragem para dar à luz 
a sua primeira filha, tem como objetivo 
chegar aos Jogos Olímpicos de 2020, 
em Tóquio. “O meu sonho é fazer o 
meu melhor resultado e entrar nos dez 
primeiros. Mas primeiro é preciso estar 
lá e não posso dar um passo maior que 
a perna”, disse a atleta.

VITÓRIA TALKS

DULCE FÉLIX ABRILHANTOU A
10.ª EDIÇÃO DA VITÓRIA TALKS
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O CINECLUBE DE GUIMARÃES COMEMOROU NO DIA 17 DE MAIO O SEU 60.º ANIVERSÁRIO 
E ASSINALOU O MARCO HISTÓRICO COM UM CONJUNTO DE EVENTOS.

CINECLUBE DE GUIMARÃES
COMEMOROU O 60.º ANIVERSÁRIO

CINEMA

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

São 60 anos a levar o cinema às pes-
soas. O Cineclube de Guimarães vai re-
sistindo às adversidades, dando, a cada 
dia que passa, provas de vitalidade.

“O Cineclube e a Cidade”, foi a exposição 
que abriu as comemorações do 60.º 
aniversário do Cineclube de Guimarães, 
nas instalações da Sociedade Martins 
Sarmento. “O Cineclube não se dedi-
ca apenas ao cinema, mas também à 
fotografia e até à música”, começou por 
dizer Carlos Mesquita, presidente do 
Cineclube vimaranense, descrevendo 
a exposição: “mostra aquilo que se foi 
fazendo ao longo dos anos no Cineclube, 
como é que ele funciona e qual é a sua 
relação com a cidade”.

“Cinema e Cinefilia em Guimarães 1895-
1957”, inaugurada no dia 25, também na 
Sociedade Martins Sarmento, foi outro 
dos destaques das comemorações. 
Paulo Cunha, membro da direção, ex-
plica que o Cineclube percebeu que era 
necessário fazer uma “recolha documen-
tal”, incluindo todos os espaços públicos 
do concelho de Guimarães onde se fa-
ziam sessões de cinema. Segundo Paulo 
Cunha, “rapidamente se percebeu que 

não caberia tudo num livro”. O primeiro, 
inaugurado no dia 25, com “documentos 
e fotorafias inéditas, “conta a história de 
1895 até 1957, precisamente o ano ante-
rior ao nascimento do Cineclube.

Ainda sem data marcada (até agosto), 
mas com a promessa de realização, 
está o livro “Toural”. Segundo Carlos 
Mesquita, o Cineclube quer mostrar “o 
Toural das pessoas, vivo, pois falar de 

uma cidade sem mostrar as pessoas é 
falar de uma cidade fantasma”, disse. 
Para o presidente, a “expetativa é que as 
pessoas gostem”, até porque o livro já foi 
muito procurado, apesar de ainda não 
ter sido lançado.

As comemorações do aniversário não 
terminaram em maio, e, num futuro 
próximo, o restante cartaz deverá ser 
apresentado à comunidade.
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"DO TELEMÓVEL
PARA O MUNDO: 
PAIS E ADOLESCENTES
NO TEMPO DA INTERNET"
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"O TELEMÓVEL É UMA EXTENSÃO
NO CORPO DO ADOLESCENTE"

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

NO PASSADO DIA 03 DE MAIO, O PSIQUIATRA APRESENTOU AOS VIMARANENSES A SUA MAIS RECENTE 
OBRA “DO TELEMÓVEL PARA O MUNDO: PAIS E ADOLESCENTES NO TEMPO DA INTERNET”.

ponto de encontro entre as famílias, ao 
contrário do que muitas vezes se diz”.

Para o psiquiatra, o problema dos dias 
de hoje está “numa geração de jovens 
que tem mais conhecimento do que 
os mais velhos”, o que, de acordo com 
o autor, “a consequência disso é que 
faz oscilar o problema de autoridade, o 
problema da família”. Sampaio explica 
que "talvez na primeira vez na história 
da família, os jovens, as crianças e 
os adolescentes sabem mais sobre 
um assunto do que os seus próprios 
pais. Sobretudo, muito mais do que 
os avós". Embora os mais velhos 
tenham uma grande experiência de 
vida e educam consoante as lições que 
foram encontrando ao longo do seu 
caminho, nos dias de hoje, na era do 
mundo digital, os adolescentes têm 
um maior conhecimento, o que, de 
acordo com o psiquiatra, cria "conflitos 
interessantes". "Quando surge um 
conflito sobre a utilização do telemóvel, 
os mais novos dizem que não sabemos 
nada, que eles e os amigos é que 
sabem, e de facto, eles têm uma 
enorme capacidade de perceber as 
novas tecnologias". 

"SE TIVERMOS UMA IDEIA 
POSITIVA DA INTERNET, 
CONSEGUIMOS CRIAR UM 
CLIMA DE CONFIANÇA 
ENTRE OS JOVENS” 
 
Daniel Sampaio descreve o livro 
“Do telemóvel para o mundo: pais e 
adolescentes no tempo da internet” 

“Decidi escrever este livro basicamente 
por duas razões”, começa por esclarecer 
Daniel Sampaio, na apresentação do 
seu novo livro que, numa linguagem 
coloquial mas rigorosa, o autor aborda 
a mais atual problemática com que 
se confrontam os adolescentes, pais 
e educadores de hoje: a relação dos 
jovens com a internet e as redes sociais.

“Primeiro, tenho tido muitos pedidos 
de consultas de psiquiatria e são 
consultas à volta do telemóvel, da 
utilização do telemóvel, da excessiva 
utilização do telemóvel e dos conflitos 
que daí resultam nas famílias. Podem 
acreditar que é mesmo assim: não é um 
problema de psiquiatria, é um problema 
de comunicação entre pais e filhos e 
um problema de gestão do tempo da 
utilização da internet em casa”, revela o 
psiquiatra, na Biblioteca Municipal Raúl 
Brandão.

O outro motivo que o escritor 
apresentou, para a criação deste 
livro, está relacionado com a sua 
própria família. “Tenho quatro netos 
adolescentes e como o telemóvel é 
muito importante para eles (é assim 
uma espécie de extensão no corpo de 
um adolescente), hoje em dia faz parte 
do corpo faz parte particularmente do 
cérebro de um adolescente”.

"(ESTAMOS) NUMA 
GERAÇÃO DE JOVENS 
QUE TEM MAIS 
CONHECIMENTO DO QUE 
OS MAIS VELHOS” 

Sem desvendar em demasia o 
conteúdo da sua obra, Daniel Sampaio 
revela que o livro tem uma mensagem 
fundamental: “a internet deve ser um 

SOCIEDADE
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como uma espécie de guia para os 
pais, em diversas situações da vida 
dos adolescentes. Para o autor, a 
ideia de que o telemóvel e as novas 
tecnologias apenas têm desvantagens 
para a adolescência está errada. 
“Evidentemente que há riscos, mas os 
benefícios são muito superiores aos 
riscos e portanto, se nós tivermos uma 
ideia positiva da internet, conseguimos 
criar um clima de confiança entre os 
jovens”. 

Ao longo dos capítulos, o escritor 
aborda assuntos fundamentais da 
adolescência. Álccol, drogas, saídas 
à noite e até mesmo sexualidade, 
em que Daniel Sampaio afirma 
que estes pontos estão ligados às 
novas tecnologias e acompanham o 
desenvolvimento tecnológico. “Há uns 
anos, eu e uma colega minha avisamos 
numa palestra que o computador não 
deveria estar no quarto, mas sim num 
lugar de passagem da casa”, relembra o 
psiquiatra. “Hoje isso já não faz sentido, 
porque os adolescentes andam com 
um computador dentro do bolso das 
calças: o telemóvel”.

"HOJE, BASTA PUBLICAR 
UM VÍDEO NO YOUTUBE E 
PODEMOS TER MILHARES 
DE VISUALIZAÇÕES”

O psiquiatra dedicou um capítulo às 
redes sociais, Instagram, Facebook, 
Youtube, Whatsapp e Snapchat. Daniel 
Sampaio dá o exemplo do Youtube, que 
“deixa muitos pais aflitos”. “Há miúdos 
de 12 anos que querem deixar de 

estudar para ser youtubers, o que hoje 
é fácil, porque há uns anos, era preciso 
que uma editora lançasse o nosso 
disco. Hoje, basta publicar um vídeo 
no Youtube de uma música nossa e 
podemos ter milhares de visualizações”, 
exemplo que usa para explicar que 
esses jovens têm de ser alertados que 
“nenhum artista tem êxito sem muito 
esforço”.

Daniel Sampaio deixa ainda um apelo, 
uma proposta aos mais velhos e mais 
novos, no final do livro. O psiquiatra 
defende que o mais importante é que a 
confiança, que existe entre pais e filhos, 
nunca seja traída. "Numa consulta, um 
pai contou que espiou o telemóvel do 
filho de 13 anos. Mas porque disse a 
verdade naquela consulta? Porque traiu 

a confiança do filho e não sabia como 
lhe dizer", exemplificou. O objetivo de 
Daniel Sampaio é que se crie um clima 
de confiança na relação da internet 
com a família.

 No fim de cada capítulo, o livro inclui 
uma secção “Para pensar” e “Perguntas 
e respostas” em que esquematiza como 
um manual de consulta as questões de 
maior importância.

Daniel Sampaio publica regularmente 
desde 1978. Nesses 40 anos publicou 
mais de três dezenas de títulos 
relacionados com fenómenos sociais 
variados. “Inventem-se novos pais”, 
“Árvore sem voz”, “Lições do abismo” ou 
“Voltei à escola” são algumas das suas 
obras mais marcantes.
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O verão desperta os sentidos, o 
ambiente que nos rodeia está inundado 
de luminosidade, os odores são 
mais intensos, a vontade de colorir 
e mostrar os corpos é voraz. O calor 
leva-nos a procurar fresquidão nas 
praias e banhos de água salgada ou 
nos campos à sombra de uma árvore 
generosa. O verão favorece a saída 
dos barcos de pesca e o prateado 
produto variado e aliado à sua frescura 
é sempre bem vinda em qualquer 
mesa. Os churrascos, fazem as delicias 

da familia e são sempre motivo para 
efusivas comezainas. As carnes e os 
peixes em brasa de carvão são uma 
tentação. O vermelho do tomate, da 
melancia e das incontáveis verduras 
dão uma tonalidade sem igual nas 
bancas dos mercados. As frutas e 
legumes frescos, são ideais para 
saladas que nos conferem uma frescura 
de uma satisfação prazerosa nos dias 
mais quentes. Os frutos encontram-se 
em plena maturação pela proximidade 
dos raios solares e o calor torna tão 

apetecível o consumo destas dádivas 
da natureza em alimentos sumarentos...
As silvas cobrem-se de amoras e 
todos os frutos silvestres estão no 
auge, exaltando magníficos pefumes. 
Nada melhor que organizar uma 
festa, em tempo de gozo e lazer, que 
possamos aproveitar os benefícios de 
uma refeição no seio da natureza. Um 
cuidado e bem eladorado piquenique 
pode tornar-se extremamente 
agradável e inesquecível, para a família 
e amigos.

Cortar 400gr em cubinhos de 
salmão, adicionar a raspa e o 
sumo de lima, picar uma cebola 
roxa, 1/2 pimento vermelho e 
1/2 pepino. Adicionar uma colher 
de sobremesa de mostarda, 
4 colheres de sopa de  azeite, 
uma colher de café de pimenta 
rosa, sal e pimenta qb. Misturar 
e levar ao frio. Dispor as alfaces  
e adicionar a mistura. Polvilhar 
com raspas de lima e decorar 
com funcho.

GASTRONOMIA

CEVICHE DE SALMÃO

TEXTO: MÁRIO MOREIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O VERÃO É UM
VERDADEIRO HINO À VIDA!

COSTELETAS DE BORREGO GRELHADAS PERFUMADAS COM TOMILHO

FILETE DE SARDINHA ENROLADO EM LEGUMES NO FORNO

BACALHAU FRESCO COM CRUMBLE DE AMÊNDOA 

Fazer uma marinada com 1 colher 
de chá de mostarda, 2 colheres de 
azeite, 2 colheres de vinho branco, 
2 colheres de vinâgre balsâmico, 2 
colheres de sobremesa de folhinhas 
de tomilho, sal e pimenta qb. Secar 
antes de levar ao lume e aí grelhar 
entre 3 a 5 minutos em fogo médio.

Com uma faca afiada retirar as 
cabeças a 4 sardinhas, efetuar em 
cada uma dois filetes e retirar com 
uma pinça as espinhas internas. 
Temperar de sal, pimenta e sumo de 
limão. Cozer em água temperada; 
palitos de 5cm de cenouras, alho 
francês, courgete e pimento 
vermelho. Rechear as sardinhas, 
envolver e fechar com palitos. 
Polvilhar com pimenta e levar ao 
forno durante 15 minutos a 180º. 
Polvilhar com flor de sal.

Limpar e lavar 1/2 alho francês, 
cortar em juliana, fazer luzângulos 
a uma dúzia de vagens de feijão 
verde. Colocar ambos numa panela 
com água fervente e cozer em 
vapor. Colocar em cima dos legumes 
os 4 lombos de bacalhau polvilhado 
de pimenta e sal qb e cozinhar 
durante uns 15 minutos em lume 
lento. Misturar 100gr de amêndoa, 
75gr de manteiga, 1 colher de sopa 

de farinha de trigo e pimenta e sal 
qb. Envolver bem e levar ao forno 
numa pingadeira forrada de papel 
de alumínio, até que os ingredientes 
fiquem num dourado acastanhado. 

Retirar os legumes e saltear em 
azeite e alhos. Colocar os lombos de 
bacalhau. Polvilhar com flor de sal. 
Decorar com cebolinho e regar com 
um fio de azeite.
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Lavar e laminar as beterrabas. 
Cortar as laranjas em rodelas 
finas e a cebola roxa. Numa taça 
colocar a rúcula, as beterrabas, 
as laranjas e a cebola. Temperar 
com sal e pimenta rosa qb. 
Misturar e adicionar uma colher 
de azeite com sumo de lima. 
Decorar com salsa e hortelã.

SALADA DE BETERRABA, 
LARANJA E RÚCULA COM 
COENTROS

TARTELETE DE LIMA E QUEIJO MASCARPONE COM FIGOS MELOSOS

TIRINHAS DE VITELA GRELHADA COM MOLHO DE MEL E GENGIBRE

Efetuar a massa com 20 bolachas 
moidas, raspa de lima e 50 gr de 
manteiga diluida, envolver e moldar 
numa pequena forma e efetuar e 
levar ao forno a solidificar. Numa taça 
envolver um iogurte grego, a mesma 
quantidade de queijo mascarpone 

envolvido em 4 gemas e levar ao frio. 
Cortar os figos maduros e levar ao 
forno forte durante 5 minutos a 200º, 
a caramelizar. Colocar a montagem 
do creme na tartelete e os figos. 
Adicionar com mel e polvolhar com 
açúcar em pó.

Além da diversidade de texturas 
apresenta um maravilhoso 
contraste de cores. Cortar em fatias 
finas e numa frigideira grelhar 

400 gr de alcatra, 3 colheres de 
sopa de azeite, 1 folha de louro, 
3 dentes de alho esmagados, al 
e pimenta qb. Caramelizar numa 
frigideira; 1 pimento vermelho, 1 
cebola roxa, 4 colheres de sopa de 
couve coração em juliana, 1 tomate 
maduro, cubos de uma rodela de 
ananáz, ½ courgete temperar de sal 
e pimenta, hortelã e coentros. Para 
o molho; 1 colher de sobremesa 
mel, 1 colher de sopa de molho de 
soja, 1 colher de sobremesa de óleo 
girassol, 1 colher de sobremesa de 
vinagre balsâmico, limpar o cortar 
tirinhas de gengibre, 1 colher de 
café de paprika, sal e pimenta rosa 
qb, envolver e adicionar sumo de 
lima. Polvilhar com cebolinho e 
coentros.

Avenida dos Combatentes
da Grande Guerra, loja n.º 39
4810-026 Guimarães

E-mail:
mirandacabeleireiros2018@gmail.com
Tel: 253 554 313
Telm: 965 148 440

SIGA-NOS NO FACEBOOK
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9 ANOS DE EXPERIÊNCIA À SUA DISPOSIÇÃO

3 4 190 545

225.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS16048

59.000€

Centro de Guimarães
ASG18034

64

3 1 90

119.000€

Póvoa de Varzim, Porto
AS170136

2 1 65

80.000€

Azurém, Guimarães
ASG18008

40

3 1 34

73.000€

Sande S. Lourenço, Guimarães
ASG18002

874

3 2 113

124.500€

Ponte, Guimarães
ASG18045 NC/EE

3 2 126

125.000€

Selho S. Jorge, Guimarães
ASG18042 NC/EE

69.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS17008 NC/EE

2 1 51 250

40.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS14001 NC/EE

2 1 126 163

99.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS17036 NC/EE

2 1 72 450

44.000€

Lordelo, Guimarães
AS170209 NC/EE

2 1 52 244

BAIXA DE PREÇO

149.000€

Mesão Frio, Guimarães
AS17043

8 291 490

NC/EE

140.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS17009

5 2 204 400

NC/EE

77.500€

Selho S. Cristóvão, Guimarães
ASG18039

3 191 493

NC/EE

129.000€

S. Paio, Vizela
ASG18031

3 3 157 27

NC/EE

140.000€

Mascotelos, Guimarães
ASG18026

5 4 280 670

NC/EE

99.900€

Centro de Vizela
ASG18003

3 2 118

NC/EE

4 2 154 844

106.000€

Selho S. Cristóvão, Guimarães
AS170199 NC/EE

135.000€

Ponte, Guimarães
ASG18011

2 3 92

NC/EE

85 3295

180.000€

Ponte, Guimarães
ASG18033 NC/EE

3 2 132

135.000€

Nespereira, Guimarães
ASG18032 NC/EE

3 4 118

170.000€

Ponte, Braga
ASG18012 NC/EE

4 3 142 200

185.000€

Candoso, Guimarães
AS170208 NC/EE

219.000€

Póvoa de Varzim, Porto
ASF18018

3 2 121

NC/EE

130.000€

S. Miguel, Vizela
ASG18001

3 3 137 195

www.asimobiliaria.pt ∙ www.asluxuryhomes.com

GUIMARÃES
Rua D. João XXI, 311 | 4810-242 Guimarães
918 646 463 | 253 782 123

VIZELA
Rua 11 de Julho (Frente à GNR) | 4815-471 São Miguel, Vizela
962 191 318 | 253 566 231

FELGUEIRAS
Praça da Comunidade Lusíada, 50 | 4610-115 Felgueiras
964 937 192 | 255 170 919Visit

e-n
os!
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3 3 138

299.000€

Urgezes, Guimarães
AS17089

3 4 198 866

295.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
ASV18033

6 3 268

695.000€

Póvoa de Varzim, Porto
ASV18027

240.000€

Airão, Guimarães
ASG18040

3 3 198 752

10 5 314 84

595.000€

Centro, Guimarães
ASG18009

250.000€

Fojos, Cabeceiras de Basto
AS170149

4 2 189 4523

BAIXA DE PREÇO

4 3 429 1675

695.000€

Mesão Frio, Guimarães
ASG18030

3 4 164 3727

399.000€

Nespereira, Guimarães
AS17069

3 2 192 480

260.000€

Selho S. Jorge, Guimarães
ASG18013 NC/EE

320.000€

Selho S. Jorge, Guimarães
ASG18014 NC/EE

3 3 273 540

450.000€

Selho (S. Jorge), Guimarães
AS16008 NC/EE

3 11150

330.000€

Silvares, Guimarães
AS170130

6 4 165 2029

BAIXA DE PREÇO

399.000€

Ronfe, Guimarães
ASV18018 NC/EE

5 2 168 11439

BAIXA DE PREÇO

799.000€

Corvite, Guimarães
AS170158

4 4 150 8102

NC/EE

349.000€

Centro de Vizela
ASG18047

602 321

NC/EE

Vila das Aves, Santo Tirso
ASG18041

2 2 89

Barrosas, Lousada
ASG18021

3 3 292 72

Urgezes, Guimarães
AS17032

4 3 191 5 4 398

Moreira de Cónegos, Guimarãres

230.000€

Nespereira, Guimarães
ASV18028

2 1 210 2302

NC/EE

402 198

249.000€

Centro de Guimarães
ASG18028 NC/EE

3 3 165 1180

275.000€

São Lourenço, Guimarães
AS170207 NC/EE

5 5 292 622

350.000€

Selho S. Jorge, Guimarães
ASG18038 NC/EE

4 4 234 1125

379.000€

Prazins, Guimarães
AS170160 NC/EE

Selho S. Jorge, Guimarães

3 2 121

ÚLTIMOS VENDIDOS! CONFIE-NOS O SEU IMÓVEL!

GUIMARÃES
Rua D. João XXI, 311 | 4810-242 Guimarães
918 646 463 | 253 782 123

VIZELA
Rua 11 de Julho (Frente à GNR) | 4815-471 São Miguel, Vizela
962 191 318 | 253 566 231

FELGUEIRAS
Praça da Comunidade Lusíada, 50 | 4610-115 Felgueiras
964 937 192 | 255 170 919Visit

e-n
os!
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FUTEBOL À LUPA

FUTEBOL 4.0

A indústria do futebol, marcadamente 
conservadora, demorou a entrar na 
era digital. Em 2010, a maioria dos clu-
bes ainda não participava nas redes 
sociais. Menos de uma década depois, 
podemos encontrar quase todos os 
clubes nas três redes sociais mais 
populares – Facebook, Instagram e 
Twitter. Muitos mantêm várias contas 
activas em diferentes línguas e com 
conteúdo personalizado para o público 
de diversos países.

Em 2014, Glenn Miller, antigo executivo 
do Facebook responsável pelas áreas 
do entretenimento e desporto, garan-
tiu que dos mais de 1.3 mil milhões 
de utilizadores da plataforma, 500 
milhões eram adeptos incondicionais 
de futebol. 

Com tantas ferramentas e opções 
digitais à disposição, pode ser confuso 
para os clubes definir a abordagem que 
querem tomar, as plataformas em que 
querem marcar presença e o conteúdo 
que querem e podem produzir. Muitos 
continuam no processo de descobri-
mento, a dar passos pequeninos e sem 
apostas marcantes ou distintas. No 
entanto, ficar para trás num momento 
em que a competição é tanta, pode ser 
fatal. O darwinismo também se pode 
aplicar ao mundo digital. Quem não for 
capaz de se adaptar, não vai sobrevi-
ver.

De grande ou pequena dimensão, 
os clubes reconhecem a importância 
das redes sociais e a importância de 
manter uma presença digital baseada 
estratégia consistente. Os clubes de 
menor dimensão, ainda que tenham 
poucos recursos, conseguem alcançar 
uma audiência alargada, competir com 
os clubes de maior dimensão – que 
têm mais recursos para aplicar nos 
meios tradicionais – pela popularidade 
e atrair a atenção de novos simpatizan-
tes com uma estratégia de comunica-
ção criativa e diferente. Para os clubes 
de maior dimensão, e especialmente 
para os clubes de dimensão global, o 

NA ÚLTIMA DÉCADA, A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LEVOU A 
SOCIEDADE A QUESTIONAR O SUCESSO DE TUDO O QUE PARECIA 
ESTAR ESTABELECIDO. O FUTEBOL NÃO FICOU À MARGEM E ENFRENTA 
NOVOS E DESCONHECIDOS DESAFIOS. DEPOIS DO APITO FINAL,
OUTRO JOGO COMEÇA.

mundo digital não é apenas importan-
te. É fundamental.

O futuro do gigante alemão

Dentro das quatro linhas dos relvados 
alemães, o Bayern München tem sido 
um vencedor quase incontestado. 
Embora tenha terminado a época com 
uma derrota na final da Taça da Alema-
nha, vencida pelo Eintracht Frankfurt, 
sagrou-se campeão da Bundesliga pela 
6ª vez consecutiva – e pela 27ª vez na 
sua história.

Apesar de, desportivamente, o domínio 
dos bávaros já ser hercúleo, continuam 
conscientes de que nenhum sucesso, 
mesmo que firmado e estabelecido 
por tantos títulos como o deles, é 
inquestionável. Essa é por certo uma 
das razões que levou o clube alemão a 
estabelecer um modelo de negócio que 
faça do mundo digital um dos pontos 
centrais ao invés de, como muitos 
clubes, limitar-se a estabelecer uma 
estratégia digital para incorporar no 
modelo de negócio existente.

O Director de Comunicação, Media 
e Digital do gigante alemão, Stefan 
Mannerich, afirmou em 2016 que 30 a 
40 porcento das receitas de patrocina-
dores já eram adquiridas através e por 
causa do mundo digital, assim como 
50% das receitas de merchandising. As 
previsões apontavam para um aumen-

to significativo destes valores. 
Para implementar a toda a força a 
estratégia concebida, foi construído 
um centro de dados no Allianz Arena, 
num edifício separado com uma rede 
eléctrica independente. Desta forma, 
o clube concentrou num único local a 
gestão do website, aplicações móveis, 
loja online e todos os negócios digitais 
sem necessidade de recorrer a outras 
entidades. O website do clube está dis-
ponível em 8 línguas, de entre as quais 
o bávaro, russo, mandarim e árabe. 
Não está apenas traduzido para línguas 
diferentes. O conteúdo apresentado em 
cada uma das zonas é seleccionado 
especificamente para o público a que 
é apresentado. Essa é uma das razões 
que levou o clube a abrir gabinetes edi-
toriais nos Estados Unidos da América 
(3), Arábia e Shanghai.

No último mês, o clube deu mais um 
passo no processo de digitalização ao 
anunciar a abertura de uma subsidiária 
no início da temporada desportiva de 
2018/2019. Karl-Heinz Rummenigge, 
CEO do Bayern München, afirmou que 
a digitalização é um elemento funda-
mental no futuro do clube. Esta sub-
sidiária, nomeada FCB Digital & Media 
Lab GmbH, vai ficar responsável por 
conduzir o projecto FC Bayern.tv Live, 
pelas plataformas digitais, pelo mar-
keting digital, pela produção e edição 
de conteúdo e pelas inovações digitais. 
A FCB Digital & Media Lab GmbH vai 

TEXTO: RAQUEL F. VEIGA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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ainda disponibilizar serviços a terceiros, 
tornando-se assim numa nova fonte de 
receitas.

A lufada de ar fresco portuguesa

A estratégia que o Bayern München 
adoptou não está ao alcance da 
maioria dos clubes. No entanto, a falta 
de recursos financeiros pode ser, em 
parte, substituída pela criatividade e 
vontade dos recursos humanos. Não 
é preciso atravessar a fronteira para 
procurar bons exemplos. Em Portugal, 
destacam-se dois clubes de menor 
dimensão que têm sabido dominar a 
linguagem das redes sociais: o Rio Ave 
FC e o CD Tondela.

Ambos os clubes optaram por esta-
belecer, através dos meios digitais, 
relações descontraídas e informais com 
os seus adeptos e simpatizantes. Esta 
estratégia é implementada através de 
uma linguagem condizente, conteúdo 
humorístico e de entretenimento que 
se destaca pela diferença. Embora o 
número de gostos não seja a métrica 
mais importante nesta coisa das redes 
sociais, não deixa de ser significante. 
Marco Aurélio Carvalho, Director de Co-
municação do Rio Ave, revelou recente-
mente que, quando chegou ao clube, a 
página de Facebook contava com cerca 
de 5 mil ‘gostos’. Um ano depois, com 
uma estratégia estabelecida e direccio-
nada para os adeptos, já contava com 
mais de 40 mil!

Embora o conteúdo seja pensado e de-
senvolvido com os adeptos em mente, 
a comunicação social acaba por tam-
bém ser um alvo. Os clubes de menor 
dimensão, como o Rio Ave e Tondela, 
sabem de cor as dificuldades de serem 
referenciados em telejornais ou jornais 
físicos. O clube beirão já protagonizou 
um protesto contra o acompanhamen-
to mediático (ou a falta dele) que tem 
sido dado à maioria dos clubes da Liga 
ao não prestar declarações antes de 
um jogo frente ao Benfica. Anunciar a 
contratação de um jogador de forma 
criativa nas redes sociais não tem 
a função única de fazer com que os 
adeptos se sintam especiais. Desta for-
ma, também é mais fácil atrair atenção 
e ganhar espaço mediático. 

Outros clubes, como o CD Santa Clara 
e o FC Paços de Ferreira, têm seguido 
estes bons exemplos e têm optado 

por apresentar uma imagem jovial, des-
contraída e propícia às interacções nas 
redes sociais.

O digital no berço

O Vitória SC está presente nas redes 
sociais mais populares e, embora se 
note uma preocupação recente na 
produção e publicação de conteúdo, 
em especial a aposta em vídeos que 
incluam antigos jogadores, jogadores 
profissionais e da formação, é notório 
que o mundo digital não é uma aposta 
principal e a estratégia existente não 
prima pela criatividade, pelo humor ou 
pela diferenciação.

No entanto, é de salientar que um dos 
pilares do programa eleitoral de Júlio 
Mendes, presidente eleito pelos as-
sociados, é estabelecer “um novo pa-
radigma comunicacional”. A fundação 
desta estratégia parece ser a aplicação 
Vitória Live. Com o intuito de aproximar 
o clube dos adeptos, os associados 
vão ter acesso a “conteúdos exclusi-
vos, incluindo transmissões ao vivo”, 
vão poder pagar as quotas e comprar 
bilhetes e ainda aceder ao cartão 
digital, integrando o digital com o físico, 
uma vez que os torniquetes vão estar 
adaptados para tal – tudo isto através 

de um smartphone. 
Os custos do arranque desta aplicação 
móvel já estão integrados no Orçamen-
to para a época 2018/2019 e é uma 
das justificativas para o aumento dos 
gastos em cerca de 8%.

Num clube como o Vitória, cujo maior 
património é a base social que se 
destaca das demais, perder a oportuni-
dade de monetizar esse apoio pode ser 
um erro crucial. O futuro chegou!
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AQUELE QUE É PARA MUITOS, INCLUSIVE PILOTOS, O MELHOR RALI DO MUNDO,
REGRESSOU ÀS ESTRADAS NORTENHAS E A “PARTIDA” FOI NA CIDADE-BERÇO.  

OUVIRAM-SE E BEM OS MOTORES
DOS MELHORES DO WRC

DESPORTO

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA

Temperaturas agradáveis, algum vento, 
muito pó e milhares de espetadores 
por todo o percurso foi cenário desde 
do primeiro dia. A edição número 52 
do WRC Rali de Portugal arrancou, no 
final de tarde de quinta-feira, dia 17, da 
cidade-berço. Com o Castelo de Guima-
rães como pano de fundo, a festa foi 
notória, tanto para o público vimara-
nense como para “os melhores pilotos 
do mundo”.

O ambiente eletrizante foi sentido por 
todos os que pisaram o Campo de S. 
Mamede, durante a tarde de quinta-fei-
ra, 18 de maio. Desde a correria para a 
sessão de autógrafos até ao barulho 
dos motores dos pilotos a arrancar, a 
emoção foi vibrante. Com o hino da 
nação a abrir a cerimónia, no mesmo 
sítio onde nasceu Portugal, a marcar o 
primeiro dia da prova da 52.ª da WRC 
Vodafone Rali de Portugal, os 88 pilotos 

seguiram pelas ruas da cidade-berço 
até Lousada, para a super especial. 

Pedro Meireles, em dupla com Mário 
Castro, arrancou no Skoda Fabia R5, um 
dos primeiros a sair do Castelo. Para 
o piloto vimaranense, “é um orgulho” 
poder fazer parte desta prova, na cidade 
onde nasceu, cresceu e viveu. No en-
tanto, Pedro Meireles, num dos saltos 
da especial de Viana de Castelo, partiu 
a caixa de velocidades do seu Skoda, 
abandonando prematuramente.  O ou-
tro piloto vimaranense, Manuel Castro, 
com o seu navegador Luís Costa, aban-
donou a prova na quinta-feira, ainda 
antes de partir para a estrada, devido a 
um “problema técnico”. 

Para além dos vimaranenses, o fim de 
semana foi bastante acidentado. Os 
pilotos foram à conquista do norte do 
país, mas o solo lusitano não foi meigo 

geral@valefernandes.pt | www.valefernandes.pt  Nespereira - Guimarães / Vizela / Lourosa - Sta Maria da Feira
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para alguns dos favoritos. Ogier, Lat-
vala, Tänak, Paddon, Mikkelsen e Meek, 
estrelas da modalidade, abandonaram 
a prova.

BANDEIRA BELGA
NO LUGAR MAIS ALTO
DO PÓDIO

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) 
venceu pela primeira vez o Rali de Por-
tugal e assumiu a liderança do campeo-
nato do mundo, após o seu segundo 
triunfo do ano, em seis provas, ultrapas-
sando desta forma Sebastien Ogier na 
liderança do Mundial. 

Um fim-de-semana perfeito para 
Neuville, tendo liderando a competição 
desde a PEC 7, na sexta-feira (antes, 
ainda passaram pela frente Ott Tänak, 
Hayden Paddon, Dani Sordo e Kris 
Meeke). O belga chegou ao último dia de 
prova com 39,8 segundos de vantagem 
para o segundo classificado, o britânico 
Elfyn Evans (M-Sport/Ford), mas a van-
tagem ainda viria a aumentar para 40 
segundos. Em terceiro ficou o finlandês 
Teemu Suninen (M-Sport/Ford). Se os 25 
pontos conquistados pelo triunfo no Rali 
já eram ouro sobre azul, o que dizer do 
1.º lugar na power stage, somando mais 
quatro. 

Ogier, até aqui líder, também não pon-
tuou na “power stage” (onde os pilotos 

Rua 25 de Abril, 193 - Silvares, Guimarães Telf. 253 297 399  | Telm. 918 245 906 / 911 796 486

que abandonaram podem participar). 

Depois do segundo lugar no Rali de Por-
tugal de 2017, Neuville inscreveu o seu 
nome na lista de vencedores, após um 
fim de semana "muito duro, com boa 
velocidade e sem erros", como o próprio 
resumiu. 

A prova portuguesa foi a sexta ronda do 
WRC. O Mundial prossegue com o Rali 
da Sardenha, o sétimo dos 13 do cam-
peonato, entre 07 e 10 de junho.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

3:43:11.5

3:43:49.0

3:43:57.4

3:44:08.1

3:44:12.2

3:46:42.0

3:48:28.4

4:07:53.2

4:18:36.5

4:31:55.8

PILOTO TEMPO
T.Neuville

E. Evans

T. Suninen

E. Lappi

D. Sordo

M. Ostberg

C. Breen

A. Mikkelsen

S. Ogier

J. Latvala

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O ator norte-americano confirmou que 
só apareceu em “Friends” porque perdeu 
uma aposta com um dos protagonistas 
da série, Matthew Perry. O rumor corria 
agora, mas só agora foi confirmado por 
Bruce Willis. No início de 2000, o artista 
apostou com Perry que o filme “O Meu 
Vizinho Mafioso”, protagonizado por 
ambos, não chegaria a número um nas 

bilheteiras na sua semana de estreia. 
Azar dos azares (ou sorte das sortes…), 
Bruce Willis estava errado e teve de 
cumprir a sua parte do acordo, que con-
sistia em aparecer na “sitcom” da NBC a 
custo zero. O ator de “Die Hard” acabou 
por aparecer em três episódios durante a 
sexta temporada como Paul Stevens, pai 
de Elizabeth (Alexandra Holden).

O Departamento de Recursos Naturais 
da Carolina do Sul, nos EUA, publicou 
no Facebook uma imagem de um peixe 
com dentes semelhantes aos humanos 
e propôs aos seus seguidores para 
adivinharem a que espécie pertencia. 
Na fotografia, só era possível ver a boca 
e as mandíbulas fechadas: assim, os 
seguidores da página do Facebook do 
Departamento de Recursos Naturais da 
Carolina do Sul não conseguiam obser-
var as características anatómicas que 
facilitariam chegar à resposta. Depois 
de várias tentativas, apareceu a res-
posta oficial: é o sargo-de-dentes – um 
peixe da família dos esparídeos, típica 
das águas das Caraíbas, do golfo do 
México e também ao largo das costas 
do Atlântico Oeste. Não obstante, a 
aparência das suas mandíbulas, quase 
humanas, é muito incomum mesmo 
para as regiões do seu habitat, segundo 
os comentários publicados.

O Mars Helicopter vai ser enviado a Marte 
em julho de 2020 para perceber a viabili-
dade de veículos mais pesados do que ar 
no Planeta Vermelho. "A NASA tem uma 
orgulhosa história de primeiros", disse 
Jim Bridenstine, administrador da NASA. 
"A ideia de um helicóptero a voar pelos 
céus de outro planeta é emocionante. O 
Mars Helicopter é muito promissor para 
as nossas futuras missões de ciência, 
descoberta e exploração em Marte". O 
helicóptero também possui recursos 
internos necessários para a operação 
em Marte, incluindo células solares para 
carregar as baterias de ião lítio e um 
mecanismo de aquecimento para as 
noites gélidas. Para chegar ao Planeta 
Vermelho, o helicóptero será conectado 
à barriga do rover Mars 2020.

O empresário apresentou o projeto 
que visa ligar o aeroporto internacional 
de Los Angeles e centro da cidade em 
menos de dez minutos. O empresário 
Elon Musk apresentou, em Los Angeles, 
os avanços no projeto de túneis de alta 
velocidade para evitar engarrafamen-
tos na cidade californiana, a segunda 
mais populosa dos Estados Unidos. Este 
“autocarro” para 16 pessoas posiciona-
-se como uma nova forma de transporte 
público, entre o metro e o carro parti-
cular. A vantagem: o custo de um dólar 
(cerca de 0,80 cêntimos) que permitirá 
ligar o aeroporto internacional de Los 
Angeles e centro da cidade em menos 
de dez minutos.

RUBRICA

PEIXE COM 
“DENTES HUMANOS” 

NASA VAI ENVIAR 
MINI HELICÓPTERO 
PARA MARTE

ELON MUSK
APRESENTA PROJETO 
ALTA VELOCIDADE 

BRUCE WILLIS CONFIRMA QUE APARECEU
NO ‘FRIENDS’ POR CAUSA DA UMA APOSTA
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De acordo com informações avançadas 
pelo Irish Independent, os passageiros 
com viagens agendadas a partir do dia 
13 de junho estão a ser avisados pela 
companhia aérea irlandesa que só podem 
fazer o check-in online 48 horas antes da 
partida. Esta alteração irá afetar os passa-
geiros que não pagaram um suplemento 
para escolher o lugar no avião. No caso de 
marcar previamente o seu assento, já terá 
a possibilidade de fazer o check-in com 
dois meses de antecedência.

Para atingir orgasmos (múltiplos ou não), 
é muito importante que a mulher conhe-
ça bem o próprio corpo e o tipo de toque 
que mais lhe agrada. Para isso a mas-
turbação é uma ajuda neste processo, 
assim como o uso de um vibrador. Para 
as mulheres, os orgasmos mais satisfa-
tórios são aqueles que combinam os es-
tímulos do clítoris e do ponto G. Portanto, 
durante o ato sexual concentre-se nas 

posições e nos movimentos que estimu-
lem esses dois pontos. É com experiên-
cia que as mulheres aprendem a atingir 
o prazer. É preciso explorar, descobrir e 
calibrar o que sabe que leva ao orgasmo, 
permanecer sempre com a mente aberta 
e usar a criatividade durante a relação. 
Tudo o que excite o clítoris (como a lín-
gua, dedos, pénis, vibrador) poderá levar 
mais facilmente ao orgasmo.

O futebolista internacional português 
Cristiano Ronaldo vai assumir o papel 
de super-herói numa série designa-
da “Striker Force 7”, anunciaram esta 
quinta-feira as produtoras Graphic India 
e da VMS Communications. “Sempre fui 
adepto dos super-heróis e estou entu-
siasmado com a possibilidade de ajudar 

a criar esta nova série”, afirmou Ronaldo, 
em comunicado. O coautor e produtor 
da série, Sharad Devarajan, explicou que 
Cristiano Ronaldo é um super-herói para 
toda uma geração na vida real e que 
“Striker Force 7” vai oferecer um grupo 
de personagens provenientes de todo o 
mundo, numa aposta pela diversidade.

Um condutor belga recebeu em casa 
uma carta com uma multa por excesso 
de velocidade. Até aqui, tudo bem. O 
insólito desta história é que o valor que 
aparece na carta é de… 696 quilóme-
tros por hora (km/h). E o mais incrível 
é que o condutor tem um Opel Astra. 
Na realidade, o indivíduo ia apenas a 
60 km/h numa zona em que o máximo 
permitido era de 50 km/h. Mas além 
deste engano, outro insólito é o valor 
a pagar pelos supostos 696 km/h. Na 
carta recebida pelo condutor vinha 
uma coima de… 6.597 euros. Contudo, 
a história teve um final feliz para este 
belga. As autoridades assumiram o erro 
e a coima foi reduzida. Até porque um 
Opel Astra dificilmente chegaria a estas 
velocidades.

RYANAIR TEM  
NOVAS REGRAS

COMO ATINGIR ORGASMOS MÚLTIPLOS,
SEGUNDO OS ESPECIALISTAS 

CRISTIANO RONALDO VAI SER SUPER-HERÓI
DE DESENHOS ANIMADOS

CONDUTOR BELGA 
FOI APANHADO 
A 696 KM/H
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1 – BARRAS 
DE CHOCOLATE
Um rapaz consegue comer 100 barras 
de chocolate em meio minuto. O seu 
melhor amigo consegue comer metade 
dessa quantidade gastando o dobro 
desse tempo.

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

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

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

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

Qual foi a verdadeira classificação dos 
competidores?

QUEBRA-CABEÇAS

1 –QUANTOS ANOS COMEMORA O 
CINECLUBE DE GUIMARÃES?

a) 25
b) 50
c) 60
d) 75 

4 – QUEM FOI O JOGADOR MAIS UTILIZADO 
PELO VITÓRIA NA ÉPOCA 2017/18?
a) Heldon
b) Jubal
c) Raphinha
d) Pedro Henrique

2 – QUE JOGADOR VIMARANENSE ATUA NO 
LOS ANGELES GALAXY?
a) Cláudio Ramos
b) João Pedro
c) Vieirinha
d) Luís Rocha 

5 – COMO SE CHAMA A RUA DA ESCOLA 
BÁSICA JOÃO DE MEIRA?

a) Rua Almirante Gago Coutinho
b) Rua da Marcha Gualteriana
c) Rua Dr. Carlos Malheiro Dias

d) Rua Calouste Gulbenkian

3 – QUANDO SE COMEMORA O DIA UM DE 
PORTUGAL?

a) 24 de junho
b) 01 de junho
c) 10 de junho
d) 14 de junho

6 – QUANTAS ÉPOCAS SOMA O MOREIRENSE 
NA I LIGA DE FUTEBOL?
a) Seis
b) Sete
c) Oito
d) Nove

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

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

QUEBRA-CABEÇASQUIZ JUNHO DE 2018
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Rua General Humberto Delgado, nº 1085
4765-546 Serzedelo Guimarães Tlf.: +351 253 563 415 / 417

GPS (41.401613; -8.361245)

WWW.F2J.PT    GERAL@F2J.PT

A F2J já mudou!

Visite as novas instalações da 
F2J Alumínios e Vidros Lda., 

na Vila de Serzedelo.
A nova área industrial, que 

ocupa um espaço de cerca de 
8000 metros quadrados, alber-
ga 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.

CAIXILHARIAS EM ALUMÍNIO E PVC
PORTÕES SECCIONADOS
ESTORES
GUARDAS

SHOWROOM BREVEMENTE ABERTO AO PÚBLICO
8:30H ÀS 18:00H
SEG. A SEXTA-FEIRA
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