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ENTREVISTA

"Não me recordo de ter 
pensado em querer ter 
outra profissão"

Pedro Xavier

RODRIGO AREIAS E EDUARDO BRITOVIAGENS À MINHA TERRAVITÓRIA SPORT CLUBE
Do Festival de Curtas de

Vila do Conde para Locarno.
João Pedro Vaz conduz-nos até às 

paisagens de Sta Marta de Penaguião.
Noite de festa na apresentação do 

plantel, com espaço para surpresas.
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O que têm em comum Mauro Fernandes, 
Antonieta de Gouveia Durão, Jorge 
Cristino ou João Pedro Vaz? Certamente 
algo mais, mas, à partida há algo 
muito significativo que os une: o terem 
escolhido Guimarães como a sua cidade 
e aqui constituído família e as suas 
carreiras de sucesso em áreas muito 
diversas. 

Em todos notamos o brilho nos olhos 
quando falam, ainda apaixonados, de 
Guimarães, a cidade que têm já como 
sua. Em todos encontramos elogios 
à cidade, à sua notável história, aos 
vimaranenses e ao seu bairrismo. 

Mauro Fernandes, nosso primeiro 
convidado na rubrica Viagens à Minha 
Terra, apresentou-nos a sua Vilar de 
Perdizes, Nieta de Gouveia Durão a Ilha 
Terceira dos Açores e, Jorge Cristino, 
a Figueira da Foz. Nesta edição, João 
Pedro Vaz, atual diretor d`A Oficina leva-
nos a descobrir os encantos do Douro 
Vinhateiro, mais concretamente, de 
Santa Marta de Penaguião.

Podíamos atribuir à frase “Má Mãe e Boa 
Madrasta”, importância suficiente para 
justificar o sucesso que estes homens e 
mulheres alcançaram já em Guimarães, 
e de outros que podia aqui mencionar 

e que ficaram na história desta cidade 
como “ilustres vimaranenses” e que aqui 
não tiveram o seu berço. Podíamos, mas 
seria uma tremenda injustiça!

Refugiar-nos nesta frase, celebre em 
Guimarães, mais não seria do que 
desvalorizar as capacidades, o esforço 
e a resiliência que muitos homens e 
mulheres demonstram diariamente 
no exercício das suas atividades 
profissionais ou sociais. Homens e 
Mulheres que hoje, têm o direito a 
sentirem-se tão vimaranenses como os 
nascidos nesta mui nobre terra.

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

MÁ MÃE E BOA MADRASTA
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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

12

34

1429

38 16

40

VITÓRIA SPORT CLUBE
APRESENTAÇÃO DO PLANTEL 2018/19

FESTIVAIS DE CINEMA 
DE VILA DO CONDE PARA O MUNDO

SÉRGIO BALÃO É O NOVO PRESIDENTE
DO ROTARY CLUB DE GUIMARÃES

VIAGENS À MINHA TERRA

NB CULTURA
CHEGOU AO PAÇO DOS DUQUES

À CONQUISTA DE 2018
ENCONTRO DE VESPAS EM GUIMARÃES

30.º GRANDE PRÉMIO DO MINHO
PARTIU DA CIDADE BERÇO
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Um local de paragem obrigatória na 
vila das Caldas das Taipas. Localizado 
junto à piscina e ao parque de lazer, 
o Alameda Park tem tudo aquilo que 
precisa para aproveitar o verão da 
melhor forma.

Aproveite a esplanada, onde os 
destaques vão para as já conceituadas 
francesinhas e para os hamburgueres. 
Todos os meses o Alameda Park tem 
ao dispor dos seus clientes a "Sande 
do Mês". Em agosto prove o delicioso 
prego no pão de entrecôte. A comida 
do restaurante está também disponível 
neste espaço exterior.

A esplanada aceita animais domésticos, 
por isso não deixe em casa o seu 

melhor amigo de quatro patas.

Nas noites quentes de verão, refresque-
se com os vários gins ou desfrute dos 
whiskies velhos e de puro malte.

Ir ao Alameda Park é sinónimo de 
comer bem. O restaurante, um local 
elegante e adequado para grupos, 
tem como grandes especialidades 
o bacalhau, o entrecôte grelhado e 
o arroz de pato, disponível todas as 
sextas-feiras.

Durante a semana, ao almoço, 
aproveite o menu diário económico. A 
ementa varia todos os dias e apresenta 
sempre um prato de carne e outro de 
peixe. A qualidade, essa, está garantida.

ALAMEDA PARK

Alameda Rosas 
Guimarães

Caldas Das Taipas

253 572 512

apitecounipessoal@gmail.com

facebook.com/
RestauranteAlamedaPark

Horário:
Todos os dias* das 10h00 às 02h00

*Terça-feira: Encerrado
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FESTAS GUALTERIANAS
2018

AGENDA

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE FOLCLORE
03 AGOSTO - 22H00
Largo do Toural

Rancho Folclórico do Centro Social, 
Cultural e Recreativo de Silvares 
(Guimarães); Folklore Ensemble 
Hriñovan Slovakia (Eslováquia); Grupo 
Regional Folclórico e Agrícola de 
Pevidém (Guimarães); Kud “Dimitrije 
Tucovic” Lazarevac (Sérvia); Grupo 
Folclórico de S. Torcato (Guimarães)

FEIRA DE GADO E 
CONCURSO PECUÁRIO 
04 AGOSTO - 10H00
Campo S. Mamede

Org. Cooperativa Agrícola Concelhia de 
Guimarães, CRL

OFICINAS EM MARCHA
04 AGOSTO - 11H00
Largo da Oliveira

Atividades para famílias, inspiradas na 
Macha Gualteriana

MIMO'S DIXIE BAND
04 AGOSTO - 22H30
Ruas da Cidade

AGIR
04 AGOSTO - 22H00
Praça da Plataforma das Artes

O prémio "Best Portuguese Act" nos 
MTV EMA 2015, o Globo de Ouro de 
"Melhor Intérprete Individual" e o 
galardão de disco de Platina do álbum 
"Leva-me a Sério", são alguns dos 
marcos que conquistou até agora.

DESFILE E CONCENTRAÇÃO 
DE GRUPOS DE BOMBOS
03 AGOSTO - 18H30
Ruas da Cidade

Grupos de Bombos “Os Completos”; 
“Amigos da Borga”; “Mestre Zé”; “Nossa 
Sra. da Hora”;  “Estrelas do Norte”;  
“Teixeira e Lopes”; “Família Lopes”

BLIND ZERO
03 DE AGOSTO - 22H30
Praça da Plataforma das Artes

Banda portuguesa traz a Guimarães 
o seu oitavo álbum, "Often Trees", um 
disco surpreendente que comprova a 
sua criatividade. Um percurso ímpar 
celebrado em palco onde demonstram 
a força que os anos têm solificado.

DESFILE E CONCENTRAÇÃO 
DE GRUPOS DE BOMBOS
04 AGOSTO - 09H30 
Ruas da Cidade

Grupo de Bombos “Os Completos”;  
“Nossa Sra. da Hora”; “Mestre Zé”
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GUIA DE VISITA COM JOSÉ 
PONTES
04 AGOSTO - 17H00
Casa da Memória de Guimarães

SESSÃO DE FOGO DE 
ARTIFÍCIO
04 AGOSTO - 00H30
Alameda Alfredo Pimenta

DESFILE DE CHARRETES 
ANTIGAS
05 AGOSTO - 11H00
Ruas da Cidade

ANIMAÇÃO DE RUA COM 
GRUPO DE BOMBOS
05 AGOSTO - 09H30
Ruas da Cidade

Grupo de Bombos “Estrelas do Norte”;  
“Amigos da Borga”; “Teixeira e Lopes”; 
“Família Lopes”

MAJESTOSA PROCISSÃO DE 
S. GUALTER
05 DE AGOSTO - 18H00
Ruas da Cidade

Inicia no Largo da Fonte Santa, em 
Urgeses, pelas 17h30. Saída da Igreja de 
S. Francisco pelas Ruas da Cidade.

FO
TO

G
R

A
FI

A
: D

IR
EI

TO
S 

R
ES

ER
VA

D
O

S



09

GUIMARÃES
ARTE E CULTURA

L'AGOSTO 
DE 09 A 11 DE AGOSTO
Paço dos Duques

O festival urbano que propõe uma 
viagem musical em torno dos diferentes 
espectros da música urbana.

PERGUNTA AO TEMPO
ATÉ 30 DE SETEMBRO
CDMG

A exposição Pergunta ao Tempo é o 
resultado de um longo processo de 
investigação sobre o património cultural, 
desenvolvido pelas crianças do 4.º ano 
dos 14 agrupamentos de escolas do 
concelho de Guimarães. 

MOMENTO 2 
ATÉ 30 DE SETEMBRO
CDMG

Depois do primeiro encontro de antigos 
alunos do curso de Artes da Escola 
Secundária Martins Sarmento, que deu 
origem à exposição de alguns dos seus 
trabalhos no Museu de Alberto Sampaio, 
a Casa da Memória acolhe o “Momento 
2”: uma exposição que apresenta um 
conjunto de obras que medeiam entre 
o tempo de aulas (1988 a 2002) e a 
atualidade. 

LÁBIOS DE FLAMINGO
ATÉ 12 DE AGOSTO
CIAJG

Exposição realizada em colaboração 
com o serviço de Educação e Mediação 
Cultural, que propõe uma releitura 
da história da arte através de um 
dispositivo de apresentação elementar 
e que se apresenta como um museu 
imaginário

TEORIA DAS EXCEÇÕES
ENSAIO PARA UMA 
HISTÓRIA NOTURNA
TODO O ANO
CIAJG 

Lógica circular, eterno retorno, repetição 
e diferença: a nova montagem da 
coleção permanente, vigente durante 
o ano de 2018, regressa ao mapa 
delineado pela exposição inaugural do 
CIAJG, “Para além da história”.

JULIÃO SARMENTO
LEOPARD IN A CAGE
ATÉ 07 OUTUBRO
CIAJG 

Exposição integralmente dedicada à 
reunião de projetos inéditos, nunca 
antes vistos ou nunca produzidos, 
que cobrem todo o percurso de Julião 
Sarmento, um dos mais destacados 
artistas portugueses de cuja obra, no 
que concerne a alguns períodos e por 
contingências várias, paradoxalmente 
não temos registo.
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DESPIQUE DE BANDAS 
05 AGOSTO - 21H30
Largo do Toural

Banda Musical de Caldas das Taipas e 
Banda de Golães

CARLOS RIBEIRO 
CONVIDA JOSÉ FIGUEIRAS
05 AGOSTO - 22H00
Praça da Plataforma das Artes
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A Marcha Gualteriana volta a encerrar, 
com chave de ouro, mais uma edição 
das Festas da Cidade e Gualterianas.
Desta vez, e ao contrário do que tem 
sido habitual, a Marcha vai arrancar 
às 22h00, uma hora mais cedo do que 
nas edições anteriores.

Já à semelhança do que vem sendo 
costume, será colocada uma bancada, 
no Largo da Mumadona, cujo preço 
do bilhete de acesso é de 7.50€. 
Desta bancada é possível assistir 
ao espetáculo num local de maior 
visibilidade e também com mais 
conforto.

Os bilhetes estão à venda no Posto de 
Turismo de Guimarães, que se localiza 
na Praça de Santiago, no Welcome 
Center, no Centro Cultural Vila Flor, no 
Centro Internacional das Artes José 
de Guimarães e ainda na Casa da 
Memória. 

MARCHA GUALTERIANA
06 AGOSTO - 22H00
Ruas da Cidade
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ANIMAÇÃO, MÚSICA E, CLARO ESTÁ, BRANCO! ESTES FORAM OS INGREDIENTES PRINCIPAIS DA 
EDIÇÃO DE 2018 DA NOITE BRANCA. MILHARES DE PESSOAS SAÍRAM ÀS RUAS.

NOITE BRANCA VOLTOU 
A ENCHER AS RUAS DA CIDADE DE GUIMARÃES

SOCIEDADE

TEXTO E FOTOGRAFIAS: JOANA QUINTAS

Guimarães acolheu mais uma edição 
da Noite Branca. Em locais distintos 
da cidade, foram vários os momentos 
de animação, música e dança, com 
milhares de pessoas a marcarem 
presença e a não fugirem à regra: vestir 
de branco!

Numa das noites mais longas do ano, que 
teve início marcado para as 20h00 do 
passado sábado, dia 7, ruas e esplanadas 
foram sendo preenchidas por famílias e 
grupos de amigos, numa festa que não 
teve idade.

O espetáculo musical, que contou com a 
presença de vários dj's em vários palcos, 
prolongou-se noite dentro, levando a 
multidão a vibrar ao som dos diferentes 
ritmos de cada espaço. Nomes como 
Ana Isabel Arroja, Wilson Honrado, Nuno 
Luz, Rob Willow e Nélson Miguel deram 
música a vimaranenses e visitantes.

A iniciativa "Museu à Noite" fez também 
parte da programação do evento, ofere-
cendo uma vertente mais cultural aos in-
teressados. Os museus Alberto Sampaio 
e da Sociedade Martins Sarmento, bem 
como o Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães aderiram à iniciativa 
e receberam visitantes num horário 
diferente do comum, estando de portas 
abertas até à meia-noite.

Maxvitoria Mediação imobiliária,Lda   AMI 15114

QUER VENDER,
FALE COM QUEM TEM RESULTADOS!

Siga o exemplo destes clientes na altura de querer vender a sua casa!

OBRIGADO
+1 ESCRITURA
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Maxvitoria Mediação imobiliária,Lda   AMI 15114

QUER VENDER,
FALE COM QUEM TEM RESULTADOS!

Siga o exemplo destes clientes na altura de querer vender a sua casa!

OBRIGADO
+1 ESCRITURA
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ANIMAÇÃO MUSICAL E ESPETÁCULO PIROTÉCNICO IMPROVISADO PELOS ADEPTOS MARCARAM A NOITE 
DOS CONQUISTADORES. LUÍS CASTRO AFIRMOU QUE EQUIPA VAI TENTAR RETRIBUIR COM VITÓRIAS.

O Vitória apresentou o plantel para 
a época 2018/2019 e deixou espaço 
reservado para uma surpresa. João 
Carlos Teixeira foi anunciado como 
reforço depois de todos os outros pas-
sarem pelo palco. André André foi um 
dos mais aplaudidos da noite.

Milhares de adeptos não quiseram 
deixar de marcar presença e demons-
trar o seu apoio e invadiram a Praça de 
Santiago para darem as boas-vindas 
aos atletas que vão servir as equipas B 
e principal do clube.

VITÓRIA SPORT CLUBE
APRESENTAÇÃO DO PLANTEL 2018/19

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

DESPORTO
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"VAMOS 
TENTAR 
RETRIBUIR 
A VOSSA 
ENERGIA COM 
VITÓRIAS"
LUÍS CASTRO
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RODRIGO AREIAS E EDUARDO BRITO MARCARAM PRESENÇA NO FESTIVAL DE CURTAS DE VILA DO 
CONDE, COM PROJETOS INDEPENDENTES. EM CONJUNTO, VÃO ESTAR NA SUIÇA, EM LOCARNO.

FESTIVAIS DE CINEMA 
DE VILA DO CONDE PARA O MUNDO

CULTURA

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A liberdade de criar e a capacidade de 
imaginar para além do que todos os 
olhos vêem distinguem o mundo do 
espetáculo: no papel, tudo é possível 
e hoje em dia facilmente se consegue 
passar do papel para a ação.

Rodrigo Areiras e Eduardo Brito traba-
lham lado a lado e envolvem-se nos 
projetos um do outro. Isto, quando 
esses projetos não são mesmo comuns. 
Marcaram os dois presença na edição 
deste ano do Festival de Curtas de Vila 
do Conde, com duas curtas distintas o 
que, segundo Rodrigo Areias, é um or-
gulho: "É um festival com o qual temos 
uma relação forte, é o maior festival de 
curtas metragens português e um dos 
maiores da europa e do mundo. E para 
nós é um orgulho grande estarmos lá 
representados".

"O Rodrigo produz os meus filmes, e 
bem (!), e eu escrevo para o Rodrigo". 
É desta forma que Eduardo Brito dá a 
conhecer o trabalho dos dois. Pixel Frio 
foi o trabalho apresentado por Rodri-
go Areias este ano, em Vila do Conde, 
enquanto que Declive foi a curta a 
concurso pela mão de Eduardo Brito. 
"Por acaso, Pixel Frio e Declive, ainda 
que muito diferentes, são vítimas do 
mesmo processo. É muito de reação a 
algo. No caso do Pixel Frio eu escrevi 
três páginas de argumento e recebi 
financiamento com essas três páginas. 
E, mesmo assim, o argumento que eu 
filmei nada tem a ver com o argumento 
com o qual recebi o financiamento", 
revela Rodrigo Areias.  

Quanto a Eduardo Brito e ao seu 

Declive,  a conceção não foi muito 
diferente, ainda que tenha sido filmado 
na Escócia. "Sempre pensei naquele 
espaço como um espaço altamente 
cinematográfico. O ano passado voltei 
lá e começamos a trabalhar o lado do 
meu imaginário", admite.

Com a passagem por Vila do Conde já 
efetivada, segue-se a Suiça e o Festival 
de Locarno. A concurso, Hálito Azul, 
um trabalho dos dois que ainda vai 
seguir para a fase de pós-produção. "É 

um processo de criação conjunta, um 
filme sobre os pescadores na Ribeira 
Quente. O Festival de Locarno, a seguir 
a Cannes, Veneza e Berlim, é o quarto 
maior do mundo e este ano dedica 
uma programação especial a Portugal. 
Quando concorremos ainda nem tínha-
mos acabado de filmar. O filme está na 
fase de pós produção e é uma oportu-
nidade de venda internacional. Estão a 
concurso 65 mil euros de financiamento 
para a pós produção", concluiu Rodrigo 
Areias.

Cuidamos
do seu sorriso

geral@medicunha.pt

www.medicunha.pt

967 060 990

Largo República do Brasil n342, Guimarães

TODOS OS EXAMES RADIOLÓGICOS DISPONÍVEIS NA SUA CLÍNICA

DENTISTERIA ESTETICAIMPLANTOLOGIAORTODONTIA

CIRURGIA ORALODONTOPEDIATRIAENDODONTIA
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Cuidamos
do seu sorriso

geral@medicunha.pt

www.medicunha.pt

967 060 990

Largo República do Brasil n342, Guimarães

TODOS OS EXAMES RADIOLÓGICOS DISPONÍVEIS NA SUA CLÍNICA

DENTISTERIA ESTETICAIMPLANTOLOGIAORTODONTIA

CIRURGIA ORALODONTOPEDIATRIAENDODONTIA
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A INICIATIVA, QUE RESULTA DE UMA PARCERIA ENTRE O NOVO BANCO E O MINISTÉRIO DA CULTURA, 
TROUXE ATÉ GUIMARÃES UMA OBRA DE JEAN BAPTISTE PILLEMENT

NB CULTURA
CHEGOU AO PAÇO DOS DUQUES

SOCIEDADE

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

A obra "Paisagem com Camponeses 
e Rebanho”, de Jean Baptiste Pille-
ment, vai agora poder ser vista no 
Paço dos Duques. O quadro vai estar 
no expositor central do espaço até 
final de agosto.

O evento decorreu no dia 11 de julho, e 
trouxe até Guimarães a iniciativa NB 
Cultura - Arte e Cultura Partilham-se. 
Num total de 97 obras disponibilizadas, 
o Novo Banco está a distribuir quadros 
por vários museus do país,  num projeto 
que pretende disponibilizar ao públi-
co o património cultural e artístico da 
instituição.

Em parceria com o Ministério da Cultura 
foi “encontrado um destino para todas 
as 97 obras, conseguindo sobretudo 
uma distribuição descentralizada”, 
explicou o CEO do Novo Banco, António 
Ramalho. “Este é um projeto de par-
tilha que o Novo Banco e o Ministério 
desenvolveram, no sentido de assegurar 
que as obras fossem usufruídas pela 
população. Conseguimos, a pouco e 
pouco, dar uma casa a todas estas 
peças”, acrescentou. 

Guimarães esteve entre as dez primeiras 
cidades incluídas, sendo este o sétimo 

quadro a ser colocado.

“Para o município de Guimarães é uma 
alegria. Apesar do Paço dos Duques 
não ser um monumento dependente do 
município, ele é muito nosso naquilo que 
é o sentido de valorização do espaço. 
Ter esta obra engrandece o Paço, é valor 
acrescentado ao que já temos aqui”, afir-
mou Adelina Pinto, vice-presidente da 
Câmara Municipal, que marcou presença 
na cerimónia.

Também António Ponte, diretor da 

Direção Regional de Cultura do Norte, 
esteve no espaço, afirmou que o Paço 
dos Duques vai sair valorizado com a 
receção da obra: “A valorização com 
a introdução de mais esta peça na 
exposição permanente do circuito 
de visita do Paço é clara. Este será 
certamente o museu mais visitado no 
norte do país e esta integração é mais 
um apelo e motivação à visita, não só 
por ser uma novidade no museu mas 
também pela própria novidade que a 
pintura representa em termos artísticos 
da época em que foi produzida”.
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PROJETO PRETENDE DAR A CONHECER O POTENCIAL DOS CIDADÃOS E EMPRESÁRIOS NACIONAIS, 
REVELANDO HISTÓRIAS DE PESSOAS QUE SEJAM REFERÊNCIA EM VÁRIOS SETORES

"OS NOSSOS CAMPEÕES"
NORTE SUMMIT

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS 

O objetivo é simples e passa por 
identificar e revelar o potencial na-
cional. Sejam empresas ou pessoas 
singulares, podem ser destacadas na 
iniciativa "Os Nossos Campeões". O 
fator determinante é que sejam uma 
referência no seu setor de atividade.

Resultado de uma parceria entre o gru-
po Impresa e o Novo Banco, “Os Nossos 
Campeões” visa revelar histórias de su-
cesso em vários setores, seja economia, 
artes ou mesmo em empresas. Nomes 
como Gisela João, José Teixeira, Olga Ri-
beiro e Fernando Pimenta fizeram parte 
da lista de convidados para o primeiro 
evento, que decorreu em Braga.

“Vamos à procura do inesperado, dos 
casos de sucesso, dos casos de esforço, 
de pessoas que conseguem, no seu 
dia-a-dia, levar os seus projetos, as suas 
empresas, o seu profissionalismo até 
todos. É isso que pretendemos com esta 

parceria”, explicou António Ramalho.
Também o CEO da Impresa, Francisco 
Pedro Balsemão, se pronunciou acerca 
da iniciativa: “Acho que vamos encontrar, 
ao longo deste projeto, e percorrendo 
todo o país, muitas pessoas e muitas 
entidades que merecem ser reconhe-
cidas. Acima de tudo, este projeto tem 
muito a ver com mérito. Quando falamos 
em campeões, tendemos a associar 
sempre ao desporto e competições, mas 
a verdade é que os campeões podem 
vir de áreas muito diferentes: música, 
tecnologia, gestão… o que procuramos 
são pessoas que se distingam pelo seu 
mérito”.

O evento de apresentação do projeto 
decorreu na cidade de Guimarães, sendo 
que Braga foi a paragem seguinte. A 
primeira conferência do "Norte Summit" 
teve lugar na cidade dos arcebispos e 
deu o pontapé de saída para uma visita 
que vai chegar a todo o país.
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Existem alguns problemas que podem 
surgir com as reservas em hotéis, pou-
sadas ou residenciais.

Uma das formas de evitar transtornos 
durante a sua estadia é confirmar, no 
momento da reserva, quais os serviços 
incluídos e os respetivos preços e, se 
tiver dúvidas, questionar a entidade 
hoteleira. Deverá igualmente fazer-se 
acompanhar de documentação com-
provativa da reserva. 

 Um dos problemas mais frequentes na 
prestação deste tipo de serviço deve-se 
à atribuição de um quarto com caracte-
rísticas diferentes às do quarto reser-
vado pelo consumidor, particularmente 
quando a reserva é efetuada através de 
sítios da internet. 

Nesta situação, não havendo disponível 
um quarto com as mesmas caracterís-
ticas contratadas, o consumidor poderá 
exigir a redução do preço ou a devo-
lução do dinheiro. No entanto, antes 
mesmo de o consumidor se deslocar 
na data reservada, é dever do respon-
sável do hotel contactar o consumidor 
e informá-lo da alteração, propondo 
alternativas que não prejudiquem o 

consumidor nem signifiquem transtor-
nos desnecessários.

Existem ainda outras situações em que 
as unidades hoteleiras não respeitam 
os direitos dos consumidores. Uma prá-
tica comum passa por afixar avisos que 
desresponsabilizam o hotel em caso de 
furto. No entanto, este tipo de ocorrên-
cias são da responsabilidade do hotel, 
desde que ocorram dentro dos quartos, 
pois recai sobre o mesmo o dever de 
segurança e zelo das suas instalações.

Por outro lado, se se deparar com algu-
ma avaria nos equipamentos existentes 
no quarto, deverá exigir a mudança para 
outro quarto ou a reparação em tempo 
útil do referido equipamento. Se o hotel 
não atuar em conformidade, tente rene-
gociar o preço pago pela estadia.

Atenção também aos preços dos servi-
ços como refeições no quarto, bebidas 
do minibar e lavandaria. É obrigatório 
que em cada quarto e no próprio balcão 
da receção sejam afixados em local 
visível os preços destes serviços. Antes 
de solicitá-los, consulte o preçário. Se 
posteriormente lhe for cobrado um 
preço superior, deverá exigir a correção 

em função do preço indicado.

Em caso de desconformidade deverá 
expor o problema junto do responsá-
vel e procurar o entendimento. Se não 
for possível, deverá solicitar o livro de 
reclamações ou contactar diretamente 
o Turismo de Portugal ou a ASAE.

Sabendo que o turismo transfronteiriço, 
entre Portugal e Espanha, é uma rea-
lidade na região do Minho e da Galiza, 
a DECO e a Unión de Consumidores de 
Galicia assinaram, no passado dia 12, 
um Protocolo de Colaboração que prevê 
um maior apoio ao consumidor turista. 
Assim, no âmbito do referido protocolo, 
se tiver algum problema na Galiza ao 
nível da restauração e hotelaria, por 
exemplo, poderá reclamar junto da 
Unión de Consumidores de Galicia ou, 
se preferir, junto da DECO que, através 
desta parceria, conseguirá mais facil-
mente resolver o seu conflito.

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.

CUIDADOS A TER COM 
RESERVAS EM SERVIÇOS
DE HOTELARIA

ESPAÇO DO CONSUMIDOR

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS
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ATHENE ACADEMY
HÁ 23 ANOS A ENSINAR 
INGLÊS EM GUIMARÃES

A aprendizagem da língua inglesa na 
cidade de Guimarães distingue-se pela 
elevada qualidade e competência, na 
Athene Academy. São 23 anos a ensinar 
dois níveis por ano a adolescentes. 

No total são cerca de 140 alunos, a 
aprender a língua inglesa nas instalações 
da Athene Academy, na avenida D. João 
IV, em Guimarães. Os alunos beneficiam 
de um ensino de elevada qualidade. 
As aulas de conversação, onde os 
alunos praticam o inglês de uma 
forma divertida, ajudam a melhorar os 
resultados. No caso dos adolescentes, 
o ensino da Atheme Academy permite 
que estes completem dois níveis de 
aprendizagem em apenas um ano.

A língua inglesa "é cada vez mais 
importante para a vida das
pessoas, visto ser uma das línguas
mais faladas no mundo, fazendo, até
de uma forma inconsciente, parte do
nosso dia-a-dia através de música,
filmes, vídeo jogos, internet, etc.”, refere 
Maria Costa, responsável.

Os cursos de inglês têm a duração 
de aproximadamente cinco meses, 
permitindo uma aprendizagem rápida 
e eficaz. Os cursos da Athene Academy 
são para todas as idades: crianças, 
adolescentes e adultos e o teste de 
admissão é gratuito.

Avenida Dom João IV, 1424
4810-534 Guimarães

253 515 645
atheneacademy@hotmail.com

www.atheneacademy.pt
facebook.com/athene.academy

A Academia é 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação e 
certificada pela 
Cambridge 
Assessment Eglish.
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É uma vergonha um escriba ter de 
confessar uma falha. E é tanto mais 
grave por este crítico de todas as coi-
sas, visíveis e invisíveis, viver a inglória 
de se esquecer de pagar o Imposto 
Único de Circulação, vulgo IUC. Eram 
apenas € 18 à partida, coisa devida 
pela propriedade de um automóvel 
com dez anos, veja-se. Não custava 
nada cumprir com as regras; pagar o 
devido. Nem era assim tanto dinhei-
ro. Porque te esqueceste e para tua 
vergonha, pagarás a tua falha, não em 
forma de cárcere, mas de sonegação 
de recursos. É fatal como o destino: 
na hora em que te esqueces das tuas 
obrigações, o Estado fiscal não se 
esquece de ti. Eis que através dessa 
tortura chamada via CTT ficas a saber 
que, em vez de € 18,12, pagarás a mó-
dica quantia de € 42,17, sendo € 3,14 
de agravamentos e € 20,91 de custas.  

Recorda sempre que no domínio fiscal 
não és um cidadão mas um contribuinte. 
Cidadãos têm alguns direitos mas con-
tribuintes, como é fácil de entender, têm 
deveres. Não há reciprocidade: tu con-
tribuis e o Estado é contribuído. E assim, 
no pleno silêncio dos que transportam 
esta pesarosa culpa fazes desaparecer 
os tais € 42,17, não pela via CTT que só 
traz más notícias mas pela via conta 
bancária que nunca dá boas notícias. E 
cala-te! És uma vergonha de cidadão. 
Mereces a punição. 

Em 2012 atrasaste-te a pagar o tal IUC 
durante 5 dias. Não é a primeira vez, 
portanto. És um reincidente. Não apren-
des. Está-te no sangue. Vê se entendes 
e não confundas: o que te é imposto 
é-te exigido, não te é pedido com vénias. 
E não se discute exatamente porque 
é imposto. Está bom de ver, tens um 
comportamento fiscal desviante. Vais 
a caminho da delinquência fiscal. Não 
deixas que o Estado se te imponha com 
a serenidade da obediência cega. Parece 
que nunca ouviste dizer dura lex sed lex! 
Pois agora sente como a lei só pode ser 
dura. Porque é lei, claro.

Servos como tu deviam ser banidos des-
te domínio. Pensas que isto é a brincar 
mas, para te demonstrar que não, toma 
lá mais uma via CTT. Tens de abrir. E, 
hélas! É demolidor como a brutalidade 
de demo. Para esmagar o teu espírito 
e fazer-te nadar numa amarga seiva 
interior, qual fel, vem agora a adminis-
tração fiscal informar-te que há coimas 
a pagar. Trata-se da aplicação ao Art.º 
70. º, n.º 1, do Regime Geral das Infrações 
Tributárias (RGIT) pela violação da norma 
inscrita no Art.º 17.º n.º 2 IUC  e da qual, 
como se alcança facilmente, impõe que 
é preciso aplicar a norma punitiva a que 
alude o Art.º 114 n.º2 RGIT. Não percebes-
te o articulado? Desconheces fiscalês! 
Pois não precisas perceber. Vá lá, segue 
a tradução simplificada: há mais € 88,25 
a pagar. Resulta de € 50 de coima e € 
38,25 de custas. 

Portanto, por um reles esquecimento, os 
míseros € 18,12 de partida vão-te custar 
mais 617% mais. Deves ser rico! Se não 
és, pelo menos assim és olhado. Não 
te escapa que a maravilhosa via CTT, 
que existe para avivar a memória fiscal, 
lembra-se de todos os teus impostos 
exceto do IUC. É muito malandra: vicia-te 
no avisar para te cultivar a falta de 
memória. Dá-lhe receita provocar o teu 
esquecimento ativo. 

Assim, silenciosamente, deixas que te 
passe pela cabeça que a mobilidade, 
em Portugal, é um problema. Se quanto 
à mobilidade social nos deparamos 
com uma avaria endémica no elevador 
social, a mobilidade física é objeto de 
uma espécie de confisco. O dispositivo 
de confisco à mobilidade começa por ser 
pago logo na aquisição automóvel no 
ISV. Segue a sua saga nas taxas sobre 
os combustíveis, designado por Imposto 
sobre Produtos Petrolíferos (ISP). 

Acresce o trabalho das forças poli-
ciais. Recorde-se que, em Braga, há 14 
agentes da GNR à espera de punição por 
multarem pouco. Eles, simplesmente, 
não multam ao nível de outros três co-

legas. O princípio é simples: cada agente 
tem de conseguir 15 contraordenações 
mensais. Como está bom de ver, trata-se 
de um caso sério em que a competên-
cia policial se constrói com uns fórceps. 
Mais a mais, cabe à GNR contribuir para 
a produção estatística da maldade. De 
outro modo, não multando, o que está a 
GNR a fazer? A criar um quadro em que 
se auto liquida por falta de objeto! 

Estas punições exemplares só se dão 
contra o cidadão individualmente 
constituído. Contra este o Estado revela 
uma força indestrutível na aplicação da 
violência fiscal legítima. Mas, miracu-
losamente, mostra-se uma entidade 
fraca e condescendente quando se 
apresentam, perante si, determinadas 
organizações-contribuintes que nada 
mais são do que contribuintes altamente 
coletivizados com o objetivo de dobrar 
o próprio Estado. Nestes casos surgem 
leis protetoras através de amnistias 
fiscais, eufemisticamente denominadas 
“regimes de regularização tributária” sur-
gidas, pelo menos, durante os Governos 
de Sócrates e Passos Coelho.     

Não te iludas portanto, incauto escriba. O 
Estado nunca dorme. Bem, corrija-se, por 
vezes o Estado ferra um galho. Profunda-
mente, diga-se. Por exemplo, se o Tribu-
nal Constitucional tiver multas de milha-
res de euros para aplicar aos partidos e a 
uma vintena de dirigentes políticos, pode 
dar-se o caso de a venda tapar tanto os 
olhos da deusa justitia, tornando-a tão 
cega, tão cega, ao ponto desta não con-
seguir ver o tempo de relógio a correr em 
direção à prescrição dessas multas. Nes-
te caso, ao contrário do escrevedor desta 
crónica que se esqueceu inconsciente-
mente de pagar uma pequena multa, é o 
Estado que se esforça conscientemente 
para se esquecer de cobrar uma multa. 
A diferença reside na intensidade da 
punição. E, como é sabido, estas coisas 
são como os temporais: salva-se o peixe 
graúdo e lixa-se o mexilhão.

Esser Jorge Silva  Sociólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

MONÓLOGO DO PEQUENO 
CONTRIBUINTE FALTOSO PERANTE 
GRANDES FALHAS FISCAIS
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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PEDRO
XAVIER

ENTREVISTA

FOI RECENTEMENTE ELEITO 
PARA PRESIDIR A SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE MEDICINA 
DE REPRODUÇÃO, SENDO 
AINDA MEMBRO DO CONSELHO 
NACIONAL DE PROCRIAÇÃO 
MEDICAMENTE ASSISTIDA. 
PEDRO XAVIER CRESCEU EM 
GUIMARÃES, CIDADE QUE 
RECORDA COM CARINHO

© JOÃO BASTOS
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“O DESEJO DE SER
UM BOM MÉDICO ”

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

NÃO SE RECORDA DE, EM ALGUM MOMENTO, TER PENSADO EM ESCOLHER OUTRA PROFISSÃO. QUERER 
SER UM BOM MÉDICO, EM VEZ DE QUERER SER MÉDICO, FOI O QUE A PROFESSORA DA PRIMÁRIA LHE 
ENSINOU. TERMINOU O SEU INTERNATO COM 19,5 VALORES E HOJE É PIONEIRO NA SUA PROFISSÃO.

Em que fase da sua vida percebeu que 
queria ser médico?

Desde muito cedo tive essa convicção. 
Lembro-me de, na escola primária, ter 
feito uma redação em que manifestava o 
desejo de ser médico e a professora ter 
pedido para corrigir e escrever "o desejo 
de ser um bom médico". Um dos irmãos 
do meu pai é médico e sempre teve a 
enorme responsabilidade de atender 
às inúmeras solicitações da família. 
Sempre o fez com muita paciência e 
sabedoria e eu percebi que essa era a 
verdadeira essência da vocação. Foi uma 
construção tão natural que hoje não 
me recordo de em algum momento ter 
pensado em querer ter outra profissão. 
Apesar de ter crescido no seio de 
uma família de industriais, nunca fui 
pressionado a seguir esse caminho. 
Os meus pais tiveram a inteligência 
e a sensibilidade de me deixar levar 
pelas minhas convicções e acredito que 
sentiram sempre que estava no caminho 
certo.

Partiu para a cidade Invicta para 
estudar Medicina. Como foi essa 
experiência?

A minha integração na cidade do Porto 
e no curso de Medicina foi relativamente 
fácil. Nos primeiros tempos, vivia com 
amigos vimaranenses, o que ajudou a 
fazer uma transição mais suave. O Porto 
era mais cosmopolita do que Guimarães, 
mas, apesar de tudo, muito menos 
movimentada do que é atualmente. A 

adaptação foi rápida e cedo senti que 
a relação com a cidade seria longa. Os 
primeiros tempos foram de alguma 
angústia. Não tinha amigos no curso, a 
responsabilidade era grande, uma vez 
que o curso era o que tinha a média 
mais alta do país e, como é natural, há 
sempre o receio de não se estar à altura 
das exigências. Felizmente o ambiente 
universitário proporciona a construção 
rápida de amizades. Os resultados 
positivos dos primeiros exames 
também ajudaram a ganhar confiança, 
e a partir de determinado momento, a 
angústia e incerteza desapareceram. 
A vida académica foi vivida com 
muita intensidade e por isso muito 
enriquecedora. Estudava muito mas, 
felizmente, sempre encontrei espaço 
para me divertir e cimentar amizades 
que ficaram para toda a vida. Olho 
para trás e sinto que terá sido uma das 
etapas mais marcantes na construção 
da minha personalidade.

Vivendo no Porto, mas sendo de 
Guimarães, como veem os portuenses 
o Berço da Nação, a sua terra natal?

Guimarães, pelo seu peso histórico e be-
leza, é uma cidade que apaixona quem a 
visita. Os portuenses não fogem a essa 
regra e as opiniões que vou recolhendo 
são invariavelmente positivas. Realço 
também o facto de ter construído uma 
família maravilhosa na cidade do Porto. 
A minha mulher e os meus três filhos 
são a base de toda a minha estabilidade 
emocional, sem a qual, nada teria conse-

Como foi a sua infância, na cidade-
berço?

Tive a felicidade de nascer no seio de 
uma família muito unida, equilibrada e 
com valores morais muito fortes. Para 
além desse facto, Guimarães era nessa 
altura uma cidade bastante tranquila, 
onde tínhamos muita liberdade e 
muitos amigos. Foi uma infância muito 
preenchida, que recordo com muito 
carinho. Em épocas especiais, como no 
Natal, chegava a reunir em casa dos 
meus avós mais de 50 familiares. Tenho 
um enorme afeto por Guimarães. Para 
além de ser uma cidade lindíssima, nela 
vivem grande parte dos meus familiares 
e amigos. Tenho muito orgulho nas 
minhas raízes e na influência que estas 
têm tido na minha vida.

"TENHO MUITO 
ORGULHO 
NAS MINHAS 
RAÍZES E NA 
INFLUÊNCIA 
QUE ESTAS TÊM 
TIDO NA MINHA 
VIDA"
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guido. São igualmente um bom testemu-
nho de como os portuenses (todos eles 
nasceram no Porto) aprendem facilmen-
te a gostar de Guimarães. Para além do 
mais, é o Berço da Nação, e todos os 
portugueses, não apenas os portuenses, 
lhe devem carinho. São duas cidades 
fascinantes, cada uma das quais com 
identidade e personalidade bem vincada. 
Em termos pessoais sinto uma enorme 
gratidão por cada uma delas.

Ginecologia e Obstetrícia foi a 
especialidade que escolheu. O que o 
levou a tomar a decisão?

Foram vários os aspetos da 
especialidade que me chamaram 
a atenção. Um médico é formado 
tendo sempre no horizonte a defesa 
da vida com um bem essencial. Esta 
especialidade proporcionava não 
apenas a defesa da vida mas também 
a sua génese. Acompanhar a vida 

desde os primeiros momentos e ajudar 
uma grávida a gerar um filho saudável 
é muito enriquecedor. Este aspeto 
gratificante é ainda maior quando o 
papel do médico se inicia num momento 
anterior, ou seja, no proporcionar das 
condições para gerar essa vida. A 
Medicina da Reprodução é exatamente 
isso e sempre vi com muita paixão. Para 
além disso, proporcionava uma atividade 
não apenas médica mas também 
cirúrgica, nomeadamente a cirurgia 
laparoscópica que é outra das minhas 
paixões.

O Hospital de S. João é a sua casa já há 
muitos anos. 

É claramente o “meu” hospital. 
Proporcionou-me todas as condições 
para desenvolver a minha atividade 
profissional, tanto no aspeto clínico 
como na carreira académica. Para além 
do curso de medicina, foi a instituição 

que me permitiu ser especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia, subespecialista 
em Medicina da Reprodução e 
completar um doutoramento na área 
da infertilidade. É um hospital com um 
desenvolvimento científico e tecnológico 
dos mais avançados da Europa. Para 
além disso, por estar associado à 
Faculdade de Medicina do Porto, 
confere-lhe o caráter universitário, tão 
importante para o desenvolvimento da 
sua vertente científica e de investigação. 
Tenho muito presente a figura dos meus 
mestres, que me transmitiram valores 
de rigor científico e de competência 
clínica que procuro seguir. Uma das 
memórias pessoais mais marcantes foi 
a de ter tido a honra de liderar a equipa 
que, em 2015, realizou no Hospital o 
primeiro transplante de tecido ovárico 
em Portugal.

Recentemente, foi eleito presidente 
da Sociedade Portuguesa de Medicina 
de Reprodução. É ainda membro do 
Conselho Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida. 

A eleição para presidente da SPMR é 
um motivo de orgulho mas também 
de muita responsabilidade. É uma 
Sociedade científica criada há 40 anos, 
com grande tradição e prestígio pelo 
que a tarefa de manter esse patamar 
de excelência será seguramente 
desafiante. O simples facto de ter sido 
reconhecido pelos sócios como alguém 
capaz de levar a cabo esse desafio 
demonstra uma grande confiança no 
trabalho que teremos que desenvolver, 
não apenas em mim mas em toda a 
equipa que foi eleita. Já o convite para 
integrar um grupo restrito de nove 

"ESTUDAVA 
MUITO MAS 
SEMPRE 
ENCONTREI 
ESPAÇO PARA 
ME DIVERTIR 
E CIMENTAR 
AMIZADES"
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personalidades, indicadas pelo Governo 
e pela Assembleia da República, que 
compõem o CNPMA, foi sem dúvida um 
momento muito gratificante. Passado 
esse momento do convite, tento não 
pensar muito no reconhecimento que 
lhe está associado mas sim no enorme 
esforço que terei que desenvolver para 
não defraudar quem me convidou.

Trabalha ainda na Portoclínica. Quais as 
diferenças do setor público e privado?

As diferenças têm-se esbatido com 
o tempo. Quando terminei o curso 
de medicina, era quase impensável 
praticar atos médicos muito complexos 
fora das instituições públicas. Essa 
realidade mudou radicalmente e hoje 
em dia há hospitais privados a realizar 
medicina altamente diferenciada em 
doentes críticos. Claro que a medicina 
privada tem um custo associado que 
só está ao alcance de alguns doentes. 
Já no que diz respeito à área da 
Medicina da Reprodução as diferenças 
são muito marcadas sobretudo na 
acessibilidade. Um tratamento de 
procriação medicamente assistida tem 
um tempo médio de espera de um ano 
num centro público. Num privado não 

há lista de espera, mas os custos são 
muito elevados. Seria muito importante 
resolver estas assimetrias.
Sobre a temática da gestação de 
substituição, assume uma posição a 
favor ou contra?

A resposta a essa questão dava 
para escrever um livro. É uma forma 
clinicamente reconhecida de ajudar 
determinadas mulheres a conseguirem 
realizar o desejo de ter um filho. 
Respondendo concretamente, posso 
dizer-lhe que sou favorável nos casos 
de mulheres sem útero ou nos casos 

em que apesar da existência do útero, 
este não se revele compatível com uma 
gravidez. Nos restantes casos tenho 
muitas dúvidas. Por outro lado, acredito 
que este deva ser um ato altruísta e 
que a relação entre o casal beneficiário 
e a gestante deva ser de grande 
proximidade, sem um caráter comercial.

Como olha para situação da natalidade 
no país?

Vejo o decréscimo da natalidade em 
Portugal com natural preocupação 
embora sem alarmismo. Desde o final 
dos anos 70 que a natalidade tem 
vindo a decrescer, embora se tenha 
acentuado nos últimos anos. Não 
tenho dúvida que a crise económica 
mundial teve influência nessa evolução 
negativa. Há, todavia, razões de 
natureza social e cultural que estão na 
base deste problema e que têm levado 
os portugueses a optar por ter menos 
filhos. Creio que é necessário que os 
cidadãos em geral tenham consciência 
do impacto que a atual baixa natalidade 
poderá vir a ter no futuro. No entanto, 
julgo que será um problema cíclico e que 
haverá um momento de inversão desta 
tendência.

Para além da dedicação que tem à saú-
de, existe tempo para outros hobbies 
na sua vida?

Tento dedicar algum tempo a outras 
atividades, embora cada vez com 
menor disponibilidade, com muita pena 
minha. Gosto de leitura e dentro dos 
escritores que mais me cativam estão 
dois sul-americanos, Gabriel Garcia 
Marquez e Mário Vargas Llosa. A arte 
em geral é outra paixão. Fascina-me a 
arte contemporânea, que acompanho 
através da leitura e de exposições. 
Gosto de praticar desporto em geral, e 
como bom português sou um adepto 
de futebol.

De todas as conquistas que já fez, 
haverá alguma que ainda está por 
conseguir?

Há oportunidades que surgem e que 
devemos saber ser delas merecedores. 
Tudo o que consegui até agora não 
resultou apenas de conquistas minhas, 
mas de contextos que tive a felicidade 
de ir encontrando. Já tive vários momen-
tos em que senti uma grande realização 
pessoal e profissional mas a caminhada 
continuou.

"ACOMPANHAR 
A VIDA DESDE 
OS PRIMEIROS 
MOMENTOS 
E AJUDAR 
UMA GRÁVIDA 
A GERAR 
UM FILHO 
SAUDÁVEL É  
ENRIQUECEDOR"
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AQUI!

Maxvitória - Mediação Imobiliária Lda AMI: 15114

ESTA É A TUA
OPORTUNIDADE!

Liga 915 881 900 ou envia a tua
candidatura para rh.vitoria@remax.pt

ADMITIMOS
COMERCIAIS

Vais melhorar a tua vida

AGORA
ou deixar para depois?
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A gravidez não é apenas um perío-
do de espera, é também um período 
de preparação e um marco na vida 
de cada mulher/casal que exige um 
esforço de adaptação e aquisição de 
competências. Deste modo, a pre-
paração para o parto e parentalida-
de surge como uma via eficaz para 
aumentar a segurança e tranquilidade 
da mulher/casal para o momento do 
nascimento e os primeiros dias de 
vida do bebé. 

O parto, sendo um ritual de transição 
da gravidez para a parentalidade, re-
quer uma preparação da mulher/casal 
ao longo das 40 semanas de gestação. 
Esta preparação deve ser planeada 
atempadamente, pelo que deverá ter 
início a partir das 24-28 semanas de 
gestação. 

Durante um curso de preparação para 
o parto e parentalidade, o casal vai 
compreender os sinais de alerta a 
ter em conta durante este processo 
e encontrar formas de bem-estar na 
gravidez. A presença de ambos os ele-
mentos do casal permite que o papel 
do homem seja valorizado, que este 
se sinta capaz de proteger a mulher e 
assuma um papel de orientador no de-
correr do trabalho de parto, enquanto 
assiste ao nascimento do seu filho. 

Ensinar o casal grávido a ter um papel 
ativo no parto é um dos desafios. A 
compreensão da evolução do traba-
lho de parto implica a interiorização 
de estratégias que facilitem o seu 
mecanismo. A mulher deve saber que 
a liberdade de movimentos durante 
o trabalho de parto, como andar, me-
xer-se e mudar de posições, o recurso 
à bola ou massagem, vai encurtar a 
duração do trabalho de parto, ajudar 
na descida do bebé através do canal 
de parto e aliviar da dor. A conscien-
cialização do próprio corpo capacita a 
mulher para seguir os seus instintos, 
trabalhando a favor da gravidade, à 
medida que o processo de parto se 
desenrola. Neste processo, o homem 
poderá assumir a função de tran-
quilizar da mulher e suavizar aquele 
momento, fazer-lhe massagens de 
relaxamento e orientando-a nos exer-
cícios de respiração 

“Um parto é um mergulho dentro de 
si, um encontro inexorável com as 
questões mais íntimas e subjetivas nas 
águas revoltas e escuras do incons-
ciente.”
Janet Balaskas 

“para mudar o mundo é primeiro preci-
so mudar a forma de nascer”
Michel Odent 

ARTIGO DE OPINIÃO

TEXTO: RAQUEL SIVA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

PREPARAÇÃO PARA O
PARTO E PARENTALIDADE

Horário
Segunda: 15h00 – 20h00

Terça a Sexta: 10h00 – 13h00 | 15h00 – 20h00
Sábado: 10h00 – 13h00

 253 781 125 | 914 724 48
geral.guimaraes@clinicamim.com

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº83,
Costa – Guimarães

Além de toda a componente prática 
relativa ao pré-parto, ao parto e ao 
pós-parto, durante um curso de pre-
paração para o parto e parentalidade é 
importante que o casal seja capaz de 
compreender a importância das altera-
ções hormonais e do processo fisioló-
gico subjacentes ao trabalho de parto. 
Esta compreensão é fundamental para 
que o casal entenda como funciona o 
desenrolar deste processo. Por estes 
motivos, é aconselhável que a mulher 
esteja num ambiente apropriado, faci-
litador e sensível ao desenrolar do pro-
cesso de parto, e usufrua de cuidados 
que propiciem a libertação eficaz das 
hormonas do parto, tornando este mo-
mento mais seguro, mais fácil, menos 
doloroso, e reduzindo a necessidade 
de intervenções.

Raquel Siva
Enfermeira Parteira e Conselheira
em Aleitamento Materno
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© JOÃO BASTOS

DECISÕES E SOLUÇÕES
TEM NOVAS INSTALAÇÕES NA QUINTÃ
A Decisões e Soluções de Guimarães 
abriu novas instalações na Quintã, 
junto ao centro da cidade berço.

A empresa é líder do mercado e 
garante as melhores soluções para 
os clientes, particulares e empresas: 
consultoria financeira, mediação imobi-
liária, construção de imóveis, mediação 
de obras e mediação de seguros.

A Decisões e Soluções propõe-se a 
arranjar o melhor crédito habitação, 
com a troca de crédito a ser totalmente 

gratuita para o cliente.

Ao renegociar o crédito habitação, o 
cliente poupa também no Seguro de 
Vida até 50%.

Segundo Raquel Almeida, diretora 
comercial, quatro irmãos vimaranen-
ses compraram um prédio na cidade, 
mais precisamente na rua da Rainha, 
e estavam a pagar 800 euros por mês 
de crédito habitação. Com a ajuda da 
Decisões e Soluções, que renegociou o 
valor com os seus parceiros, a famí-

PARAÍSO JÓIAS Unipessoal, Lda. - Lic AMI 12069
Rua Teixeira Pascoais, 530 R/C, Azurém, 4800-073
Tlf: 253 908 100 • Tlm: 913 878 170
E-mail: dsguimaraes2azurem@gmail.com
www.decisoesesolucoes.com

lia passou a pagar apenas 400 euros 
por mês, o que corresponde a uma 
poupança de 50%, sem qualquer custo 
adicional para o cliente.

A Decisões e Soluções tem uma equipa 
em crescimento e está a recrutar. É 
uma oportunidade para pessoas ambi-
ciosas e à procura de novos desafios, 
trabalhando de forma autónoma.
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VIAGENS À MINHA TERRA
JOÃO PEDRO VAZ

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

DE SANTA MARTA
ATÉ CHEGAR À CIDADE-BERÇO
TEXTO: JOANA QUINTAS• FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

"GUIMARÃES TEM UMA 
ESCALA QUE, PARA 
MIM, É MUITO BOA. 
JÁ TEM ALGUMA VIDA 
SOCIAL MAS NÃO HÁ AS 
DIFICULDADES DE UMA 
CIDADE COM ESCALA 
MAIOR"

Circunstâncias pessoais trouxeram 
João Pedro Vaz a Guimarães, há cerca 
de quatro anos. Apesar de nem sem-
pre, durante esse tempo, ter exercido a 
sua atividade profissional na cidade-
-berço, é hoje o diretor artístico d'A 
Oficina e considera-se bem estabe-
lecido. Nasceu no Porto mas viveu 
toda a sua infância em Santa Marta 
de Penaguião, terra que considera ser 
a sua terra natal e que hoje damos a 
conhecer.

João Pedro Vaz nasceu no Porto, em 
1974, mas cresceu em Santa Marta de 
Penaguião, terra onde vivia a sua famí-
lia. Numa região de paisagem marcada 
pelo Douro, viveu a sua infância em 
contacto com o campo.

A época das vindimas, numa rotina 
vivida com o avô, marca a sua infância 
e adolescência. Ainda assim, e apesar 
de a família possuir terrenos e vinhas, 
sempre viveu protegido do trabalho 
do campo. "Tenho uma família muito 
matriarcal, muito ligada ao campo. 
Só na geração dos meus pais é que 
começou a haver licenciados e pessoas 
com profissões liberais. As gerações an-
teriores são todas gerações de trabalho 
e eu sou completamente do campo. No 
entanto, a minha geração sempre foi 
muito protegida do trabalho no campo, 
nunca fui muito de trabalhar com as 
mãos", explica.

Com uma irmã mais nova 20 meses, 
João Pedro Vaz partilhou com ela 
praticamente todas as brincadeiras de 
infância. Já do avô, pessoa que con-
sidera ter tido mais influência sobre 
si, recorda a ajuda em toda a logística 

das vindimas. " Em miúdos brincáva-
mos muito no exterior, tínhamos um 
terraço, um quintal com muitas árvores 
e fazíamos as brincadeiras normais 
do ar livre. O meu pai sempre quis ser 
muito didático com os jogos mas nós 
destruíamos tudo", revela. "Para mim, 
as rotinas das vindimas com o meu avô 
são um episódio marcante da minha 
infância e das minhas memórias em 
Santa Marta de Penaguião. A minha fa-
mília tem algumas vinhas, que exigiam 
alguma logística e eu ajudava o meu 
avô a tratar da documentação. Ficáva-
mos os dois na adega e eu ajudava no 
processo", acrescenta.

PERCURSO PROFISSIONAL

O gosto pelos livros desde cedo o fez 
perceber que queria ser escritor. Ainda 
assim, optou pelas ciências no secun-
dário e pela Engenharia Química na 
universidade. A isso, seguiu-se o teatro. 
Considera que sempre teve uma visão 
muito fantasiosa do mundo, motivo que 
pode ter impulsionado a sua ligação 
e interesse para com os livros e, mais 
tarde, o mundo do espetáculo.
 
"Fui para ciências porque queria ser 
escritor. Eu já lia muito mas não gosta-
va das aulas de português. A ideia era 
ter um trabalho e continuar a escrever, 
porque eu acho que para escrever não 
é preciso nenhuma formação, é preciso 
ler. E eu leio muito. Se me deixassem 
só fazer uma coisa, era ler. Abdicava de 
tudo, mas da leitura e dos livros não. 
Depois estudei Engenharia Química e 
fui para o teatro universitário, isto em 

Coimbra. Não terminei o curso e entre-
tanto profissionalizei-me no teatro e co-
mecei a trabalhar no Porto. Tive lá cerca 
de dez anos, depois fui para Lisboa e 
depois vim para o Minho. Aliás, eu devo 
ser a única pessoa cujo teatro impediu 
o seu sonho. Porque o meu sonho era 
escrever e nunca o consegui cumprir. 
Eu deixei o curso para ir para o teatro e 
isso foi uma coisa imediata, foi natural", 
admite João Pedro Vaz.

Sempre admitindo a influência do 
campo na sua vida, deixa claro que a 
ideia de comunidade tem um papel 
muito importante naquilo que é o seu 
trabalho. "Acabei por construir um 
percurso profissional muito ligado à 
ideia de comunidade, de um sítio mais 
pequeno", afirma.

Depois de um ano e meio a viver 
em Guimarães, começou também a 
trabalhar na cidade. Atualmente é o 
diretor artístico d'A Oficina. "Quando me 
chamaram para vir para cá juntei o útil 
ao agradável. Vinha já com sete anos 
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"A MINHA 
GERAÇÃO 
SEMPRE 
FOI MUITO 
PROTEGIDA DO 
TRABALHO NO 
CAMPO"

de trabalho ligados ao teatro e à comu-
nidade e o que quis fazer com o Teatro 
Oficina foi nesse sentido, de fazer um 
projeto mais ligado à comunidade e 
à cultura. Vivi cá um ano e meio sem 
trabalhar cá, ia e vinha todos os dias", 
desvenda.

CHEGADA A GUIMARÃES

Depois de percorrer várias cidades, quer 
enquanto estudante quer por questões 
profissionais, João Pedro Vaz chegou 
a Guimarães há cerca de quatro anos. 
Ainda assim, foram as questões pes-
soais que pautaram esse caminho.

"Quando conheci a minha mulher vim 
viver para Guimarães, porque ela é de 
cá e só um ano e meio mais tarde fui 
convidado para vir para o Teatro Oficina. 
Estou cá há quatro anos. Nunca teria 
vindo viver para Guimarães se não fos-

se esta questão pessoal", sublinha.

Apesar de ter crescido num meio rural, 
e no qual nem sempre tudo era fácil de 
encontrar, João Pedro Vaz rapidamente se 
adaptou a viver na cidade. Depois de ter 
passado pelo Porto e pela capital, conside-
ra que Guimarães é uma cidade agradável 
para viver e para criar as duas filhas.

"Recordo-me de ir, a partir de Santa 
Marta, até ao Porto de comboio com as 
minhas tias-avós. Iamos fazer algumas 
compras de coisas que não havia lá, 
como coisas de costura. Mas foi fácil 
a adaptação. Guimarães tem uma 
escala que, para mim, é muito boa. Já 
tem alguma vida social mas não há as 
dificuldades de uma cidade com escala 
maior. É uma boa cidade para ter filhos. 
Não acredito que Guimarães venha a 
duplicar a sua população mesmo ape-
sar do crescimento turístico", frisa.
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SANTA MARTA
DE PENAGUIÃO

Numa relação de proximidade privi-
legiada com a paisagem do Douro, 
Santa Marta de Penaguião oferece aos 
visitantes momentos de descontração e 
relaxamento. Destaque para a estrada 
que faz a ligação entre a Régua e o Pi-
nhão, apesar dos 7 quilómetros de dis-
tância para o concelho. Segundo João 
Pedro Vaz, todos a deveriam percorrer. 
Também a zona do Viso, de onde se 
contemplam paisagens sobre o Douro e 
a Serra do Marão, é um dos pontos de 
referência locais.

Com o cabrito assado a ser um dos pra-
tos em destaque, o "Restaurante Santa 
Marta" é ponto de paragem obrigatória 
para quem visita Santa Marta de Pena-
guião.  Para João Pedro Vaz, este é um 
local de referência e de memórias de 
infãncia, mas também espaço frequen-
tado ainda hoje, em todas as visitas. 
Com uma gastronomia marcadamente 
rural, maioritariamente composta por 
pratos típios portugueses, também o 
"Boteco" é um espaço de destaque no 
concelho.

Cada vez mais em ascensão no nosso 
país, é o turismo rural que predomi-
na também em Santa Marta. Local 
idealmente pensado para o descanso 
e repouso, no convívio com a natureza 
e entre o equilíbrio do rio e da serra, 
tem como principais pontos de estadia 
quintas e solares. Com chalés deco-
rados de forma tradicional, O "Solar 
da Portela" está referenciado pelo 
agroturismo e oferece aos hóspedes a 
possibilidade de disfrutarem da piscina 
sobre os socalcos das vinhas.

Inserida numa das mais belas e procura-
das paisagens de Portugal, Santa Marta 
de Penaguião permite contemplar o 
Douro Vinhateiro e a serra do Marão. As 
vinhas são ponto de referência por todo 
o concelho.

Situada entre Vila Real e o Peso da 
Régua, é considerada como “uma das 
mais belas porções do Paiz Vinhateiro”. 
Santa Marta afirma-se hoje como parte 
integrante e caraterística do Alto Douro, 
Região Património Mundial.

Cada vez mais procurada pelo turismo ru-
ral, por portugueses e turistas em busca 

de alguns dias de refúgio e sossego, tem 
vindo a receber mais visitantes. Ainda as-
sim, é concelho de poucas gentes. Com-
posto por sete freguesias, o concelho não 
ultrapassa os 8.000 habitantes.

Reconhecida também pelas suas Adegas 
Cooperativas, Santa Marta de Penaguião 
é região produtora de alguns dos mais 
reconhecidos vinhos nacionais.

Muitas das suas tradições passam pela 
viticultura e isso é possível observar atra-
vés do artesanato da região, que recorre 
a técnicas ligadas à cestaria e á tanoaria, 
bem como a tapeçaria, rendas e borda-

dos que eram utilizados para servir doces 
e o Vinho do Porto.

Solares e casas senhoriais compõem 
também a paisagem em Santa Marta, 
fruto da importância económica que os 
férteis solos da região e a criação da 
Região Demarcada do Douro possibili-
taram.

O silêncio, a tranquilidade, o rio e a serra, 
o equilíbrio de cores e de odores, a luz e 
a sombra, a beleza das encostas e dos 
vales e a possibilidade de desfrutar da 
envolvência da natureza fazem de Santa 
Marta de Penaguião um local a visitar.

LOCAIS A VISITAR ONDE COMER ONDE DORMIR
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9 ANOS DE EXPERIÊNCIA À SUA DISPOSIÇÃO

3 1 90

119.000€

Póvoa de Varzim, Porto
AS170136

2 1 65

80.000€

Azurém, Guimarães
ASG18008

40

3 2 113

124.500€

Ponte, Guimarães
ASG18045 NC/EE

3 2 126

125.000€

Selho S. Jorge, Guimarães
ASG18042 NC/EE

139.000€

Ponte, Guimarães
ASG18053 NC/EE

3 2 106

379.000€

Prazins, Guimarães
AS170160 NC/EE

4 4 234 1125

99.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS17036 NC/EE

2 1 72 450

85.000€

Creixomil, Guimarães
ASG18050 NC/EE

3 3 120

77.500€

Selho S. Cristóvão, Guimarães
ASG18039

3 191 493

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

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

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!

129.900€

Ponte, Guimarães
ASG18051

3 2 121

275.000€

Sande S. Lourenço, Guimarães
AS170207

3 3 165 1180

NC/EE

295.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
ASV18033

3 4 198 866

595.000€

Centro de Guimarães
ASG18009

10 5 314 84

399.000€

Nespereira, Guimarães
AS17069

3 4 164 3727

695.000€

Mesão Frio, Guimarães
ASG18030

4 3 429 16753 11150

450.000€

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

240.000€

Airão, Guimarães
ASG18040

3 3 198 752

NC/EE

225.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS16048

3 4 190 545

44.000€

Lordelo, Guimarães
AS170209 NC/EE

2 1 52 244

BAIXA DE PREÇO
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NOS 70 ANOS DE HISTÓRIA DO ROTARY CLUB DE GUIMARÃES, CURIOSAMENTE, O CARGO DE 
PRESIDENTE NUNCA FOI OCUPADO PELO MESMO COMPANHEIRO. PARA 2018/2019, O LUGAR DE 
PRESIDENTE FOI AGORA ASSUMIDO POR SÉRGIO BALÃO. 

SÉRGIO BALÃO É O NOVO PRESIDENTE
DO ROTARY CLUB DE GUIMARÃES

SOCIEDADE

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

No passado dia 05 de julho, O Rotary 
Club de Guimarães realizou a Transmis-
são de Mandatos. Sérgio Balão assume 
a presidência do clube rotário de Gui-
marães durante um ano. A cerimónia 
decorreu na Pousada Mosteiro de Gui-
marães, com muitos dos atuais compa-
nheiros presentes e representantes de 
diversos clubes rotários da região. Na 
reunião festiva, Paula Oliveira represen-
tou o Município de Guimarães.

Nos 70 anos de história do Rotary Club 
de Guimarães, curiosamente, o cargo 
de presidente nunca foi ocupado pelo 
mesmo companheiro. Para 2018/2019, 
o lugar de presidente foi assumido por 
Sérgio Balão. Sobre Angelino Salazar, 
presidente cessante, Sérgio Balão não 
poupou nas palavras de agradecimento. 
“Presto um justo reconhecimento pela 
presidência, agradecendo à sua família, 
que esteve sempre presente e com-
prometida com o nosso clube. Conheci 
uma pessoa com a peculiar vontade e 
cuidado de agradar a todos. Uma pessoa 
íntegra e de nobre caráter”, disse o presi-
dente entrante. 

Sérgio Balão, Técnico Superior dos 
Quadros da Segurança Social, não 
escondeu a emoção ao tomar posse. 
“Queridos companheiros, é com enorme 
alegria e orgulho que me apresento 
hoje, e na mesma medida com humil-
dade e de braços abertos, agradeço o 
vosso testemunho na minha tomada de 
posse como presidente do Rotary Club 

de Guimarães. Hoje, com os mesmos 
protagonistas invertem-se papéis: esta 
é a magia do Rotary. Um clube rotário é 
uma sociedade de serviço, que procura 
congregar homens e mulheres, postos 
a estimular e fomentar o ideal servir, 
onde cada um se apresenta como é”, 

sublinhou. 
O novo presidente falou ainda sobre o 
que é ser um companheiro. “Rotários 
são homens e mulheres capazes de 
liderar projetos que fazem a diferença 
e renovam vidas. Cidadão do mundo e 
para o mundo”, resumiu.

TUDO PARA O
REGRESSO ÀS AULAS

Rua de Azemel, 4806-909 Caldelas - Guimarães (junto ao centro grossista das Taipas)

253 479 950  /  964 737 672  /  253 479 959geral@tailar.com

WWW.TAILAR.COM
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Arquimedes era o gato de um feiticeiro 
muito velho e sábio e vivia numa bela 
casa, numa clareira no meio da floresta. 
Aquele lugar era mágico, não pelos 
poderes do feiticeiro, mas pelo poder da 
Natureza. Os aromas de vegetação e da 
chuva, a beleza do chilrear dos pássaros, 
do uivar dos lobos e do coaxar das rãs e 
sapos que viviam no lago, transmitiam a 
sensação de paz e harmonia. 
Mas nem todos eram felizes naquele 
lugar. Arquimedes era um gato 
vaidoso, mimado e egoísta. Apesar ser 
muitíssimo bem tratado por seu dono, 
nunca estava contente. 
Quando era novo adorava a companhia 
do feiticeiro e deliciava seu dono com 
um ronronar suave e meigo, mas, com 
o tempo, tudo mudou! Arquimedes 
começou a achar que tinha direito a 
todas as regalias de que usufruía, sem 
ter que acarinhar o seu dono, amigo e 
companheiro.
- Este feiticeiro é muito velho! – 
reclamava ele quando estava com 
os animais da floresta - Nunca brinca 
comigo, só me dá um carapau, de 
quando em vez, quando vai à cidade 
tratar das suas necessidades. Nada que 
possa satisfazer uma animal da minha 
classe.
Toda a gente sabe que o animal de um 
feiticeiro é sempre um animal que se 
deve ouvir. A sabedoria é-lhe transmitida 
pelo dono, mas nem por isso os animais 
da floresta achavam que ele tinha razão. 
- Vou arranjar outro feiticeiro. Mais novo! 
Mais carinhoso! Que tenha mais respeito 
pelas minhas necessidades! 
Se depressa o disse, mais depressa o fez 

e, numa bela manhã Arquimedes fugiu 
de casa. 
Depressa encontrou uma carruagem 
parada na berma da estrada. Era 
belíssima, toda trabalhada com 
acabamentos a folha de ouro. 
- Isto é que eu mereço! – Pensava o 
gato para com os seus bigodes. – Uma 
carruagem real. Será um príncipe, uma 
princesa ou a carruagem do próprio rei? 
Com a curiosidade e egoísmo a 
fervilharem dentro do seu corpo, 
Arquimedes saltou para a carruagem, 
pôs a sua expressão mais amorosa 
e esperou pela sua vida regalada e 
descansada. Qual não é o seu espanto 
quando, dentro da carruagem, vê uma 
linda senhora vestida com um lindo 
vestido bordado a fios de prata e ouro. 
Esta, ao ver Arquimedes agarrou-o com 
carinho e abraçou-o como se fosse o 
último gato à face da terra.
 - Que belo animal. Que pelo 
fantástico, a sua suavidade, o seu 
tom azul. Nunca esperei encontrar um 
animal assim, muito menos na berma 
da estrada. Vamos para casa cocheiro, 
mal posso esperar para lhe mostrar 
o castelo. Chegados a casa, 
a dama da carruagem e Arquimedes 
entraram num belo palácio ricamente 
decorado. Mas algo de estranho se 
passava. Arquimedes começou a sentir 
o cheiro de vários gatos, não gatos de 
estirpe fina como a dele, mas de gatos 
rafeiros. 
 - Meu querido gatinho 
durante anos esperei para ter o pelo 
mais suave e belo que um animal pode 
dar e encontrei-te finalmente! – dizia 

a bela senhora enquanto entravam 
num compartimento repleto de jaulas, 
grandes, medianas e pequenas, onde 
se viam gatos de todas as idades, raças 
e tamanhos, havia apenas uma vazia, a 
sua.
Arquimedes bem tentou fugir, arranhar 
aquela mulher horrível que prendia os 
da sua raça. 
- Calma gatinho! Há já muito tempo 
que te observava na casa do teu dono 
feiticeiro. Durante meses esperei por 
ti, um animal com um pelo perfeito na 
suavidade e tonalidade. O teu egoísmo 
foi a tua perdição e agora serás a gola 
do meu casaco de peles. O mais suave, 
leve e belo casaco jamais visto e tudo 
graças à tua vaidade e egoísmo.
Arquimedes tremia, miava e arranhava 
tudo, mas estava preso de movimentos. 
É então que ao longe uma voz chama 
por ele.
- Arquimedes! Arquimedes! Vá lá, acorda, 
hoje comprei-te um carapau como tu 
tanto gostas!
Era a voz do feiticeiro que chegara das 
compras na cidade. Afinal tudo não tinha 
passado de um sonho. 
- Hoje vi um casaco que deveria ser 
muito quentinho, mas era de pelo de 
animal, por isso não o comprei.
Arquimedes olha de repente para o 
feiticeiro que lhe pisca o olho ao de 
leve. E, após muito tempo, enquanto 
o feiticeiro arrumava as suas compras 
Arquimedes, volta a roçar-se junto às 
pernas do velho feiticeiro e ronrona 
como nos seus tempos de bebé.
O feiticeiro sorri e acaricia Arquimedes. 
Tudo voltara a ser como outrora.

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES  IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

ARQUIMEDES, 
O GATO DO 
FEITICEIRO 
[88611]
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A PRIMEIRA EDIÇÃO DOS CONVÍVIOS INTERNACIONAIS DE MÚSICA DE GUIMARÃES, ORGANIZADA PELA 
ASSOCIAÇÃO CONVÍVIO, DECORREU DE 21 A 24 DE JULHO, ENTRE O PAÇO DOS DUQUES E A SEDE DA 

ASSOCIAÇÃO. NA CIDADE-BERÇO ESTIVERAM CONCORRENTES DE TODO O MUNDO.

1.ª EDIÇÃO CONVÍVIOS INTERNACIONAIS 
DE MÚSICA DE GUIMARÃES

SOCIEDADE

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Foi com visível encantamento com a 
nossa cidade que os concorrentes, 
alunos e professores presentes nos 
primeiros Convívios Internacionais de 
Música de Guimarães, passaram os dias 
que durou esta iniciativa organizada 
pela Associação Convívio, com mo-
mentos repartidos entre a sede desta 
associação e o Paço dos Duques de 
Bragança.

Jovens estudantes e concorrentes, 
acompanhados das suas famílias, oriun-
dos da China, Austrália, França Espanha 
e de todo o território português, levaram 
de Guimarães óptimas recordações e 
vontade de voltar, como foi frisado, para 
além daqueles, pelos membros do júri 
do Concurso Internacional de Violino de 
Guimarães, Yasuko Miyauchi (Japão), Fi-
lipa Abreu (Portugal), Jacky Wong  (Hon-
g-Kong) , Fox Chan (Austrália) e Eliseu 

Silva e Marian Pivka (Eslováquia), sendo 
estes dois últimos igualmente diretores 
artísticos do Festival.

Realizaram-se também dois concertos, 
com sala cheia, a cargo de Marian Pivka 
e Eliseu Silva, Gareth Szakos ,  Jacky 
Wong e Fox Chan, no Paço dos Duques 
de Bragança.

O Prémio Convívio foi atribuído ao Ven-
cedor Absoluto do Concurso Internacio-
nal de Violino de Guimarães, Jessica Ma,  
(que irá ter entrada direta no Concurso 
Internacional de Hong Kong, com tudo 
pago). O Prémio Melhor Concorrente de 
Guimarães coube a  João Pedro Rodri-
gues e o Melhor Aluno de Guimarães a 
Cláudia Martins Carvalho, entre outros 
prémios.

“Depois do êxito desta edição e da 
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vontade de regressar manifestada 
pelos participantes, seria indesculpável 
não prosseguir com esta iniciativa”, 
refere César Machado, presidente do 
Convívio. “No que depender de nós, cá 
estamos para trabalhar”, refoça.
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DO CASTELO À PENHA, DOS CHURRASCOS À NOITE BRANCA, ASSIM FOI PASSADO O FIM DE SEMANA 
DO VESPA CLUBE DE GUIMARÃES. “À CONQUISTA DE 2018” FOI O LEMA DO ENCONTRO DAS MAIS DE 
250 PESSOAS, EM CIMA DA SUA VESPA, COM A CIDADE BERÇO COMO PANO DE FUNDO.

À CONQUISTA DE 2018
ENCONTRO DE VESPAS EM GUIMARÃES

SOCIEDADE

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

De 06 a 08 de julho, o Vespa Clube de 
Guimarães organizou uma concentra-
ção intitulada “À Conquista de 2018”, 
evento onde juntou mais de 250 pes-
soas e que percorreu os lugares mais 
icónicos de Guimarães.

Do Castelo à Penha, dos churrascos à 
Noite Branca, assim foi passado o fim 
de semana, de 06 a 08 de julho, do 
Vespa Clube de Guimarães. “À Conquis-
ta de 2018” foi o lema do encontro das 
mais de 250 pessoas, em cima da sua 
vespa, com a cidade berço como pano 
de fundo. “Correu tudo muito bem, as 
pessoas dos outros clubes gostam de 
visitar a cidade e estão sempre com 
vontade de volta”, explicou José Carlos 
Alves, presidente do Vespa Clube de 
Guimarães. O percurso também se 
estendeu à cidade vizinha. Os vespis-
tas rumaram a Fafe, para uma visita 
cultural, onde passaram por pontos 
importantes do município. 

Em Guimarães, para além dos conví-
vios que faziam às nas refeições e das 
visitas aos locais emblemáticos do 
Berço, os vespistas desfilaram na Noite 
Branca, um momento especial para os 
clubes do resto do país. “Foi uma noite 
diferente, com muita alegria”, referiu 
José Carlos Alves, realçando que vieram 
à cidade-berço cerca de 20 clubes 
portugueses.
O presidente do Vespas Clube de Gui-
marães mencionou ainda a envolvência 
da Câmara Municipal, que “reconhece 
que o clube traz muitas pessoas à 
cidade”.

GUIMARÃES VAI SER A CAPITAL 
MUNDIAL DOS VESPISTAS EM 
2020

O Vespas Clube de Guimarães está ago-
ra a preparar o seu carro para a Marcha 
Gualteriana, que desfila pelas ruas do 
Berço a 06 de julho. Mas é no ano de 
2020 que o clube vimaranense tem a 
sua maior tarefa. Guimarães vai receber 
o evento “World Vespa Days”, com o 
apoio do Vespa Clube de Portugal e da 
Câmara Municipal e a colaboração dos 
clubes vespistas vizinhos. Esta é ape-
nas a terceira vez que Portugal recebe 
a iniciativa.
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FREEDOM 71
JUNTA O LAZER À PAIXÃO PELAS MOTAS
Há um novo Concessionário do Grupo 
Piaggio em Portugal. Chama-se Free-
dom 71 e inaugurou no dia 21 de julho, 
na rua da Liberdade, bem no centro 
da cidade de Guimarães. O evento 
juntou apaixonados por vespas e por 
veículos motorizados em geral.

A Freedom 71 representa marcas pris-
tigiadas, como a Vespa, a Piaggio, a 
Aprilia e a Moto Guzzi.

A principal inovação do novo espaço 
é a paixão pelas vespas e o espaço 
de lazer, com um ambiente familiar, 
diferenciando-se das lojas habituais de 
veículos motorizados. “É um espa-
ço onde toda a gente se sente bem. 
Estamos no meio das motas, mas com 
internet, televisão… Um local de conví-
vio, rodeados daquilo que gostamos”, 
refere Paulo Nobre, proprietário do 
espaço.

O principal foco da loja são as vespas, 
no entanto, a oferta é muito mais 
alargada.

A abertura das instalações da  Free-
dom 71 acontece numa altura em que 
o Vespa World Days está cada vez 
mais próximo. O encontro mundial de 
vespas vai ocorrer no ano de 2020, na 
cidade berço. São esperados milhares 
de amantes da icónica scooter.

Rua da Liberdade, 289
Guimarães

Tel: 927 428 222

mail: freedom71gmr@gmail.com

site: www.vespa.pt

face: @Freedom 71
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O GRANDE PRÉMIO DE CICLISMO DO MINHO ARRANCOU DE GUIMARÃES, MAIS PRECISAMENTE DE 

SANTA MARIA DE SOUTO, ONDE FOI INAUGURADO O NOVO CENTRO DE CICLISMO DA REGIÃO. PROVA 
FOI CONSIDERADA UM SUCESSO E COROOU JOÃO MACEDO COMO VENCEDOR.

30.º GRANDE PRÉMIO DO MINHO
PARTIU DA CIDADE BERÇO

DESPORTO

TEXTO: LUÍS FREITAS 

João Macedo, da Sicasal/Liberty Segu-
ros/Bombarralense, foi o grande vence-
dor da 30.ª edição do Grande Prémio do 
Minho – juniores. A prova, que saiu de 
Guimarães, no dia 06 de julho, terminou 
no dia 08, em Vieira do Minho.

“O 30º Grande Prémio foi um enor-
me êxito desportivo e organizativo, 
provavelmente das melhores provas 

nacionais e internacionais de ciclismo 
organizadas para o escalão de junio-
res”, destacou o vimaranense José 
Luís Ribeiro, presidente da Associação 
de Ciclsimo do Minho. A prova juntou 
vários apaixonados pela modalidade, 
quer no arranque da prova, em Santa 
Maria de Souto (onde foi inaugurado 
o novo Centro de Ciclismo do Minho), 
quer na chegada da primeira etapa, em 

Guimarães, junto à sede da ACM.

No total participaram na prova 153 
ciclistas, de 23 equipas, sendo que seis 
delas eram espanholas, e as restantes 
portuguesas.

Num futuro próximo, a prova de ciclsimo 
pode abrir fronteiras e percorrer estradas 
mais a norte, ou seja, na Galiza.
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ASA PADEL GUIMARÃES
INAUGUROU COM TORNEIO INTERNACIONAL
O ASA Padel Guimarães, situado no 
interior da Fábrica ASA, em Covas, 
Polvoreira, foi inaugurado no dia 13 de 
julho, durante o primeiro Open ASA, e 
contou com vários convidados especiais.

O padel é uma modalidade em expansão 
e Guimarães não perdeu o comboio. O 
ASA Padel Guimarães inaugurou as suas 
novas instalações, num local próximo do 
centro da cidade e com vários privilégios 
para os praticantes.

Os três courts, de elevada qualidade, são 

acompanhados por dois balneários, um 
masculino e um feminino, e uma loja de 
artigos da modalidade, com qualidade 
CARTRI. Estacionar também não é 
problema, porque existem dois parques, 
um interior e outro exterior, ambos 
gratuitos.

A inauguração juntou vários convidados, 
num ambiente agradável e descontraído. 
Dentro do court, jogadores de elevada 
qualidade iam demonstrando a 
modalidade e a qualidade do seu jogo, 
não deixando ninguém indiferente.

TORNEIO 
INTERNACIONAL
É PARA REPETIR
O segundo fim de semana de julho ficou 
marcado pelo I Open ASA. O torneio 
organizado pelo ASA Padel Guimarães foi 
um sucesso, juntando várias dezenas de 
atletas.

“A expetativa criada tinha sido bastante 
grande, contudo, correu maravilhosa-
mente bem. As pessoas adoraram e teve 

um impacto muito grande ao nível das 
nossas instalações. As pessoas ficaram 
surpreendidas com aquilo que nós aqui 
temos. O futuro passa agora por fazer 
com que as pessoas que gostaram, ve-
nham cá mais vezes”, disse David Lopes, 
organizador do torneio.

O torneio terá, seguramente, novas 
edições, mas no inverno. Entretanto, os 
amantes da modalidade podem esperar 
mais torneios sociais e aproveitar as 
Padel Nights, todas as quartas à noite, 
com torneios Non Stop, com nível de 
iniciação.

Estrada Nacional 105, Covas, Polvoreira  Telm: 968 602 914  •  E-mail: asapadelguimaraes@gmail.com  •  Siga-nos no Facebook
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FUTEBOL À LUPA

A ECONOMIA DO ADEPTO

Da Madeira ao continente

Se o leitor está a ler este artigo na 
cidade de Guimarães, tem de entrar num 
avião e fazer uma viagem de quase duas 
horas para aterrar no nosso primeiro 
destino. É na Madeira, precisamente no 
Estádio da Madeira, casa do CD Nacio-
nal, que encontramos os preços mais 
baixos para ver futebol na época que 
está a principiar. Para assistir a todos os 
jogos sentados na bancada, os homens 
pagam uma quota mensal de 2,50€ e 
as mulheres pagam 1,25€. Basta entrar 
no carro e conduzir por 15 minutos para 
chegar ao reduto do CS Marítimo, que 
segue o exemplo do vizinho no quesito 
dos preços acessíveis. Os maritimistas 
pagam 70€ por ano (equivalente a 5,83€ 
por mês) ao passo que as mulheres que 
equipam de verde-rubro pagam 35€ por 
ano (2,92€/mês).

Regressamos ao continente. Sem 
surpresas, encontramos FC Porto e 
Sporting CP no outro extremo do espec-
tro, seguidos de perto pelo SL Benfica. 
Os homens sportinguistas são os que 
mais pagam para ver futebol no estádio. 
A combinação das quotas mensais 
com a Gamebox (incluí até 26 jogos 
de várias competições) faz com que 
tenham uma despesa mensal de 20,75€ 
para entrar no Estádio José Alvalade. 
As leoas pagam menos 3€. Vale a pena 
deixar a ressalva de que o Sporting CP 
tem duas opções de quotas, a saber: a 
económica (6€/mês) e a Premium (12€/
mês) e pagam, como está estabelecido 
estatutariamente, 13 quotas anuais. 
As diferenças são assinaláveis, uma 
vez que os sportinguistas que pagam 
a quota económica não são elegíveis 
para os órgãos sociais e, após um ano 
de filiação, o seu voto continua a valer 
apenas por um (e não por dois). Do lado 
feminino, são as portistas que pagam 
mais. Desembolsam 19,17€ mensais – o 
mesmo que os companheiros de ban-
cada do sexo masculino – para estar no 
Estádio do Dragão em todos os jogos do 
principal campeonato. No clube da Luz, 
os homens pagam mensalmente 20,25€ 
pela combinação da quota mensal e do 

SABEM OS AMANTES DO LUDOPÉDIO QUE O ESTÁDIO É O MELHOR 
LUGAR PARA VER FUTEBOL. NENHUM ECRÃ DE TELEVISÃO CAPTA 
A EXPERIÊNCIA DE ESTAR NA BANCADA. DA MADEIRA A LISBOA E 
AO PORTO – SEM ESQUECER GUIMARÃES! –, FOMOS SABER QUAL O 
CUSTO DE VER O ESFÉRICO ROLAR NOS ESTÁDIOS DE PORTUGAL.

Red Pass enquanto que as benfiquistas 
pagam menos 2€. De destacar ainda o 
recém promovido CD Santa Clara. Todos 
os associados do clube insular pagam 
15,82€ mensais. 

Há clubes que oferecem opções econó-
micas para estudantes e reformados. Os 
estudantes – com menos de 23 anos de 
idade – braguistas são os que mais des-
contos usufruem. Com uma quota men-
sal de 2,5€ podem ainda adquirir lugares 
no Estádio Municipal de Braga por 12,5€ 
anuais. Podem ser afiliados do clube por 
3,54€ mensais. Na maioria dos clubes, 
os reformados pagam o preço mais 
baixo para ter um lugar anual e usu-
fruem de descontos que podem chegar 
aos 50% nas quotas mensais. Em alguns 
clubes, estes descontos são aplicáveis 
apenas a quem recebe uma reforma de 
valor inferior ao Salário Mínimo Nacional 
ou um valor acordado pelo clube.

O preço do futebol em Guimarães

A cidade de Guimarães, berço da na-
cionalidade, faz-se representar por dois 

clubes no principal escalão do futebol 
português. O estandarte vimaranense é, 
por certo, o Vitória Sport Clube. Célebre 
no panorama português não só pela sua 
história enquanto instituição, mas tam-
bém por mobilizar constantemente um 
elevado número de adeptos apaixona-
dos, exibe orgulhosamente as bancadas 
preenchidas para o resto do país tomar 
de exemplo. Se na última época despor-
tiva 11 clubes portugueses não consegui-
ram ter, em média, 5 mil espectadores 
no estádio, o Vitória contrariou a tendên-
cia e recebeu, em média, mais de 16 mil 
espectadores por jogo. 

Para associados com mais de 18 anos, 
o preço dos lugares anuais vai desde os 
15€ aos 175€. A este valor, pago no início 
da época, acresce ainda o valor das quo-
tas mensais: 8€ para as mulheres com 
idades compreendidas entre os 15 e 59 
anos e 13€ para os homens com idades 
compreendidas entre os 18 e 59 anos. 
Para ver todos os jogos da Liga NOS, os 
homens vitorianos têm uma despesa 
mínima de 14,25€ por mês. As mulheres, 
por outro lado, têm uma despesa míni-

TEXTO: RAQUEL F. VEIGA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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ma de 9,25€ por mês.

Descentralizado, o Moreirense Fute-
bol Clube é o representante máximo 
de Moreira de Cónegos, freguesia do 
concelho de Guimarães com menos de 
5 mil habitantes. Para garantir um lugar 
para a época no Estádio Comendador 
Joaquim de Almeida Freitas, os adeptos 
têm de desembolsar 30€. A este valor é 
necessário adicionar o valor das quotas: 
os homens pagam 7,50€ mensais e as 
mulheres pagam 5€ por mês.

Significa isto que os cónegos têm um 
gasto mensal de 10€ para assistir a to-
dos os jogos do clube do coração dentro 
de portas. Para as mulheres, o valor é 
inferior em 2,5€.

A inconstitucionalidade dos preços

O Artigo 13º da Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa reconhece e estabelece 
a igualdade de todos perante a lei. Na 
alínea 2 pode ler-se que “ninguém pode 
ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, 
privado de qualquer direito ou isento de 
qualquer dever em razão de ascendên-
cia, sexo, (…)”. 

Embora este princípio da igualdade seja 
um direito constitucional, muitos clubes 
portugueses praticam preços diferentes 
para mulheres e homens pelo mesmo 
serviço. À semelhança de mais de me-
tade dos clubes portugueses – ao certo, 
de 11 –, os dois clubes vimaranenses 
cobram preços distintos com base no 
género dos associados. O Vitória cobra 
uma quota mensal com diferença de 4€ 
para homens e mulheres. Se um homem 
e uma mulher adquirirem o mesmo lugar 
anual para a época 2018/2019, vai haver 
uma diferença de 48€ no contributo 
de cada um ao final de um ano. É a 3ª 
diferença mais significativa. Apenas os 
preçários do SC Braga e do Boavista FC 
apresentam diferenças mais categóricas. 

Na cidade dos arcebispos, as diferenças 
não se limitam à quota mensal (6€ para 
as mulheres e 10€ para os homens). 
Estendem-se ao valor do lugar anual: 
disponíveis a partir dos 17,50€ para as 
mulheres e a partir dos 32,50€ para os 
homens. No final de uma época des-

portiva, os homens braguistas pagam 
mais 63€ do que as mulheres braguistas 
se ambos optarem por adquirir o lugar 
anual mais barato.

No Bessa, os homens pertecem à ca-
tegoria designada pela palavra “con-
tribuintes” e é-lhes pedida uma quota 
mensal de 9€. Em oposição, as mulheres 
pertencem a uma categoria – que, es-
clareça-se, existe nos estatutos do clube 
boavisteiro – designada por “auxiliares 
femininos” e pagam metade do valor, ou 
seja, 4,50€ por mês. O bilhete de época 
custa, para todos, 60€ anuais. Verifi-
ca-se, assim, um fosso de 54€ anuais 
entre mulheres e homens.

A política de preços da maioria dos 
clubes está em vigor e sem alterações 
há muitos anos. Foram implementadas 
numa época em que a independência fe-
minina era ainda um conceito abstracto 
e desconhecido e as mulheres eram so-
cialmente aceites nas bancadas apenas 

como acompanhantes – ou “auxiliares” 
como está delineado nos estatutos do 
Boavista FC – de uma figura mascu-
lina. Actualmente, as mulheres estão 
presentes nos estádios e no futebol de 
forma activa e independente. Deixaram 
de ser adornos e auxiliares para serem 
somente adeptas. O futebol deve saber 
acompanhar a evolução. Está na altura 
de os clubes portugueses reverem os 
preços e tratarem as associadas como 
elas são: sócias e adeptas por inteiro. 

Nota: Os valores apresentados neste artigo foram 
recolhidos nos sítios oficiais dos clubes na inter-
net e através de chamadas telefónicas. Por uma 
questão de gestão de espaço, serão apresenta-
dos os valores pagos por sócios efectivos (idade 
superior a 18 anos) de apenas alguns clubes 
nacionais. Os valores mensais indicados corres-
pondem ao valor mais baixo – somatório do valor 
das quotas com o lugar anual, sempre que se 
aplicar – que cada associado tem de pagar no 
respectivo clube para assistir a todos os jogos da 
Liga NOS na época 2018/19 dividido por 12 meses. 
Informação adicional será publicada na página de 
Facebook d’A Economia do Golo.
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A empresa de luxo britânica Burberry 
destruiu no ano passado todos os pro-
dutos que não conseguiu vender. E não 
o fez de uma forma qualquer: decidiu 
queimá-los. Roupas, acessórios e per-
fumes foram destruídos para proteger 
a marca, segundo seu relatório anual. 
Segundo os dados da empresa, todos 
esses produtos foram avaliados em 28,6 

milhões de libras (32 milhões de euros). 
Segundo a empresa, a energia que é 
gerada a partir dessa queima é arma-
zenada, então o processo de queima 
não polui. De acordo com os últimos 
dados disponíveis, a Burberry registrou 
em 2018 um aumento de 5% nos lucros 
gerados, que atingiram 413 milhões de 
libras (462 milhões de euros).

A banda irlandesa Kodaline regressa a 
Portugal no dia 24 de outubro para o seu 
primeiro concerto em nome próprio em 
Portugal, no Coliseu dos Recreios, em 
Lisboa. A digressão acontece no segui-
mento da apresentação do seu terceiro 
álbum de estúdio que será lançado no 
dia 10 de agosto. O quarteto trabalhou 
agora com vários escritores e produto-
res, incluindo Wayne Hector, que já cola-
borou com Nicki Minaj e One Direction, e 
Jonny Coffer, produtor de Beyonce, Emeli 
Sande, Naughty Boy e Two Inch Punch. 
O álbum sucede a "Coming Up For Air", 
lançado em 2015.

De acordo com um estudo norte-ame-
ricano, há uma “epidemia escondida” na 
carne de frango há várias décadas. Ao 
que tudo indica, este tipo de carne tem 
sido contagiada por suplementos anti-
bióticos que perdem efeito na proteção 
de bactérias que infetam o organismo. O 
estudo revela que a utilização de antibió-
ticos em demasia na produção de carnes 
para consumo humano retira as proprie-
dades para combater, de forma eficaz, 
as bactérias que se tornam “resistentes”. 
Quem lançou o alerta foi a jornalista 
norte-americana Maryn McKenna no seu 
livro intitulado “Plucked! The Truth About 
Chicken”, que foi publicado há cerca de 
um ano, sendo que o livro resulta de uma 
investigação sobre a utilização de anti-
bióticos na indústria agro-alimentar.

Um Airbus A380, o maior avião comer-
cial do mundo, aterrou pela 1.ª vez em 
Portugal, no aeroporto de Beja, atual-
mente o único português capaz de o 
receber, atraindo centenas de curiosos 
para ver o "gigante dos céus". O avião, 
vindo de Inglaterra, onde participou na 
edição deste ano de um dos maiores 
eventos internacionais de aviação, o 
Festival Aéreo de Farnborough, que 
decorreu na semana passada, aterrou 
no dia 23 de julho às 16h57 no aeropor-
to de Beja, o que atraiu centenas de 
curiosos e provocou congestionamentos 
no trânsito nos acessos à infraestrutu-
ra. Trata-se de "um momento histórico 
para a aviação civil" em Portugal já que 
é "a primeira vez" que aterra em solo 
nacional um Airbus A380, "um gigante 
dos céus e o maior avião comercial do 
mundo de sempre", disse à agência Lusa 
o presidente da Hi Fly, Paulo Mirpuri.

RUBRICA

KODALINE EM
PORTUGALNO MÊS 
DE OUTUBRO

"EPIDEMIA"
NA CARNE DE FRANGO

MAIOR AVIÃO
DO MUNDO ATERROU 
EM BEJA

MARCA DE LUXO
QUEIMA PRODUTOS QUE NÃO VENDE
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Ondas de calor intenso estão a atingir 
vários países do hemisfério norte, provo-
cando vários incêndios e causando mor-
tes por hipertermia. A Sibéria, conhecida 
mundialmente pelo frio, tem sido notícia 
nos últimos dias por um fenómeno raro: 
temperaturas acima dos 30ºC – os incên-
dios que deflagraram no último mês, na 
Rússia e nos países do hemisfério norte 
são consequências desta vaga de calor. 
O Japão, a Suécia e o Reino Unido, são 
outras regiões onde é anormal verifica-
rem-se altas temperaturas.

Uma agência ambiental flamenga travou 
o pedido de licenciamento da segunda 
praia para nudistas porque as “ativida-
des laterais” podem pôr em risco uma 
ave rara. A Federação Belga de Naturis-
tas já veio lamentar esta decisão porque, 
segundo dizem, o número de nudistas 
tem vindo a crescer. Os associados pre-
tendiam uma zona sossegada perto de 
um conhecido resort junto à praia, mas 

a resposta foi que a eventual ativida-
de sexual nas dunas iria assustar uma 
cotovia rara daquela zona. Além disso, 
de acordo com o relatório entregue ao 
governo pela agência ambiental, este 
tipo de “comportamentos” iria prejudicar 
as dunas. O presidente da Federação 
Belga de Naturistas argumentou que 
aquele é um sítio perfeito para a prática, 
já que "não tem prédios à volta".

A venda a domicílio de folhas de coca 
começou na cidade boliviana de San-
ta Cruz e fez tanto sucesso que tem 
perspetivas de ser replicada em outras 
regiões do país. A procura é alta, pois o 
mastigar de coca ("acullico" em língua 
quechúa) é um costume ancestral nas 
culturas indígenas andinas, tendo fins 
religiosos e sociais. Usa-se para mitigar 
a fome e o cansaço, mas também é 

costume consumir a folha em festas, 
juntamente com bebidas alcoólicas. "O 
negócio começou há dois meses. Até o 
momento, estamos a ir bem: as pessoas 
telefonam e gostam do serviço. Se con-
tinuar assim, acho que vamos começar 
a expandir-nos para outras províncias", 
explicou o proprietário da empresa, 
Michel Méndez. A entrega é gratuita em 
algumas zonas de Santa Cruz.

Milhares de pais estão preocupados com 
as vacinas que os filhos tomaram contra 
a difteria, tétano e tosse convulsa de 
uma das maiores empresas chinesas. A 
indústria farmacêutica chinesa está, de 
novo, debaixo de fogo depois de ter sido 
noticiado que o governo está a investi-
gar uma das maiores empresas por ter 
violado as normas na produção de 250 
mil vacinas contra a difteria, tétano e 
tosse convulsa. Embora não haja, até ao 
momento, relatos de doenças ou mortes 
provocadas pelas vacinas defeituosas, 
milhares de cidadãos começam a temer 
que a corrupção na indústria farmacêu-
tica esteja a colocar em risco as vida das 
pessoas. Em 2016, foram vendidas dois 
milhões de vacinas mal acondicionadas 
em armazéns.

CALOR ELEVADO
EM REGIÕES FRIAS

BÉLGICA PROIBE PRAIA PARA NUDISTAS
PARA NÃO ASSUSTAR PÁSSAROS

EMPRESA NA BOLÍVIA ENTREGA
AO DOMICÍLIO FOLHAS DE COCA

NOVO ESCÂNDALO
COM VACINAS 
DEFEITUOSAS
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1 – A HERANÇA 
DE BARRIS
Um homem, dono de uma adega, 
faleceu recentemente. No seu 
testamento, deixou 21 barris aos seus 
três filhos. Os barris encontram-se da 
seguinte forma: sete estão cheios de 
vinho; sete estão com vinho até metade 
e sete estão vazios. No entanto, os 
barris devem ser divididos de forma que 
cada filho receba o mesmo número de 
barris cheios, meio-cheios e vazios.

Considere que não podem ser utilizados 
instrumentos de medição. De que 
forma se pode dividir os barris de forma 
a que os irmãos fiquem com a mesma 
quantidade?

2 – PESCAR 
EM FAMÍLIA
Três pessoas vão pescar: dois pais e dois 
filhos.

Como é que isso é possível?

3– AS FLORES
Todas as minhas flores, menos duas, são 
rosas. Todas as minhas flores, menos 
duas, são tulipas. Todas as minhas flores, 
menos duas, são margaridas. 

Quantas flores tenho?

QUEBRA-CABEÇAS

1 – QUE EQUIPA FOI TREINADA POR LUÍS 
CASTRO NA ÉPOCA 2017/18?

a) Paços de Ferreira
b) FC Porto

c) GD Chaves
d) Rio Ave

4 – QUANTAS VILAS TEM O CONCELHO 
DE GUIMARÃES?
a) Onze
b) Doze
c) Dez
d) Nove

2 – QUE CONCEITUADO ARTISTA PORTUGUÊS 
ATUA NO SÁBADO NAS GUALTERIANAS?
a) Agir
b) Rui Veloso
c) João Pedro Pais
d) David Fonseca

5 – ONDE SE COMEMORA A FEIRA JOANINA?
a) Nespereira
b) Polvoreira 
c) Serzedelo

d) Abação

3 – EM QUE DIA SE COMEMORA O 
NASCIMENTO DE D. AFONSO HENRIQUES?

a) 24 de julho
b) 24 de junho
c) 25 de julho

d) 25 de junho

6 – QUAL É A NACIONALIDADE DO EXTREMO 
DO VITÓRIA OLA JOHN?
a) Alemão
b) Egípcio
c) Belga
d) Holandês

Soluções quebra-cabeças
Resposta 1
O vinho de dois dos barris meio-cheios é depositado em 
um dos barris vazios. Esse procedimento é repetido mais 
uma vez. Desta forma, temos, agora, nove barris cheios, 
três barris meio-cheios, e nove barris vazios. Logo, cada 
filho ficará com três barris cheios, um barril meio-cheio e 
três barris vazios.
Resposta 2
As três pessoas são: o avô, o pai e o filho.
Resposta 3
1) Três flores: uma rosa, uma tulipa e uma margarida.
2) Duas flores: sendo que nenhuma delas é uma rosa, 
uma tulipa ou uma margarida.

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

QUEBRA-CABEÇASQUIZ AGOSTO 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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Avenida dos Bombeiros Voluntários Nº 438, Caldas das Taipas

Telf: 253 579 824  Tlmv: 960 368 993 |  geral@ceftaipas.pt | www.ceftaipas.pt

Todas as especialidades médicas/terapias alternativas  •  Fisioterapia  •  Serviços de enfermagem  •  Análises clínicas


