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"Estou onde quero estar, a 
fazer o que quero fazer"

Bárbara 
Bandeira

GUIDANCEMARIA GERMANO NETOVIAGENS À MINHA TERRA
11 espetáculos e seis estreias 

absolutas no Festival Internacional.
Da pista do kartódromo de Fafe para a 

equipa de Fernando Alonso.
Marco Silva guia-nos desde a cidade 

do Carnaval até ao Berço.
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Financiamento Cofinanciamento Apoios

CENTRO CULTURAL
VILA FLOR
/
CENTRO INTERNACIONAL DAS 
ARTES JOSÉ DE GUIMARÃES
/
FÁBRICA ASA 
BLACK BOX

QUINTA 14 FEVEREIRO, 21H30
CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO

ÚTERO 
FRATERNIDADE I + II
ESTREIA ABSOLUTA

SEXTA 15 FEVEREIRO, 21H30
FÁBRICA ASA / BLACK BOX

JONAS &  
LANDER
LENTO E LARGO
ESTREIA ABSOLUTA

SÁBADO 16 FEVEREIRO, 11H00 E 15H00
CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO [PALCO]

AINHOA VIDAL 
OCEANO 

SÁBADO 16 FEVEREIRO, 18H30
CIAJG / BLACK BOX

JOANA VON 
MAYER 
TRINDADE &  
HUGO CALHIM 
CRISTOVÃO
DOS SUICIDADOS – O 
VÍCIO DE HUMILHAR A 
IMORTALIDADE
ESTREIA ABSOLUTA

SÁBADO 16 FEVEREIRO, 21H30
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO

MICHAEL 
CLARK 
COMPANY
to a simple 
rock ’n’ roll 
. . . 
song.
ESTREIA NACIONAL

QUINTA 7 FEVEREIRO, 21H30
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO

VICTOR HUGO 
PONTES
DRAMA
ESTREIA ABSOLUTA

SEXTA 8 FEVEREIRO, 21H30
FÁBRICA ASA / BLACK BOX

MÃO MORTA + 
INÊS JACQUES
NO FIM ERA O FRIO 
ESTREIA ABSOLUTA

SÁBADO 9 FEVEREIRO, 11H00 E 15H00
CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO [PALCO]

SARA ANJO 

UM PONTO QUE DANÇA

SÁBADO 9 FEVEREIRO, 18H30
CIAJG / BLACK BOX

MAURÍCIA | 
NEVES
anesthetize
ESTREIA ABSOLUTA

SÁBADO 9 FEVEREIRO, 21H30
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO

COMPANY 
WANG 
RAMIREZ
EVERYNESS
ESTREIA NACIONAL

 
QUARTA 13 FEVEREIRO, 21H30
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO

VICTOR HUGO 
PONTES 
FUGA SEM FIM
REMONTAGEM

07-17 
FEV
2019

GUIMARÃES
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MAINTARGET
UM GRUPO A CONSTRUIR PONTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A MAINTARGET É UMA EMPRESA 
PORTUGUESA (DE CAPITAL 
NACIONAL), SEDIADA EM 
GUIMARÃES, COM UM HISTÓRICO 
DE 36 ANOS, ESPECIALISTA 
EM SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE 
TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA, 
PRESENTE EM 11 DISTRITOS 
DE FORMA DIRETA E EM 18 
DISTRITOS DE FORMA INDIRETA.
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Há pouco mais de um ano (outubro 
2017) que o Grupo Maintarget foi 
distinguido formalmente como 
uma das melhores empresas para 
se trabalhar em Portugal. E no seu 
histórico contam-se 16 Prémios PME 
Líder e 6 PME Excelência. O grupo 
conta ainda com inúmeros prémios 
atribuídos pelos próprios operadores 
de telecomunicações NOS, Vodafone e 
MEO/PTEmpresas.

Contudo, para o presidente do 
Conselho de Administração desta 
S.A., Jorge Dias, o importante não é 
tanto a dimensão, mas crescer para 
desenvolver, inovar e superar: “no dia 
em que deixarmos de querer ser os 
melhores, deixaremos de crescer a 
todos os níveis”.

2018 – UM ANO 
DE DESAFIOS 
SUPERADOS
Em 2018, a empresa passou por 
desafios muito relevantes, entre os 
quais a aquisição de outros players de 
mercado. Com este importante passo, a 
Maintarget conseguiu maior relevância 
nos setores onde atua, conquistou 
clientes, inovou na sua estruturação e 
capacidade de organização, e expandiu 
o seu portfólio de lojas: 71 atualmente 
no total (ver mapa de lojas), tornando-
se o maior parceiro dos operadores 
de telecomunicações em Portugal. “A 
fantástica performance está também 
ligada ao excelente trabalho dos 
nossos parceiros na área da revenda, 
fortemente empenhados numa relação 
de proximidade, compromisso e de 
acompanhamento único ao cliente 
particular e empresarial”, afirma Jorge 
Dias.

À aposta no seu capital humano 
(atualmente o Grupo possui 430 
colaboradores), o foco da gestão do 
Grupo acumula o acompanhamento e 
ajuste de processos, um bom controlo 
de gestão, a aposta na inovação, 
na qualidade da tecnologia e na 
proximidade com os seus clientes.

APOSTA EM 
FERRAMENTAS 
TECNOLÓGICAS
Quando as organizações entram em 
fases de rápido crescimento, a aposta 
em ferramentas tecnológicas, como por 
exemplo, plataformas de e-learning, 
robotização para automação de tarefas 
e sistema de CRM centralizado, é 
valiosa. Na Maintarget, este último 
é desenvolvido internamente, com 
o Departamento de Sistemas de 
Informação com grande enfoque na 
programação de soluções internas 
e adaptadas. Com a aposta nestas 
ferramentas, eliminam-se muitas 
tarefas que prejudicam o foco e não 

trazem valor, permite-se um trabalho 
em sintonia das áreas de vendas, 
marketing e financeira, organiza-
se de forma eficiente a informação, 
produzem-se reports relevantes e 
análise de desvios, e devolvem-se ao 
cliente uma proposta mais adaptada 
em menor tempo. Os colaboradores 
focam-se então em tarefas de 
desenvolvimento e de análise, mais do 
que em tarefas repetitivas e rotineiras, 
contribuindo esse facto para a sua 
realização e evolução profissional. 
No momento, esta ferramenta é 
desenvolvida para os clientes internos 
do Grupo pela área de serviços 
partilhados, mas no futuro “poderá 
ser equacionada a apresentação de 
soluções a clientes externos”, explica o 
presidente Jorge Dias.

Esta é apenas um dos exemplos do 
“Construir Pontes” na Maintarget. Como 
facilitadores das interações, o Grupo 
tem expandido e trabalhaV<<<<<VVdo 
a sua comunicação em diversos canais 
de comunicação, como websites, redes 
sociais, revista escrita, newsletters, 

MAINTARGET
UMA DAS MELHORES EMPRESAS
PARA TRABALHAR EM PORTUGAL
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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intranet, participação em feiras e ações 
de solidariedade social, entre outras.

MAINTARGET DAY
Novo ano é sinónimo de novos projetos 
e novos objetivos. “2019 será o ano 
de concretizar o evento Maintarget 
Day, um encontro único de grupo, 
aproximando os colaboradores 
de áreas diversas, estimulando 
a comunicação, reforçando os 
valores da empresa; tudo envolvido 
numa estrutura e cenário fora do 
convencional e muito criativo. Tal como 
é esperado pelas nossas equipas”, 
explica a administradora Marina Dias.

2022 SUTENTA-
SE POR QUATRO 
PILARES
Os finais de 2018 foram tempos de 
olhar para o horizonte e projetar o 
Grupo para um novo ciclo, para o 
período 2019-2022, antecipando e 
planeando os próximos quatro anos 
na Maintarget. Um programa mais do 
que inspiracional, define intenções 
e estratégicas, focando resultados, 
alinhamentos e compromissos. “Na 
verdade, e porque o investimento 
no capital humano sempre foi e 
será o motor necessário no nosso 
desenvolvimento, o projeto 2022 
funde-se com a nossa própria gestão 
de recursos humanos, no que concerne 
à identificação de talento, integração e 
desenvolvimento das nossas equipas 
(de gestão, comerciais e de suporte ao 
negócio). 2019 será o ano de construir 
pontes, para posteriormente nos 
centrarmos no autodesenvolvimento 
e ganharmos velocidade. Em 2022 
conseguiremos um grande efeito Uau!”, 
afirma Mónica Henriques, diretora de 
Recursos Humanos.

“2019 vai ser um grande ano para nós”, 
começa por garantir Michelle Dias, 
administradora. “Vamos com certeza 
construir e solidificar mais pontes, 
consolidando algumas estruturas 
atuais e havendo abertura a novos 
crescimentos”, conclui.

UM GRUPO 
COM SEDE EM 
GUIMARÃES, 
COM ORGULHO, 
A CONTRIBUIR 
PARA A 
CONSTRUÇÃO 
DE PONTES DE 
NORTE A SUL DE 
PORTUGAL.
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O mês de fevereiro traz a Guimarães 
Bárbara Bandeira, um nome promissor 
na música pop nacional. Fazemos capa 
nesta segunda edição do ano com a 
artista que, na cidade berço, e com 
apenas 18 anos, realizará o primeiro 
grande concerto.

Guimarães habituou-se a receber, desde 
2001, ano de inauguração do Multiusos, 
grandes nomes da música nacional 
e internacional, e também a servir de 
palco para a revelação de artistas como 
a Bárbara Bandeira, fruto da construção 
de um espaço extraordinário para a 

realização de grandes eventos.
Mesmo com a concorrência recente 
do Altice Braga ou do Multiusos de 
Gondomar, o espaço vimaranense 
prepara-se para viver mais um ano 
extraordinário, apinhado de eventos. 
Já conhecidos e dignos de relevo, para 
além do concerto Bárbara Bandeira, em 
fevereiro, o Multiusos recebe também 
João Pedro Pais; em abril, o Portugal 
x França em andebol, jogo da fase de 
qualificação para o Campeonato da 
Europa 2020, e também Lucas Lucco; 
em maio, os Barclay James Harvest 
passam por Guimarães para comemorar 

50 anos de carreira; em outubro, no dia 
12, Abba Gold, o tributo a uma das mais 
famosas e conhecidas bandas europeias, 
e a cerimónia de entrega das bandeiras 
verdes a escolas de todo o país.

A estes eventos juntar-se-ão muitos 
outros, alguns que fazem já parte 
da agenda vimaranense, e outros 
extraordinários como os que referi, 
que nos permitirão desfrutar de bons 
momentos sem que tenhamos de 
efetuar grandes deslocações.

Bendito Multiusos.

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.

GUIMARÃES NA AGENDA
DOS GRANDES EVENTOS

O grupo Mais Guimarães mudou de 
casa. Estamos agora mais no centro da 

cidade berço, e esperamos, cada vez 
mais no coração dos vimaranenses, de 

portas abertas na Rua de S. Gonçalo, 
em Guimarães.
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N70 | FEVEREIRO 2018

TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA 

ATÉ SI
O QUE DE MAIS 

IMPORTANTE ACONTECE NA 
CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO

23

26

12

15
11

21
20

AO VOLANTE COM
MARIA GERMANO NETO

MOSTEIRO DE SANTA MARINHA DA COSTA
UMA HISTÓRIA PARA RECORDAR

DA CIDADE DO CARNAVAL
PARA A CIDADE-BERÇO

"MÚSICA PARA TODOS"
DOS OITO AOS 80, AQUI A MÚSICA É SEM LIMITES

GUIDANCE
11 ESPETÁCULOS,
SEIS ESTREIAS ABSOLUTAS

EMPRESAS DE GUIMARÃES
EM GRANDE NÚMERO NA HEIMTEXTIL

PÓLO AQUÁTICO
DE OLHOS POSTOS NO TÍTULO NACIONAL
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Presentes que 
marcam!

Visite a Shanti
e descubra as novidades

Av. de São Gonçalo, 971 R/C, 4810-525 Guimarães
Telm. 961 601 266 ∙ shanti@shantijoalharia.pt

BANDA INGLESA ATUA NA CIDADE-BERÇO A 18 DE MAIO, SÁBADO, PELAS 21H00, UM CONCERTO 
INTEGRADO NA COMEMORAÇÃO DO 50.º ANIVERSÁRIO.

BARCLAY JAMES HARVEST
COMEMORAM 50 ANOS NO MULTIUSOS

MÚSICA

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Os Barclay James Harvest atuam no 
Multiusos de Guimarães a 18 de maio, 
num concerto integrado na digressão 
do 50.º aniversário da banda inglesa, 
com início pelas 21h00.

Liderados por Les Holroyd, os míticos 
Barclay James Harvest prepararam uma 

viagem retrospetiva que irá percorrer 
meio século de uma carreira carre-
gada de sucessos. Para o biénio de 
2019-2020 foi preparada a digressão 
“Retrospective – 50th anniversary 
Tour”, que passará por Portugal, com 
datas em Lisboa e Porto, para além de 
Guimarães.

A banda nasceu em Oldham, Man-
chester, em finais dos anos 60, fruto 
do encontro de Les Holroyd (baixista 
e vocalista), com John Lees (vocalista 
e guitarrista), “Wooly” Wolstenholme 
(teclista e vocalista) e Mel Pritchard (ba-
terista). O primeiro single surgiu ainda 
em 1968, mas o álbum que marcaria a 
estreia em grande, registo homónimo, 
só seria lançado em 1970, alinhando os 
Barclay James Harvest com a popular 
corrente de rock progressivo que então 
marcava a cena musical britânica.

O percurso do grupo seria depois pau-
tado por triunfos e por um declarado 
pioneirismo: foram o primeiro grupo a 
tocar num festival ao ar livre na Europa, 
estabeleceram uma alta fasquia para o 
número de bilhetes vendidos durante 
uma digressão continua e, em 1980, 
tocaram em frente de uma audiência 
estimada em 275 mil pessoas nas esca-
darias do Reichstag em Berlim Ociden-
tal, com um número similar a escutar 
o concerto do lado de lá do muro que 
então dividia a cidade.



11

MAIS GUIMARÃES N70 FEVEREIRO 2019

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE GUIMARÃES DECORRE
DE 07 A 17 DE FEVEREIRO.

GUIDANCE
11 ESPETÁCULOS, SEIS ESTREIAS ABSOLUTAS

DANÇA CONTEMPORÂNEA

FOTOGRAFIA: DENIS KOONÉ KUHNERT

Ao longo de dez dias, de 07 a 17 de feve-
reiro, o GUIdance presenteia a cidade-
-berço com 11 espetáculos. 

Esta temporada contempla seis estreias 
absolutas, duas estreias nacionais e 
uma remontagem, num total de de seis 
co-produções e de cinco residências ar-
tísticas, o que demonstra o “crescimento” 
do festival e da sua ligação ao território, 
como explicou o diretor artístico do GUI-
dance, Rui Torrinha.

Vítor Hugo Pontes, coreógrafo vimara-
nense, inaugura o GUIdance na quin-
ta-feira, 07 de fevereiro, com a peça 

“Drama”, a primeira estreia absoluta do 
festival. “É uma honra ser o coreógrafo 
em destaque, na minha cidade. Sinto que 
estou a jogar em casa”, referiu o artista na 
apresentação do programa, realizada no 
Café Concerto Centro Cultural Vila Flor.

António Rafael, membro da banda Mão-
-Morta, que são uma surpresa desta tem-
porada, referiu que “este é um desafio 
interessante”, e sublinhou a importância 
do GUIdance.

Na edição deste ano, o GUIdance para 
além de ter mais espetáculos do que é 
habitual faz novas apostas. Para além 

do festival de dança se alargar a mais 
palcos, como a Fábrica Asa e o CIAJG, terá 
dois espetáculos direcionados às famílias 
e às crianças, que de acordo com João 
Pedro Vaz, é uma das missões da Oficina. 

“Este GUIdance consegue levantar o 
véu que a Oficina irá atravessar neste 
próximo ano, que faz 30 anos e o Teatro 
Oficina 25”, concluiu o diretor da Oficina.

O festival fecha o programa de espetácu-
los em grande forma dia 17 de fevereiro, 
domingo, com a Michael Clark Company 
a apresentar “to a simple, rock ’n’ roll… 
song.” pela primeira vez em Portugal.
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"MÚSICA PARA TODOS" É UM PROJETO RECENTE, MAS QUE TEM DADO GRANDES PASSOS. COMO DIZ 
CATARINA SILVA, RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA, A MÚSICA TEM MUITO PESO NA VERTENTE SOCIAL E 
A JUNÇÃO DAS DUAS VERTENSTES PROVOCA "MOMENTOS EXTRAORDINÁRIOS".

"MÚSICA PARA TODOS"
DOS OITO AOS 80, AQUI A MÚSICA É SEM LIMITES

AÇÃO SOCIAL

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA •  FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Nasceu em outubro do ano passado, e 
os passos que dá são cada vez maio-
res. "Música para Todos" é um projeto 
que une a música à ação social e que 
ainda conta com entrevistas a artistas 
nacionais.

"É música sem limite". Assim começou 
por definir Catarina Silva o seu projeto, 
que surge pela necessidade de enri-
quecer as aulas de músicas das mais 
variadas instituições sociais. "É bastante 
abrangente, sendo que trabalha a música 
em duas vertentes, na parte artística e na 
parte social", explicou. A jovem vimara-
nense é música desde os seis anos (co-
meçou por tocar violino) e à medida que 
foi crescendo, percebeu que queria aliar a 
sua paixão e vocação ao trabalho social, 
e levar a música a crianças e idosos. 
"Defendo que a música é um mundo bas-
tante completo e que todos nós somos 
seres musicais capazes de poder criar e 
transformar um pequeno momento em 
algo extraordinário", apontou.

Para o seu projeto, Catarina Silva usa o 
método Orff, do compositor alemão Carl 
Orff, em que a sua ideologia consiste em 
utilizar o corpo como um instrumento. 
"Este método assume que todos nós 
somos seres musicais e criativos, este 

método defende a junção da música 
com outras artes e movimento. A música 
não tem idade nem género", sublinhou a 
responsável.

O "Música para Todos" integra ainda uma 
vertente artística, com o objetivo de mos-
trar a boa música que existe nos mais di-
versos estilos, contando também já com 
algumas entrevistas a artistas nacionais. 
Toy, José Cid, Cláudia Martins e Minhotos 
Morotos estiveram já à conversa com Ca-
tarina Silva, em que os vídeos podem ser 
vistos na sua página do Youtube. "Esta 
vertente do projeto consiste em entre-
vistar artistas e músicos de vários estilos 
musicais, para tentar perceber se algum 
dia sentiram preconceito. No final, existe 
sempre uma execução minha juntamente 
com o convidado", explicou a jovem vi-
maranense. Um dos objetivos é também 
"poder juntar vários estilos musicais num 
espetáculo só, onde pudessem todos 
trabalhar em conjunto".

Catarina Silva explicou ao Mais Guima-
rães que, para já, trabalha a título parti-
cular, mas está à procura de apoios. "Não 
tenho sentido grandes dificuldades, mas 
sei que é possível levá-lo mais além. Para 
isso, precisarei de apoios sem dúvida", 
referiu.
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NUMA MANHÃ DE TERÇA-FEIRA, O LARGO DA OLIVEIRA PAROU PARA OUVIR OS VIMARANENSES MAIS 
NOVOS CANTAR OS REIS À COMUNIDADE.

CANTAR OS REIS NO CENTRO HISTÓRICO
A ALEGRIA DE CENTENAS DE CRIANÇAS

REISADAS

FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

“Vamos Cantar as Reisadas” foi a ini-
ciativa que levou centenas de crianças 
ao centro histórico de Guimarães, para 
cantar os Reis.

O Município de Guimarães, os Jardins de 
Infância e ATL uniram-se mais uma vez 
para celebrar o Dia de Reis com todas 
as suas crianças a cantar as Reisadas.

Estiveram presentes 19 instituições 
vimaranenses nesta iniciativa, que de-
correu a 08 de janeiro, terça-feira: Casa 
do Povo de Creixomil, Casa do Povo de 
Fermentões, Centro de Solidariedade 

Social Cultura e Desporto de Somelos, 
Centro Paroquial de S. Romão e Mesão 
Frio, Centro Social Padre Manuel Joa-
quim de Sousa, Centro Social Paroquial 
de Fermentões, Centro Social Paroquial 
de S. Dâmaso, Centro Social Paroquial 
N.ª Sr.ª da Conceição, Colégio do Ave, 
Colégio N.ª Sr.ª da Conceição, Fraterna, 
GDR “Os Amigos de Urgeses”, Infantário 
Nuno Simões, Jardim de Infância de S. 
Francisco, Lar de Santa Estefânia, Obra 
Social Sagrado Coração de Maria (Vila 
Pouca), Patronato de São Sebastião, 
Patronato N.ª Sr.ª da Oliveira e SARC 
Salgueiral.
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
FEVEREIRO 2019

AGENDA

MÃO MORTA+INÊS JACQUES
08 DE FEVEREIRO
CCVF

Um grupo de músicos e um grupo de 
bailarinos juntam-se para apresentar 
uma desconstrução do espetáculo de 
música e de dança. É assim No Fim Era 
o Frio. 

A MÁQUINA DE FAZER 
MUSEUS
10 DE FEVEREIRO
CIAJG

Uma oficina de movimento, que 
olha para a arte como território de 
experiência e de liberdade. Um diálogo 
entre o corpo, o museu, a memória e a 
imaginação.

RADIOHEAD TRIBUTE 
COM THE WEIRD FISHES
16 E 17 DE FEVEREIRO
All Guimarães

Entre as 23h00 e as 02h00, concerto de 
tributo à banda internacional Radiohead, 
pelos The Weird Fishes, de Almada.

MEMENTO MORI - RUI 
SINEL DE CORDES
23 DE FEVEREIRO
CAE São Mamede

Depois de London Eyes Tour, o 
humorista Rui Sinel de Cordes está de 
regresso aos palcos com o sétimo solo 
de stand-up comedy.

JOÃO PEDRO PAIS
16 DE FEVEREIRO
Multisusos

Inserido no festival "Montepio às 
vezes o amor", aquele que é um dos 
melhores cantautores da sua geração 
e um artista de referência em Portugal, 
atua em Guimarães.

THE TALLEST MAN ON 
EARTH
24 DE FEVEREIRO
CCVF 

The Tallest Man on Earth regressa a 
Portugal para apresentar o seu último 
disco depois de ter encantado espaços 
como o Paredes de Coura com “Dark 
Bird Is Home” onde recebeu uma 
avalanche de criticas muito positivas. 
“When The Bird Sees The Solid Groud” 
é o seu mais recente trabalho e 
o resultado não deverá ser muito 
diferente. Guimarães é a sua última data 
em Portugal.

GUIDANCE
DE 07 A 16 DE FEVEREIRO
CCVF

Victor Hugo Pontes é o coreógrafo em 
destaque na edição deste ano do festi-
val. Dos nove espetáculos do programa, 
seis são estreias absolutas e coprodu-
ções d’ A Oficina. O festival promove 
ainda duas estreias em Portugal de 
companhias estrangeiras.

PONTO DE FUGA
24 DE FEVEREIRO
CIAJG 

Esta é uma viagem performativa que 
visita o Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães. Os visitantes são 
autorizados a deixar escapar o olhar 
para onde, normalmente, não olham e 
a deixar passar o corpo para onde ele, 
normalmente, não mexe. 
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BÁRBARA BANDEIRA
09 DE FEVEREIRO
Multiusos

Bárbara Bandeira, uma das artistas 
nomeadas para a edição de 2018 do 
prémio Best Portuguese Act, categoria 
dos MTV Europe Music Awards, é uma 
das mais aclamadas vozes da nova 
geração da música pop portuguesa e 
lançou recentemente o EP “Cartas”.
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VIAGENS À MINHA TERRA
MARCO SILVA

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

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA• FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

No bairro do Castelo, em Torres Ve-
dras, nasceu e cresceu Marco António 
Garcia da Silva, a 16 de setembro de 
1974. Atualmente a viver na cidade-
-berço com a sua esposa e com os 
seus dois filhos, o torriense é Adminis-
trador Hospitalar no Hospital Senhora 
da Oliveira.

Tal como em Guimarães, Torres Vedras 
também tem um castelo. Castelo esse 
que serviu de palco para as brincadei-
ras de Marco Silva na sua infância. "As 
minhas recordações são jogar à bola na 
rua com os meus amigos, e jogávamos 
muito nas escadas do Castelo", come-
çou por contar. Vivia na rua Cavaleiros 
da Espora Dourada, um nome tão pecu-
liar que enche o próprio de orgulho.

Mas é durante a sua juventude que 
guarda as melhores recordações da 
sua cidade. A 14 quilómetros do centro 
de Torres Vedras, fica Santa Cruz. "Foi 
em Santa Cruz que vivi as melhores 
memórias com os meus amigos, namo-
radas. E mesmo a alguns quilómetros 
de Torres, íamos e vínhamos à boleia, 
porque havia. Foi em Santa Cruz que 
vivi a minha juventude", apontou.

Há muito em Torres Vedras que deixa 
Marco Silva orgulhoso, mas o Carnaval 
é incomparável. "Sou apaixonado pelo 
Carnaval. Tenho 30 anos de Carnaval, 
nunca perdi um. Dizemos que gostamos 
muito do Natal porque está próximo do 

Carnaval", revelou. "O Carnaval de Tor-
res é secular, e é o mais português de 
Portugal. Para além do samba, não há 
brasileiradas, e o rei e a rainha são dois 
torrienses. E claro, há as matrafonas", 
sublinhou. O Carnaval de Torres Vedras 
é um dos mais mediáticos do país, e 
muito conhecido pelas matrafonas, em 
que os homens se disfarçam de mulhe-
res. Para além disso, dura cinco dias, 
de sexta-feira a domingo. "A razão dos 
homens se mascararem de mulheres 
é muito simples: somos de uma terra 
muito pobre, e como não havia dinheiro 
para comprar máscaras, os homens 
iam aos baús das mães e punham um 
sutiã, uma cabeleira, e o objetivo é ser 
a mulher mais feia possível. Assim é 
que tem piada. Em 30 anos, só andei 
uma vez de saltos altos e jurei que 
nunca mais", contou. Para Marco Silva, 
"o Carnaval é uma paixão". "A melhor 
noite era sempre a sexta-feira, porque 
éramos só nós, os torrienses. Nós não 
íamos à cama durante os dias todos. 
Lembro-me também que íamos para o 
Túnel, uma das discotecas mais antigas 
do país, e o truque era beber sempre 
cerveja. Mas só indo ao Carnaval é que 
se percebe o que é", referiu.

PERCURSO PROFISSIONAL

Deixou Torres Vedras ainda jovem para 
seguir os estudos. Licenciou-se em 

Gestão, no Instituto Superior de Gestão, 
em Lisboa. A capital portuguesa tem 
direito a um sítio bem especial no 
coração de Marco Silva, onde ainda hoje 
mantém casa. Mas foi na Universidade 
Nova de Lisboa, onde tirou o Mestra-
do em Administração Hospitalar, que 
conheceu a sua esposa, também ela 
Administradora Hospitalar do Hospital 
de Guimarães.

"Desde logo, comecei a trabalhar em 
hospitais. Percorri vários, o que me deu 
grande sensibilidade para esta área. Só 
há um curso para esta carreira, que foi 
o que estudei. Neste hospital, somos 
ainda só três, e continua a existir este 
défice. Não somos um recurso propria-
mente barato e recorre-se muito aos 
Técnicos, que nem sempre são a melhor 
opção", explicou Marco Silva.

CHEGADA A GUIMARÃES

Marco Silva estava a trabalhar no 
Centro Hospitalar de Torres Vedras, 
quando surgiu a oportunidade de vir 
para Guimarães. "A minha mulher 
estava desempregada e conseguiu-se 
arranjar aqui uma colocação para os 
dois. Na altura, o nosso filhote tinha 
apenas quatro meses. Viemos para 
Guimarães em duas semanas, para 
uma casa que tinha de estar totalmente 
equipada para uma criança de meses. 
Não conhecíamos ninguém, ficamos a 

DA CIDADE DO CARNAVAL
PARA A CIDADE-BERÇO
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"POR TER SIDO 
A CIDADE QUE 
NOS ACOLHEU, 
DEVO MUITO A 
GUIMARÃES"

"DIZEMOS QUE 
GOSTAMOS 
MUITO DO 
NATAL PORQUE 
ESTÁ PRÓXIMO 
DO CARNAVAL"

400 quilómetros de distância de casa, 
e nunca tinha vindo a Guimarães. Mas 
fomos muito bem acolhidos. O que 
acho maravilhoso no meio disto foi 
recetividade com que nos deparamos 
aqui. Numa primeira fase, com um bebé 
de quatro meses não havia creches e 
sem avós, sem família, era complicado. 
Mas com esse acolhimento, com ajuda 
conseguimos colocar o nosso pequeno-
te numa creche. E estou cá há 11 anos. 
Gosto muito de Guimarães", contou 
acerca desta aventura.

Os seus dois filhos, o rapaz de 11 anos 
e a menina de quatro (que já nasceu 
em Guimarães), adaptaram-se bem à 
cidade-berço, já têm a pronúncia vima-
ranense e é cá que têm os seus amigos. 
" Aqui há algo fenomenal: a qualidade 
de vida. A minha vinda tornou-se fácil 
por isso. Em cinco minutos, ponho os 
meus meninos em todo o lado e venho 
para o hospital. Neste momento, já não 
me revejo a trabalhar em Lisboa. Os 
meus filhos estão a ser educados em 
Guimarães, gostam da cidade, têm os 
seus amigos cá. A qualidade de vida 
aqui é extraordinária, come-se muito 
bem e é também uma vida mais bara-
ta", explicou. "Por ter sido a cidade que 

nos acolheu, devo muito a Guimarães", 
confessou.

Para além do seu cargo no Hospi-
tal Senhora da Oliveira, Marco Silva 
também pertence ao Rotary Clube de 
Guimarães, onde será o presidente no 
próximo mandato. Foi na cidade-berço 
que conheceu o movimento. "Não fazia 
a mínima ideia do que era aquilo. E já 

ouvia falar do Rotary em Torres Vedras. 
"Pelas convivências, fui convidado para 
entrar no Rotary em 2012 e acabei por 
achar muito interessante o movimento. 
Fez-me um pouco de confusão algumas 
regras e protocolos, mas confesso que 
sem isso a coisa pode morrer a qual-
quer momento. Fui muito bem integra-
do por todos os meus companheiros", 
conluiu o torriense.
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TORRES VEDRAS
CIDADE DO CARNAVAL

O Castelo de Torres Vedras é de cons-
trução primitiva, comprovada pela 
existência de duas cisternas romanas, 
e as suas primeiras muralhas terão sido 
construídas pelos árabes. Este é mo-
numento de passagem obrigatória. Se 
visita Santa Cruz veja a praia. É um local 
propício a grande parte dos desportos 
de ondas, realizando-se aí, todos os 
anos o festival "Ocean Spirit". Já a Norte, 
merece visita o Forte de S. Vicente, 
que integra o conjunto fortificado das 
Linhas de Torres Vedras.

O restaurante "O Gordo - Cervejaria" 
fica no centro de Torres Vedras e é 
conhecido pelo seu frango no churras-
co e pelo bacalhau à lagareiro. Dentro 
da comida tradicional portuguesa, o 
restaurante "Trás d'Orelha" é também 
um bom local para experimentar em 
Torres Vedras. Se prefere almoçar com 
vista sob o Atlântico, em Santa Cruz há 
o Boca Santa, onde a especialidade é o 
marisco. Ainda em Santa Cruz, pode ver 
a ilha das Berlengas a partir do restau-
rante "Do Pisão".

Antigamente, era o Hotel Império. Hoje 
em dia, pertence ao grupo Stay Hotel, 
mas ainda assim, é um óptimo local 
para se ficar, no coração do centro his-
tórico e a seis minutos da estação de 
comboios. Há ainda o Hotel Termas do 
Vimeiro, ideal para aqueles que preten-
dam visitar áreas vinícolas populares. 
Na praia, em Santa Cruz, existe o Noah 
Surf House, um hotel moderno, que 
proporciona experiências embebidas 
na cultura de praia e surf. Foi inaugura-
do no verão de 2015.

Recentemente, celebrou o 40.º aniver-
sário de elevação a cidade (11 de janeiro 
de 1979). Torres Vedras pertence ao 
distrito de Lisboa, na região Centro, e 
tem 79.465 habitantes. O município é 
composto por 13 freguesias.

O primitivo nome do lugar esconde-se no 
mais profundo mistério, parecendo iden-
tificar-se com Chretina. Mas qualquer que 
tenha sido a data de fixação do nome 
Turres Veteras >Torres Vedras, este lem-
bra as torres velhas, porque antigas, da 
sua primitiva fortificação, provavelmente 
construída ainda no período romano.

Em 1147, Torres Vedras foi tomada por D. 

Afonso Henriques tendo permanecido, 
até então, sob o domínio islâmico. Muito 
mudou nos séculos seguintes. Mas a 
partir de 1809, Torres Vedras ofereceria 
o seu nome ao maior sistema defensivo 
da história, com defesa efectiva, cons-
truído para defrontar as tropas de Napo-
leão e que seria o baluarte de defesa da 
capital: as Linhas de Torres Vedras.

A vila, que posteriormente se tornou 
concelho, cresceu, tornando-se um 
destino turístico, sobretudo a partir 
do início do século XX. Desde então, 
muitos elegem Torres Vedras como 
destino, quer na procura das termas 
quer da praia de Santa Cruz, renovando 

encontros permanentemente.

Torres Vedras é marcada pela sua eco-
nomia essencialmente agrícola e pela 
sua paisagem de vinhedos, com cheiro 
a mar atlântico. Com mais de 400 km2 
de área, este é o maior concelho do 
distrito de Lisboa e possui cerca de 20 
quilómetros de costa, composta por 
praias que valem a pena visitar Não 
faltam estações arqueológicas, povoa-
dos romanos, castelos árabes, igrejas 
e mosteiros medievais, fortalezas qui-
nhentistas e solares, dos séculos XVII 
e XVII. Esta é uma cidade conhecida 
pelo vinho e gastronomia. Os pastéis de 
feijão são típicos de Torres Vedras.

LOCAIS A VISITAR ONDE COMER ONDE DORMIR

VENHA FAZER PARTE
DA MINHA EQUIPA

E ALCANCE O SUCESSO PESSOAL
E ESTABILIDADE FINANCEIRA QUE PROCURA

??

ADRIANO CARVALHO

961 518 109
Escritório na estação de caminhos de ferro

Estou a recrutar comerciais, com ou sem experiência
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961 518 109
Escritório na estação de caminhos de ferro
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41 EMPRESAS VIMARANENSES PARTICIPARAM NA MAIOR FEIRA DE TÊXTEIS PARA O LAR E HOTELARIA, 
REPRESENTANDO METADE DA PRESENÇA NACIONAL.

EMPRESAS DE GUIMARÃES
EM GRANDE NÚMERO NA HEIMTEXTIL

ECONOMIA

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Metade das empresas nacionais pre-
sentes na Heimtextil eram de Guima-
rães e ocupam já um lugar de destaque 
na feira alemã, sendo cada vez mais re-
conhecida a sua importância, dimensão 
e qualidade. 

Presente no evento, que decorreu entre 
os dias 08 e 11 de janeiro, esteve Ricardo 
Costa, vereador da Divisão de Desen-
volvimento Económico, que considera 
que esta é uma montra importante para 
os empresários. “Os empresários de 
Guimarães voltaram a dar sinal da forma 
como trabalham o presente e preparam 
o futuro, acompanhando as tendências 
no plano internacional e atentos à ino-
vação. Isso é o que está em questão ao 
participar em eventos como a Heimtextil, 
considerado o maior expositor de produ-
tos têxteis para o lar e hotelaria. A partir 
deste certame multiplicam-se contactos 
para todo o mundo", explicou.

Um dos representantes de Guimarães foi 
o Grupo Lasa, que aproveitou a Heim-

textil para divulgar a sua nova coleção, 
com um conceito "amigo do ambiente". 
“A Heimtextil 2019 atingiu as nossas ex-
pectativas quanto ao número de visitan-
tes. Fomos surpreendidos com clientes 
de novos mercados que se mostraram 

bastante interessados na nossa coleção. 
Este ano apresentamos uma coleção 
voltada para produtos Eco-Friendly, em 
que se destacaram os produtos recicla-
dos, orgânicos Gots e biodegradáveis 
(Kotton)”, revelou o grupo vimaranense".
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ANOS DE TRABALHO E PREPARAÇÃO CULMINARAM NUMA LUTA PELO CAMPEONATO NACIONAL DA 
MODALIDADE. NA PRIMEIRA VOLTA DA PROVA, O REGISTO MOSTRA APENAS UM EMPATE ENTRE VITÓRIAS.

Em Guimarães mora um dos principais 
candidatos ao título nacional de pólo 
aquático. Os resultados atingidos nesta 
época são fruto da preparação que tem 
vindo a ser feita há anos, e a chama-
da de quatro atletas a um estágio da 
seleção é o reconhecimento do trabalho 
desenvolvido.

Com apenas um empate registado no 
campeonato esta época, o pólo aquáti-
co do Vitória está na luta pelo campeo-
nato nacional. E se nas outras épocas o 
objetivo principal na modalidade era a 
manutenção, este ano os olhos estão 
postos no topo da tabela. Primeiro, o 
apuramento para os play-offs e depois, 
o título. 

“O primeiro objetivo era passar para a 
fase dos play-offs para disputar o cam-
peonato, para o qual são apurados os 
quatro primeiros classificados. O segun-
do, mais ambicioso, é ganharmos o cam-
peonato”, revelou António Pedro Maga-
lhães, treinador da equipa.

Este é, segundo o técnico, o resultado 
de anos de preparação, com o foco na 
formação de atletas em quantidade e 
qualidade. “Esta época resulta de vários 
anos em que nos estivemos a estruturar 

e a ganhar bases para que púdessemos ir 
buscar três ou quatro elementos fora dos 
jogadores formados no Vitória, para atin-
girmos outros objetivos", explicou.

A presença de quatro atletas nos traba-
lhos da seleção é, na perspetiva de An-
tónio Pedro Magalhães, o reconhecimen-
to do trabalho feito e um incentivo para 
os jogadores. “Foram chamados quatro 
atletas, dois deles são contratações fei-

tas este ano e que já integravam a sele-
ção, mas os outros dois são formados cá 
e é evidente que isso é um incentivo para 
todos nós e para os atletas que estão na 
formação”, concluiu António Pedro Maga-
lhães.

Apenas com um empate na primeira vol-
ta e só vitórias, o objetivo para a segunda 
volta é "ganhar os jogos todos" e garantir 
o primeiro lugar.

PÓLO AQUÁTICO
DE OLHOS POSTOS NO TÍTULO NACIONAL

DESPORTO

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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AO VOLANTE COM
MARIA GERMANO NETO

DESPORTO

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS E SPEEDSHOT

TEM OITO ANOS E JÁ FAZ DAS PISTAS DE KARTS A SUA SEGUNDA CASA. FOI RECENTEMENTE CONVIDADA PARA 
INTEGRAR UMA EQUIPA DE FERNANDO ALONSO E VAI IMPRIMINDO VELOCIDADE À SUA CARREIRA.

Começou no kartódromo de Fafe, pela 
mão do pai, apenas para experimentar.
Na altura tinha quatro anos. Hoje, com 
oito, já corre em pistas no estrangeiro 
e vai conciliando a escola com o des-
porto e a competição.

É ao volante do seu kart que se sente 
bem, num mundo maioritariamente de 
homens mas onde já vai deixando a sua 
marca. O exemplo da mãe, que também 
esteve ligada ao automobilismo, terá 
sido um fator de motivação, tendo sido 
pela mão do pai que deu os primeiros 
passos.

"O meu pai levou-me ao kartódromo
de Fafe para experimentar os karts e eu 
gostei. E depois pedi para continuar a 
ir", começou por explicar Maria. "A pri-
meira vez que andei tinha quatro anos e 
fiz a minha primeira corrida com cinco", 
acrescentou.

Quanto à mãe, revelou, também gostou 

da ideia. "A minha mãe também gostou, 
porque ela tambem andava nos carros 
quando era mais nova". Já a preocupação, 
intensifica-se quando há acidentes. Maria 
conta com alguns no currículo e confessa 
que também se assuta com isso.

Atualmente, vai conciliando as idas à 
escola com os treinos e com as provas, 
tendo já beneficiado do estatuto de 
atleta de alta competição. No entanto, 
são poucas as vezes que não pode 
estar presente na escola, uma vez que 
os treinos decorrem sobretudo aos fins-
-de-semana, para não interferir.

E com esses dois dias destinados aos 
treinos, acaba por os preencher sempre 
ao volante. "Quando vou, é o dia todo. 
Só paro para almoçar", explicou.

Com os bons resultados a darem nas 
vistas, Maria Germano Neto foi chama-
da para integrar a equipa espanhola FA 
Racing, estrutura criada por Fernando 

Alonso, e será a piloto principal da sua 
categoria.
"No ano passado fiz uma corrida em 
Le Mans e eles viram que eu estava a 
correr bem e convidaram-me", referiu 
Maria, que admitiu não ter ficado inti-
midada por um dos nomes maiores da 
Fórmula 1, mas entusiasmada.

Apesar de ainda não ter competido pela 
nova equipa, já esteve em Espanha 
para treinos, primeiro na MotorLand 
Aragón, a cerca de 250 quilómetros de 
Barcelona e depois em Valência. E será 
mesmo em Valência a primeira prova 
pela equipa, em fevereiro.

Em finais de março começam as provas 
do Campeonato Europeu, primeiro na 
Bélgica, depois segue-se Itália, em 
maio, Alemanha em julho e Fran-
ça entre finais de agosto e início de 
setembro. "Depois ainda tenho a final 
mundial, em Le Mans", concluiu a piloto 
vimaranense Maria Germano Neto.
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“NO ANO PASSADO FIZ 
UMA CORRIDA EM LE 

MANS E ELES VIRAM QUE 
EU ESTAVA A CORRER 

BEM E CONVIDARAM-ME"
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Era uma vez um rei,
Que por ser tão vaidoso,
Gastava imenso ouro
Em trajes elegantes e de ar majestoso.

Ocupava todo o seu tempo,
A pensar em como se vestir,
Houvesse alguma cerimónia,
Ou fosse hora de dormir.

Mas nunca se dava por satisfeito,
Não podia um traje repetir.
Procurava sempre novos tecidos,
E algo que o fizesse luzir.

Era o centro das atenções,
Por ser tão vaidoso e leviano, 
Apenas pensava na aparência,
As modas ocupavam o seu quotidiano.

Certo dia ao reino chegaram,
Dois homens desconhecidos,
E arrogantemente pediram
Para pelo rei serem recebidos.

- Vossa Majestade aqui estamos,
Dois humildes servidores,
Que temos como sonho,
Ser de seus fatos criadores.

- Não procuramos pagamento,
Apenas a oportunidade,
De criar o mais belo fato,
Que alguma vez vestirá vossa 
majestade.

- Um tecido e cortes tão belos,
Que para todo o sempre se falará,
Do magnífico e belo traje,
Que sua majestade vestirá.

Vaidoso e fútil como era,
Deixou-se o rei convencer,
Pela conversa dos dois estranhos,
E sala e ouro lhes ceder.

Espaço para criar,
E ouro para comprar,
Belos fios de tecido,
Para o traje costurar.

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES  IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

O FATO NOVO
DO REI

- Pois assim seja caros alfaiates,
Essa oportunidade tereis,
Ouro e uma sala vos dispenso,
Para que o meu mais belo fato crieis.

O tempo foi passando
E do fato nada se sabia,
Teria sido enganado o rei?
Uma mentira o fato seria?

Pediam ao rei e ministros,
Mais ouro e pedras preciosas,
Para comprar linhas e tecidos exóticos,
Coisas que eram sempre dispendiosas.

Não poderia o melhor fato do rei,
Ser criado com materiais vulgares,
Teria que ser especial,
De tecidos e linhas singulares.

E o tempo foi passando,
E ninguém vira alguma vez,
O fato novo do rei,
Que vestiria com altivez.

Que todos pasmariam,
Com a sua pompa e lindeza,
Pois nunca se vira no mundo,
Um fato tão rico e de tanta beleza.

Foi então que o rei irrompeu,
Pela sala de trabalho como um furacão,
Exigindo ver o fato novo,
Ou o destino de ambos seria a prisão.

- Claro vossa alteza, se assim deseja,
Experimente o modelo, não está 
terminado.
Veja que belo e magnífico!
Será por todos invejado.

- O seu tecido é tão especial,
Que apenas pode ser apreciado,
Pelos belos e inteligentes.
Aos ignorantes o seu brilho estará vedado. 

Encantado com o que ouvira,
Então o rei experimentou,
Um fato que não existia,
Pois a vaidade o enganou.

E não querendo passar por tolo,
Enviava o rei curioso
Os seus ministros para verem
O fato tão belo e misterioso.

Também eles não viam,
O fato visível apenas
Aqueles que não eram tolos
Que não tinham mentes pequenas.

Mas com medo de passarem,
Por pouco inteligentes,
Elogiavam o belo fato,
Todas tinham opiniões convergentes.

- Nunca vi tão belo traje!
- Majestade vai adorar!
Eram os pareceres dos concelheiros
Apreciações de quem gosta de bajular.

E no dia em que terminaram,
Os alfaiates de trabalhar,
Naquele tão belo fato,
Que ninguém conseguia vislumbrar.

Marcou-se uma parada,
Um desfile para o rei mostrar,
O fato majestoso
Que os tolos não conseguiam admirar.

E vai o rei em cuecas,
Com o belo fato vestido,
Eis que se ouve uma criança na rua:
- Olhem sua majestade está despido!

A gargalhada foi geral,
Assim como a ira do rei,
Mandou prender os burlões,
Chamou a si as regras da lei.

Mas de burlões ninguém sabia,
Levaram como pagamento
Pedras preciosas, ouro e riquezas
E deixaram um ensinamento.

Que quando de tolos nos vestimos,
Pois o mais importante é brilhar,
Seremos a diversão dos outros,
E ainda teremos que pagar.
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JOÃO SOUSA ESTEVE EM DESTAQUE NO OPEN AUSTRÁLIA E A SUA PARTICIPAÇÃO GARANTIU-LHE O 
ALCANCE DE FEITOS HISTÓRICOS PARA O TÉNIS NACIONAL.

JOÃO SOUSA
HISTÓRICO

TÉNIS

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Chegou às meias finais do Open Aus-
trália na vertente de pares, ao lado de 
Leonardo Mayer, e logo aí conseguiu um 
feito inédito a nível nacional. No entanto, 
a sua classificação no ranking valeu-lhe 
um outro apontamento para a história, 
aí de nível mundial. 

João Sousa é o único tenista no mundo 
com presença no Top 40 nas vertentes 
de singulares e de pares.  O vimaranen-
se ocupa atualmente a 39.ª posição do 
ranking de singulares e a 32.ª posição 
em pares (máximo de carreira e do ténis 
nacional). 

O melhor tenista português de todos os 
tempos é mesmo o único, em todo o 
circuito ATP, a ocupar o top-40 em singu-
lares e pares.

A presença de João Sousa nas meias-
-finais da prova, em pares, foi outro dos 
momentos altos do número um nacional. 
Esta foi a primeira presença de sempre 
de um português nas meias-finais de um 
Grand Slam, em seniores.

Um novo nome, a qualidade de sempre.

Av. D. João IV - 1147 4800-532 Guimarães  •  Tel. 933 578 928  •  geral@enedecor.pt  •  www.enedecor.pt 

saldos
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UM DOS MONUMENTOS MAIS EMBLEMÁTICOS DE GUIMARÃES, O PRIMEIRO REGISTO DA HISTÓRIA DO 
MOSTEIRO DE SANTA MARINHA DA COSTA ACONTECE EM 1059.

MOSTEIRO DE SANTA MARINHA DA COSTA
UMA HISTÓRIA PARA RECORDAR

MONUMENTOS

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

Ao contemplar a cidade-berço, não po-
demos deixar de observar o Mosteiro 
de Santa Marinha da Costa.

Este é um dos monumentos mais em-
blemáticos de Guimarães e tal como a 
cidade, tem uma história fascinante.

1059 é a data do seu primeiro regis-
to, no inventário dos bens do Mosteiro 
de Guimarães. Como sustentam vários 
historiadores, a Pousada, como hoje a 
conhecemos, foi fundada pela Rainha 
D. Mafalda, mulher do rei D. Afonso Hen-
riques, filha da Madame Guiguone dos 
Condes de Albon de França e de Ama-

deu Conde de Moriana, descendentes 
dos imperadores da Alemanha e duques 
da Saxónia. A Rainha mandou construir 
a Igreja em honra da Virgem e Mártir 
Santa Catarina.

Mais tarde, em 1156, D. Mafalda entregou 
o Mosteiro aos cónegos regrantes de 
Santo Agostinho, que ali permaneceram 
até 1528. O Mosteiro passou a perten-
cer à Ordem de S. Jerónimo, que ficou 
obrigada a dar anualmente uma quantia 
para a sustentação dos cónegos regran-
tes que foram desalojados.

Mas é no período do Renascimento que 

começa uma era muito importante para 
o Mosteiro de Santa Marinha da Costa, 
em que experiencia a renovação do En-
sino Superior em Portugal. No ano de 
1537 Rei D. João III ordenou transferir o 
colégio do Mosteiro de Penhalonga para 
o Convento da Costa, para que o Infan-
te D. Duarte, seu filho, lá estudasse. No 
Mosteiro de Santa Marinha da Costa, 
existiam os estudos preparatórios cons-
tituídos pelas humanidades e pelas ar-
tes, e os de ensino superior relacionados 
com Teologia.

Passado alguns anos, em 1541, conce-
deu-se a autorização para que pudes-
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sem ser atribuídos os graus de licen-
ciados, bacharel e doutor em artes aos 
alunos do colégio, ficando equiparados 
aos da Universidade de Coimbra. 

Contudo, após D. Duarte morrer, o Colé-
gio da Costa deixou de ser uma escola 
principesca deixando por isso de benefi-
ciar dos favores régios.

A história do Mosteiro continuou ao lon-
go dos anos. Em 1834, após o decreto 

que extinguia as ordens religiosas, os 
monges recebem a intimação para aban-
donarem o edifício e dá-se a extinção do 
convento. O edifício passou então para a 
fazenda nacional e foi apresentado em 
hasta pública. 

O Mosteiro de Santa Marinha da Costa 
teve vários proprietários, fosse por com-
pra ou por herança.

No século XX, no ano de 1936, o edifício 

vimaranense e a sua Igreja foram classifi-
cados como imóvel de interesse público. 
No entanto, após um incêndio deixou o 
Mosteiro da Costa ao abandono.

Em 1972, o Estado comprou o edifício e 
restaurou-o cinco anos depois, trans-
formando o Mosteiro em Posada, como 
hoje a conhecemos.

A Pousada de Santa Marinha da Costa 
pertence, atualmente, ao Grupo Pestana.
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A AUTOSTORE ENFRENTA 2019 COM UMA NOVA CARA, SEMPRE 
A PENSAR NOS SEUS CLIENTES. SITUADA EM FERMENTÕES, 

À FACE DA ESTRADA NACIONAL 101, A EMPRESA DESTACA-SE 
PELA DIVERSIDADE DE MARCAS DE AUTOMÓVEIS, ATRAVÉS DOS 

MELHORES PREÇOS DO MERCADO.

“Um negócio rentável, um 
entretenimento e uma oportunidade 
para conhecer novas culturas e 
realidades”. Foi com este propósito 
que a AutoStore nasceu, em janeiro 
de 2016. Paulo Silva, um dos sócios-
gerentes, desafiou Márcio Freitas, e, 
juntos, fizeram crescer uma das lojas 
de automóveis mais prestigiadas de 
Guimarães.

Com empenho e dedicação, a loja foi 
crescendo de uma forma sustentada. 
“Começámos com cinco ou seis carros na 
loja, e agora temos sempre quinze a vinte. 
Mas estamos a crescer todos os anos”, 
explica, à Mais Guimarães, Paulo Silva.
A AutoStore qualidade, profissionalismo, 
seriedade e transparência, aos melhores 
preços do mercado. As viaturas, todas 
elas importadas da Alemanha, Holanda, 

Bélgica e França, a gestores de frota, 
chegam com toda a manutenção 
efetuada em concessionários oficiais. 
A empresa aceita retomas e trata 
do financiamento até 120 meses, às 
melhores taxas do mercado.

Em 2019, a AutoStore, com o intuito de 
aumentar o conforto dos seus clientes, 
remodelou as instalações.

De que está à espera para fazer a 
primeira visita?
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CITROEN C4 Cactus 1.6 BlueHDi ETG 6
100 Cv  |  Janeiro 2016  |  12.900€

Mercedes-Benz C 200 CDI BlueTec
136 Cv  |  Novembro 2015  |  22.900€

BMW 116d Advantage
116 Cv  |  Maio 2016  |  17.950€

Opel Astra 1.6 CDTi Business Connect
110 Cv  |  Setembro 2016  |  15.450€

Rua de Santa Eulalia, 907, 4800-98 Fermentões, Braga   •   Telm: 919 927 422 / 963 462 554   •   autostore.pt@gmail.com

Mercedes-Benz A 180 Urban 7G-Tronic
110 Cv | Maio 2014  |  19.900€

Renault Clio Sport Tourer 
90 Cv  |  Novembro 2015  |  12.500€

/autostoreguimaraesautostore.standvirtual.comwww.autostore.pt /autostore.pt
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No dia 17 de maio de 2015 nas imedia-
ções do estádio do Vitória Sport Club, o 
subcomissário da Polícia de Segurança 
Pública (PSP) Filipe Silva interpelou 
dois adeptos do Sport Lisboa e Benfica 
que estavam acompanhados por umas 
crianças, desferindo-lhes uma valente 
coça com um bastão. A cena foi filmada 
por um jornalista e posta a circular nos 
media assim como nas redes digitais. 
Os sovados adeptos do Benfica foram 
entrevistados por todas as televisões 
e, articulando um discurso na forma de 
quem sabe, afirmaram que iriam por 
Filipe Silva em tribunal. Não foi preciso. 
O Ministério Público tratou de avançar 
contra o subcomissário imputando-lhe 
dois crimes
.   
Foi um choque. Os adeptos benfiquistas 
tiveram apoio de todos os quadrantes. 
Até o Benfica predispôs-se a defendê-
-los. Não houve político que a eles se 
não associasse. Não houve televisão 
que deixasse de escalpelizar, até ao 
tutano, a barbárie contida naquelas 
imagens. Não houve alma que não se 
incomodasse. Toda a civilização lusa se 
levantou contra Filipe Silva. As caixas 
de comentários dos jornais atiraram-se 
à brutalidade policial. A cultura de vio-
lência da PSP foi posta em discussão. A 
insensibilidade policial foi denunciada. 
Uma comoção generalizada condenou 
imediatamente Filipe Silva. Inclusive, 
nesse mês, neste mesmo espaço, o 
tema tratado foi a sua brutalidade, leva-
da à conta de uma ilegalidade policial. 

O subcomissário Filipe Silva foi suspen-
so da sua profissão. Ficou sem salário. 
Levado a tribunal foi condenado. No 
desespero, descobriu-se que, no seu re-
latório, dera vida a factos inexistentes. 
Fake facts. Deste modo foi condenado 
por mais crimes.   

Mudemos de cenário, de geografia e 
de atores: Bairro Jamaica, no Seixal, dia 
20 de janeiro de 2019. Uma altercação, 
aparentemente entre mulheres, leva 

um corpo de polícia ao bairro. Não é um 
polícia. Não são dois polícias. São dez. 
Aí chegados atuam como nos filmes, à 
pancada. É uma realização profissional 
em exercício. Brutos. Irmãos tentam 
defender irmãos. Pais tentam defender 
filhos. Mães tentam defender a família. 
Todos levam pela medida grande. A 
polícia tem armas mas passa sempre 
a ideia que os moradores queriam 
atacá-los com mãos desnudas. Não 
escapa o pé do polícia em cima de um 
corpo. É clara a bastonada. Está ali a 
arma apontada a um corpo com o olho 
posto na mira. Serve para intimidar. E, 
no fim, depois de se ver o bastão acetar 
em tantos corpos civis, sai aquele típico 
e eufemístico comunicado policial: há 
dois polícias feridos. Ó meus amigos!

Na visita às caixas de comentário das 
edições digitais percebe-se que o 
Portugal que não suportou a barbárie 
do comissário Filipe Silva emigrou. Tran-
sumou-se. Desapareceu. Foi substituído 
por um outro Portugal. E, pasme-se, 
desta vez ninguém vê vítimas da bru-
talidade policial. Desta vez a PSP é feita 
de heróis. De justiceiros. Guardiões da 
moralidade. Ao contrário do subcomis-
sário Filipe Silva, o corpo de polícia que 
age no Bairro da Jamaica não apresenta 
nomes. São polícias, ponto final. As cai-
xas de comentários dos jornais revelam 
todo um país: “porque não vão para a 
vossa terra!”, “essa gente não respeita 
as nossas leis”, “fico sempre mais des-
cansado quando vejo a nossa policia 
a entrar por esses bairros a dentro!!!!!”, 
“andar com eles e rápido, antes que 
este país comece a experienciar mais 
vezes este tipo de coisas”. 

A expressão “eles” patenteia muito 
bem, a ideia da existência de um “nós”. 
Ora, quem são eles? “Eles”, por parado-
xal que pareça, são indivíduos portu-
gueses de lei, alguns deles portugueses 
jus solis, outros, também jus sanguinis, 
mas que aos olhos de uns tantos serão 
sempre o outro na forma negativa de o 

estrangeiro. Quem são os que pro-
duzem este tipo de afirmações? São 
exatamente aqueles que se colocam 
numa condição de superioridade racial, 
julgando-se assim como os autóctones, 
os primogénitos, os verdadeiros. 

Sejamos claros: a única diferença entre 
os adeptos do Benfica sovados pelo 
comissário Filipe Silva e os moradores 
do Bairro da Jamaica sovados pelo cor-
po de polícia local, tem a ver com a cor 
da pele. Perante os adeptos brancos 
do Benfica, Filipe Silva foi um polícia 
malévolo. Já quanto aos moradores 
da Jamaica, o corpo de polícia foi um 
beneficente cumpridor da lei. Dito de 
outra forma, o comissário Filipe Silva 
teve azar, bateu na cor de pele errada. 
Saiba-se contudo que a dor provocada 
por um bastão num corpo preto é igual 
à dor do bastão num corpo branco. Dói. 
Dói muito. Mas, ao que se lê e escuta, 
parece que a dor da cor preta não dói 
assim tanto.

O autor desta crónica está impedido de 
esperar um táxi à porta de um hotel. 
Por duas vezes foi confundido. A primei-
ra com o segurança, a segunda com o 
transportador de malas. O problema é 
do seu fenótipo. Tem mais melanina e, 
logo, todo o cenário encosta-o ao es-
tigma: ele não pode ser o que é; tem de 
ser o que parece ser neste local.  Gente 
com melanina não acede a lugares 
de topo. Uma hora de observação no 
Centro Comercial Alegro Alfragide dá 
a receita: gente negra ou limpa o chão 
ou, quando muito, trabalha na restau-
ração. Não há uma única loja de marca 
com uma menina preta. É estarrece-
dor. Há, sem dúvida, um problema de 
racismo em Portugal. É um racismo 
estrutural. Um tipo de racismo assente 
em certos dispositivos que funcionam 
como tecnologias polimórficas destina-
das a fazê-lo persistir sem que dele se 
dê conta. Lutemos contra. Sempre!

Esser Jorge Silva  Sociólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

BRANCO E PRETO
DUAS REALIDADES
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES

DUAS REALIDADES: A BASTONADA POLICIAL AO ADEPTO BRANCO DO 
BENFICA E A COÇA DA PSP AOS PRETOS DO BAIRRO ‘JAMAICA’ 
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ENTREVISTA

BÁRBARA
BANDEIRA
O PALCO DO MULTIUSOS VAI 
RECEBER O ARRANQUE DA 
SUA NOVA TOUR. CANTORA 
E COMPOSITORA, BÁRBARA 
BANDEIRA TEM VISTO O SEU 
TRABALHO RECONHECIDO COM 
A CONQUISTA DE PRÉMIOS E 
TAMBÉM COM UMA LEGIÃO DE 
FÃS NAS REDES SOCIAIS. EM 
GUIMARÃES PELA PRIMEIRA 
VEZ, ACREDITA QUE VAI SER UM 
CONCERTO INCRÍVEL.
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“SERÁ
UM CONCERTO
MUITO ESPECIAL"
TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

COMEÇOU POR SER UMA MIÚDA DE OITO ANOS COM UM SONHO E, ATUALMENTE, É UMA DAS 
REFERÊNCIAS POP NO NOSSO PAÍS. VAI ARRANCAR COM A NOVA TOUR NO MULTIUSOS E PROMETE UM 

CONCERTO COM SURPRESAS, CONVIDADOS E COM A ESTREIA ABSOLUTA DE UMA NOVA MÚSICA.

contacto e acabei por ganhar uma 
“estaleca” diferente.

Também já ganhaste um Globo de 
Ouro, és um talento MTV e estiveste 
nomeada para Best Portuguese Act. 
Que significado tem isto para ti e para o 
teu percurso?

Eu acho que quando um artista recebe 
este tipo de prémios, é mesmo quando 
vê o trabalho compensado. É quando 
percebemos que todo o nosso esforço, 
toda a nossa arte, chega às pessoas 
de uma forma que leva depois a esse 
tipo de prémios. É muito gratificante, 
principalmente para uma rapariga da 
minha idade.

Com esta idade já imaginavas estar 
lançada desta forma?

Eu como nunca me imaginei a fazer 
outra coisa, estaria a mentir se dissesse 
que achava que isto ia ser tão rápido. 
Mas eu sempre dei o melhor de mim 
e sempre esperei fazer disto a minha 
vida. Mas é óbvio que me continuo 
a surpreender com a quantidade de 
pessoas que vem ter comigo, com a 
quantidade de pessoas que gostam de 
mim e admiram o meu trabalho. Mas 
sempre esperei isto porque nunca me vi 
a fazer outra coisa.

Tu alguma pensaste num plano B, ou 
tens um plano B?

Estou completamente focada na música 
mas, por ter entrado nesta indústria, 
acabo por ganhar gosto noutras coisas. 
Gosto imenso de marketing digital, gosto 
muito da gestão de carreiras e gestão 

de eventos, da produção musical. Todo 
o meu meio fez-me gostar de outras 
coisas. Se me perguntarem qual seria 
o meu plano B neste momento, seria 
o marketing digital, mas não me vejo a 
fazer isso neste momento, nem tenciono 
fazê-lo. No entanto continuo a estudar, 
tenho aulas em casa.

Tens apenas 17 anos e já tens uma 
imensidão de fãs. Como é fazer essa 
gestão, sendo que és uma referência 
para muitos jovens? Acabas por sentir 
mais responsabilidade nos teus atos?

Claro que sim e tenho de o fazer. Eu 
tento sempre ser o mais genuína 
possível. Não sou perfeita, tento ser 
o mais correta possível, mas não sou 
perfeita e tento sempre ser verdadeira, 
nunca fingir o que não sou para agradar 
ninguém. Mas, tento ao máximo ser um 
bom exemplo e uma boa influência. Eu 
costumo dizer que quero ser a pessoa 
de que os pais dos miúdos gostam que 
os filhos gostem. Não quero ser culpada 
por influenciar algo negativo. Se algum 
dia acontecer, será porque estou a 
ser eu mesma e há coisas que não se 
podem mudar.

Mas já deste por ti a pensar duas vezes 
em alguma coisa por saberes que estás 
sempre a ser “observada”?

Eu sou uma adolescente, mas sou uma 
pessoa discreta, tudo o que eu faço 
toda a gente vê e nunca senti pressão 
de não poder fazer alguma coisa. Não 
tenho muito esse tipo de coisas porque 
aquilo que quero fazer, eu faço, mas 
sempre da melhor maneira possível.
Que relação tens com os teus fãs?

Como surgiu a tua relação com a 
música? Vem do facto de o teu pai ser 
também cantor?

O meu gosto pela música veio muito 
de ouvir o meu pai, desde pequena, a 
cantar. Era essa a vida dele e eu acabei 
por segui-lo muito e estar presente em 
várias situações, que me levaram a 
gostar tanto da música.

Tu começaste a divulgar os teus 
trabalhos através das redes sociais. 
Que importância atribuis a esta 
ferramenta no início da tua carreira?

Eu atribuo verdadeiramente uma grande 
importância, porque no fundo foi isso 
que me ligou ao meu público e aos 
meus fãs. Eu sou muito agradecida por 
existirem essas plataformas, como o 
Instagram, que me permitem ter esse 
contacto tão direto com eles.

Mas consideras que foi fundamental 
teres-te lançado desde aí?

Eu não posso dizer que foi fundamental 
porque eu não sei como seria se fosse 
de outra forma. Mas consoante a minha 
carreira, sim, foi.

Estiveste depois em programas como 
o “Uma Canção Para Ti” e o “The Voice 
Kids”. Nesta altura o que procuravas 
com estes programas?

Desde os meus oito, nove anos, eu 
nunca quis outra coisa para a minha 
vida que não fosse a música. Eu nunca 
me vi a fazer outra coisa. Isso deu-me 
imensa experiência e eu acho que foi 
fundamental. Eu tive esse primeiro 
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Tenho uma relação excelente, excelente 
mesmo. Eles estão muito próximos 
de mim, conhecem-me bem, mesmo 
que só através das redes sociais, mas 
conhecem e adoro estar com eles, 
quando os encontro na rua. É incrível. 
Eu tento responder ao máximo e 
há alguns que eu conheço bem já e 
falo com elas através do Instagram, 
mas vou estar a mentir se disser 
que respondo a toda a gente. Não 
dá, mesmo. Eu recebo milhares de 
mensagens por dia. Mas quando faço 
os meus posts, tento que cada um se 
sinta especial.

Recentemente estiveste no Dança 
com as Estrelas e essa é mais uma 
forma de te dares a conhecer mas 
também de evoluíres numa arte que 
não dominavas. O que retiraste desta 
experiência?

O Dança foi uma experiência muito 
boa e que me fez crescer imenso. Eu 
sempre fui uma pessoa preguiçosa, 
nunca gostei de fazer desporto, nem 
de educação física eu gostava (risos). 
Isto educou-me muito, a nível de 
produtividade, e faz-me sentir bem, 
porque quando trabalhamos o corpo 
também trabalhamos a mente. Para 
além de que eu adorei conhecer os 
concorrentes e apesar de ser uma 
experiência muito cansativa, sinto 
mesmo que está a ser muito benéfica.
Para além de cantar, também compões. 

É importante para ti cantar aquilo que 
escreves?

É fundamental. Acho que define muito 
um artista. Normalmente os artistas 
que não escrevem acabam por ser 
dependentes de quem escreve para 
eles e há muita gente que tem talento 
apenas a ser intérprete e muita que 
tem apenas a ser compositor. Mas se 
conseguirmos interpretar e compor 
aquilo que interpretamos, não somos 
dependentes de nada nem de ninguém. 
Acho que é muito importante para um 
artista ser autossuficiente nesse aspeto.

Vais estar no Multiusos, uma das 
maiores salas do país. Já estiveste em 
Guimarães? Que ideia tens da cidade?

Não, não! Nunca estive, vai ser a 
primeira vez, e estou muito ansiosa 
para conhecer a cidade e por conhecer 
o espaço. Acho que vai ser um concerto 
incrível!

Há alguma coisa que nos possas revelar 
deste concerto? Vai haver surpresas?

Claro, vai haver surpresas. Vai haver 
convidados e um deles vai ser o 
Ivo Lucas, que fez o último single 
comigo, o “Como Eu”. Vai haver outras 
surpresas que ainda não posso revelar, 
mas vou cantar uma música nova, 
completamente nova, que vai sair 
entretanto no álbum. Será um concerto 
muito especial, vai ser o primeiro da 
tour. Já é um concerto novo, para quem 
viu os concertos do ano passado este 
já vai ser diferente. E eu estou muito 
entusiasmada, tal como a minha banda 
e a minha equipa. Posso prometer que 
vai ser incrível!

O que é que os vimaranenses podem 
esperar da Bárbara e, por outro lado, o 
que esperas tu deste público?

Há uma coisa que tenho a certeza, 
porque já me aconteceu no Marés 

Vivas. Cada vez que eu vou ao norte, 
a receção é incrível. Eu sempre ouvi o 
meu pai falar disso, sempre ouvi amigos 
meus falarem disso e a verdade é que 
pude comprovar isso na última tour e 
tenho a certeza absoluta que dia 09 o 
público do norte não vai desiludir.

Que balanço fazes da tua carreira até 
agora? Há alguma coisa que agora, 
olhando para trás, tivesses feito 
diferente?

Nós quando passamos pelas coisas 
achamos sempre que podíamos ter 
feito algo diferente. Mas a verdade é 
que fazer algo diferente muda toda a 
estrutura do caminho que seguimos 
e percorremos. Neste momento eu 
estou onde quero estar, estou como 
quero estar e a fazer o que quero fazer. 
Portanto, não mudaria nada, mesmo. 
A única coisa que posso mudar é o 
futuro, aquilo que posso fazer daqui 
para a frente e vou sempre tentar tomar 
as melhores decisões, fazer aquilo 
que gosto para o meu público e para 
os meus fãs. Estou muito feliz! Espero 
um dia conseguir encher mais salas, 
poder fazer tudo aquilo que um artista 
deseja fazer, mas neste momento não 
há muito mais que eu possa pedir. O 
meu balanço é: eu comecei por ser 
uma miúda de oito, nove anos, com um 
sonho, tive oportunidade com as redes 
sociais de me dar a conhecer ao meu 
público e neste momento estou muito 
feliz a fazer o que quero, com concertos 
e a gravar o meu álbum. Estou mesmo 
satisfeita com a minha vida neste 
momento.

E quais são os objetivos a médio/longo 
prazo?

A longo prazo, a única coisa que 
eu quero é fazer aquilo que gosto, 
que é dar concertos e fazer a minha 
música. É óbvio que depois tenho 
aqueles objetivos mais específicos. 
Adorava encher o Meo Arena um dia, 
adorava fazer participações especiais 
com artistas de fora, que já vou fazer 
neste álbum com a Ludmila. Os meus 
objetivos são crescer cada vez em 
Portugal e depois, consequentemente, 
crescer lá fora.

"VAI HAVER 
CONVIDADOS... 
VOU CANTAR 
UMA MÚSICA 
NOVA"

"TENHO A 
CERTEZA 
QUE DIA 09 O 
PÚBLICO DO 
NORTE NÃO VAI 
DESILUDIR"
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A mudança de comercializador de 
energia é, atualmente, um processo 
bastante simples: o consumidor esco-
lhe a empresa que pretende contratar, 
formaliza o contrato e a nova empre-
sa encarrega-se da transferência do 
serviço do anterior comercializador 
para o atual. Não é necessário cessar 
o contrato anterior; a transferência é 
realizada de forma automática. 

Saiba ainda que a mudança é gratuita, 
não existe um número máximo de mu-
danças por ano e, regra geral, o prazo 
máximo de mudança é de 3 semanas.
Se é certo que estes procedimentos 
vieram facilitar a vida ao consumidor 
que não está satisfeito com determi-
nada empresa e pretende a mudança, 
também é verdade que aumentaram as 
práticas desleais neste setor, relaciona-
das com a mudança de comercializador 
de energia.

Com efeito, é comum assistirmos a 
milhares de contratos feitos porta-a-
-porta com recurso a práticas engano-
sas e agressivas, contratos esses, na 
sua grande maioria, de fornecimento 
de serviços públicos essenciais, como a 
energia.

De acordo com as inúmeras reclama-
ções apresentadas diariamente na 
nossa Associação, os consumidores 
são abordados nas suas casas, por 
comerciais de empresas de energia 
que, alegando que poderá usufruir de 

um desconto, que pretendem recolher 
a leitura do contador ou, simplesmente, 
que pretendem verificar se a fatura está 
correta, solicitam determinados docu-
mentos ao consumidor, como a fatura 
de eletricidade e o cartão de cidadão, 
e alteram os seus contratos sem a sua 
autorização e conhecimento. 

Em algumas situações, o consumidor 
chega a assinar um contrato com outra 
empresa, embora não seja devidamente 
informado de que se trata de um contra-
to novo. “Basta assinar este documento 
e na próxima fatura já irá usufruir do 
desconto” – é uma das táticas utilizadas 
por alguns comerciais para persuadir o 
consumidor a assinar um contrato que, 
de outra forma, não aceitaria. De acordo 
com a informação prestada pelo comer-
cial, o consumidor mantém a convicção 
de que o contrato não sofrerá altera-
ções, à exceção do preço.

Existem, ainda, casos em que o consu-
midor não chega, tampouco, a assinar 
qualquer documento. Ainda assim, com 
a informação constante na fatura ou 
prestada pelo consumidor (nome, NIF, 
morada, cópia do cartão de cidadão), 
o comercial consegue transferir o con-
trato para outra empresa. Em algumas 
situações, poderá estar em causa a fal-
sificação da assinatura do consumidor, 
o que poderá fundamentar a apresen-
tação de queixa-crime.

Uma vez que a DECO tem recebido 

ENERGIA
ESPAÇO DO CONSUMIDOR

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

várias reclamações neste sentido, 
alertamos os consumidores para que 
não facultem documentos ou dados 
a estranhos que se apresentem nas 
suas casas e que não assinem nenhum 
documento. 

A leitura dos contadores é realizada 
sem a necessidade de apresentar ou 
assinar qualquer documento. O consu-
midor também não tem de apresentar a 
sua fatura a ninguém; caso se verifique 
algum problema de faturação, as corre-
ções serão realizadas na fatura seguin-
te ou receberá uma carta da empresa 
que lhe presta o serviço. Se, porventura, 
se deparar com uma situação seme-
lhante, leia atentamente os documen-
tos que lhe são apresentados e cuja 
assinatura é exigida. Esclareça todas as 
dúvidas e não assine. Se sentir pressão 
para assinar o contrato, saiba que dis-
põe de 14 dias para lhe pôr termo sem 
que para tal tenha que pagar qualquer 
indemnização ou alegar motivos. Neste 
caso, envie uma carta registada com 
aviso de receção.

Se for vítima de prática comercial des-
leal, denuncie a situação à entidade re-
guladora do setor – a ERSE – para que 
esta atue dentro das competências que 
lhe estão atribuídas, aplicando coimas 
às empresas infratoras.

Na dúvida e por cautela, recuse qual-
quer abordagem porta-a-porta e, se 
se sentir pressionado pelo comercial, 
solicite a intervenção das autoridades.

Para esta e outras questões, poderá 
contactar-nos presencialmente na Ave-
nida batalhão Caçadores 9, em Viana 
do Castelo, através do 258821083 ou 
ainda para deco.minho@deco.pt. 
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INICIATIVA ORGANIZADA NO INÍCIO DE CADA ANO TEM COMO 
FINALIDADE A DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O FUTURO E O 
REFOÇO DO ESPÍRITO DE GRUPO. 

BOMBEIRO DESDE OS 14 
ANOS E O ÚNICO BOMBEIRO 
PORTUGUÊS A PARTICIPAR 
NO FIREFIGHTER COMBAT 
CHALLANGE. UM HERÓI 
DISPOSTO A DAR A VIDA
POR NÓS.

REMAX VITÓRIA
'KICK OFF' DEU O MOTE PARA 2019
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A Remax Vitória, agência imobiliária 
vimaranense, organizou no dia 28 de 
janeiro o 'Kick Off', juntando todos os 
agentes imobiliários, num ambiente de 
boa disposição e entreajuda.

O 'Kick Off' é a primeira iniciativa quea 
Remax Vitória promove anualmente. 
"Serve essencialmente para vermos o 
que fizemos no ano anterior e as com-
petências que podemos melhorar, de 
forma a ajudar cada vez mais os nossos 
clientes. Serve para traçarmos caminhos 
para este corrente ano e desenvolvermos 
mais algumas capacidades. Sempre a 
pensar no nosso cliente", explicou Filipe 
Carvalho, broker da Remax Vitória, à Mais 
Guimarães.

Filipe Carvalho mostrou-se bastante 
satisfeito com a participação de todos os 
agentes, o que ajuda a reforçar o espírito 
de grupo.

OBJETIVOS PARA 2019

"O nosso objetivo é ultrapassar os valores 
do ano passado. Queremos sempre mais 
e por isso vamos continuar com os even-
tos que fizemos no passado. Acreditamos 
que eles fazem a diferença no trabalho 
com os nossos clientes. Ao longo do ano 

A 11.ª edição das Vitória Talks reali-
zou-se em janeiro, dando o pontapé 
de saída para mais um ano repleto de 
iniciativas, a pensar na formação dos 
profissionais da Remax Vitória e na 
sua abordagem junto dos clientes.

O convidado de janeiro foi André 
Fernandes, conhecido bombeiro 
vimaranense, que corre quilómetros, 
em provas nacionais e internacionais, 
com o seu fato de bombeiro vestido. 
Voluntário desde os 14 anos, André 
sofreu um grave acidente, tendo sido 
recomendado, pelo seu médico, a 
praticar, regularmente, atividade física. 
A partir daí, a sua vida mudou comple-
tamente, tornando-se um exemplo de 
superação.

"Foi muito interessante e eu particular-
mente gostei", revelou, à Mais Gui-
marães, o bombeiro. "Na parte inicial 
estava um pouco nervoso, no entanto 
o broker Filipe Carvalho apresentou-me 
ao público e a partir daí correu tudo 
muito bem. Foi uma apresentação sim-
ples e humilde, sem grandes formalis-
mos. O pessoal esteve sempre curioso 
e atento", afirmou André Fernandes.

Uma das grandes apostas da Remax 
Vitória passa pela motivação dos seus 
agentes, algo que se reflete no dia-a-
-dia, na forma como estes lidam com 
os clientes, fazendo desta agência a n.º 
1 em Guimarães. "Quando percebemos 
que aquela pessoa chegou a um deter-
minado ponto, passando dificuldades, 
motiva-nos e ajuda-nos a ter força 
para atingirmos os nossos objetivos", 
concluiu André Fernandes.

vamos dar sempre formação aos nossos 
agentes", adiantou o broker da Remax 
Vitória.

PORQUÊ A REMAX VITÓRIA

Para quem está à procura de mudar 
de vida e ingressar no ramo imobiliário, 
a Remax Vitória apresenta-se como a 
melhor solução. "Estamos em Guimarães 
há quase 14 anos. Somos uma empresa 
sólida e com uma equipa coesa. Não te-
mos cá nenhuma outra Remax ou outra 
imobiliária que dê o apoio que nós damos 
aos nossos consultores", afirmou Filipe 
Carvalho, no rescaldo do 'Kick Off'.

"CORRER COM O CORAÇÃO"
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FUTEBOL À LUPA

NA CAUDA
DA EUROPA

O ano começou bem na Reboleira. No 
dia 6 de Janeiro, pelas 15:00, o reduto 
do Estrela da Amadora recebeu o desa-
fio que opôs os tricolores ao Belenen-
ses. Dois clubes com muita história a 
viver tempos desafiantes. Sinal disso 
é militarem na 6ª divisão da pirâmide 
do futebol português. No entanto, nem 
isso foi impedimento para o estádio 
receber cerca de 7 mil espectadores.

Não são caso único. Duas semanas 
depois, no dia 20 de Janeiro, também 
pelas 15:00, o Estádio Abel Alves de 
Figueiredo foi palco do confronto que 
opôs o Tirsense ao Lousada num jogo a 
contar para a distrital da AF Porto. Nas 
bancadas os números impressionaram: 
mais de 7300 espectadores. Um número 
capaz de fazer inveja a muitos clubes 
que jogam na primeira divisão.

São exemplos peculiares e, embora não 
sejam regra, demonstram uma verdade 
que parece mais incontornável a cada 
dia que passa: em Portugal não falta 
vontade, amor ou paixão aos adeptos, 
mas falta uma promoção digna do jogo 
que tenha o foco nos adeptos e seja ca-
paz de os motivar a ir aos estádios para 
acompanhar as suas equipas.

Na semana seguinte ao jogo em Santo 
Tirso, de 22 a 26 de Janeiro, a cidade de 
Braga foi anfitriã da Final Four da Allianz 
Cup. A competição não é a mais querida 
dos adeptos e todos os anos parece ter 
importância apenas para quem a con-
quista. Talvez por isso não seja de es-
pantar que o jogo entre os arsenalistas, 
que jogavam em casa, e os leões não 
conseguiu levar ao Estádio Municipal 
de Braga mais de 10 100 espectadores. 
Durante estes dias, as polémicas fora 
das quatro linhas voltaram a ter uma 
importância infinitamente superior ao 
futebol jogado dentro delas. Discutiu-se 
o VAR, as arbitragens e não faltaram os 
momentos de falta de civismo a mostrar 
que o futebol é mesmo um mundo à 
parte onde nem sempre quem merece 
recebe a punição devida.

SÉRGIO CONCEIÇÃO DEFENDE QUE QUEM QUER VER ESPECTÁCULO 
DEVE IR “AO COLISEU OU AO SÁ DA BANDEIRA”. NÓS AINDA 
ACREDITAMOS QUE O MELHOR LUGAR PARA VER UM ESPECTÁCULO É 
A BANCADA DE UM ESTÁDIO. NO ENTANTO, O NOSSO FUTEBOL ESTÁ 
CADA VEZ MAIS NA CAUDA DA EUROPA. PARA ONDE CAMINHAMOS?

TEXTO: RAQUEL F. VEIGA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Esta fase final foi, ao contrário do que 
deveria ser todos os anos, um desfa-
vor ao futebol. Em poucos dias ficaram 
claras muitas das razões que levam 
os adeptos a ficar longe dos estádios. 
As demonstrações de vivacidade da 
Reboleira e em Santo Tirso evidenciam 
que há, sobretudo, nostalgia e saudade 
dos tempos idos em que o futebol era 
outra coisa.

A promoção do jogo

A jornada 19 da Liga NOS coincidiu com a 
fase final da Allianz Cup que se prolon-
gou até Sábado, dia 26 de Janeiro. Natu-
ralmente, nesse dia disputou-se apenas 
um jogo: a finalíssima da competição 
entre FC Porto e Sporting CP. Surpreen-
dentemente, o Domingo (que podia ser 
um belo Domingo desportivo com a 
bola a rolar todo o dia) ficou em branco 
nas agendas dos adeptos portugueses 
uma vez que não foi disputado um único 
jogo entre equipas do principal escalão 
português. 

Com efeito, a 19ª jornada foi disputada 
durante a semana com jogos marcados, 
por exemplo, para as 17:00 de uma Se-
gunda-feira ou para as 21:15 de uma Ter-
ça-feira. Isto significa que houve jogos a 
começar em horário laboral, impedindo 
uma grande franja de adeptos de ir ao 
estádio, e outros a terminar depois das 

23:00 num país em que começa a anoi-
tecer por volta das 18:00. 

Se há alguma estratégia para a pro-
moção do futebol é certo que fica, não 
raras vezes, anulada pelos horários dos 
jogos e também pela demora que há 
em anunciar as datas de cada jorna-
da, muitas vezes dadas a conhecer ao 
público apenas na semana anterior. Isto 
impede que os adeptos portugueses, 
mas também estrangeiros que se deslo-
cam ao país e gostavam de ver um jogo 
de futebol, consigam planear ir a um ou 
outro jogo. 

Na Bundesliga, os jogos agendados 
para as noites de Segunda-feira são 
coisa recente e logo se viu que não iam 
durar muito tempo. Os adeptos ale-
mães uniram-se e usaram de todas as 
ferramentas – desde boicotes a períodos 
de silêncio ou assobios estridentes para 
estragar a experiência televisiva – para 
mostrar o desagrado perante a medida. 
Surtiu efeito: a partir da época 2021/22, 
quando os direitos de transmissão vol-
tam a ser negociados, não haverá mais 
jogos nas noites de Segunda-feira!

O tempo útil de jogo

Em Portugal há o hábito de falar pouco 
de futebol, mas de falar muito sobre tudo 
o resto: as polémicas, as arbitragens, 
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as provocações e os rumores. O tempo 
dedicado ao futebol jogado dentro das 
4 linhas não só em conversas de café, 
mas também nos espaços de discussão 
em programas de televisão ou em jornais 
desportivos, parece diminuto. Talvez isto 
seja apenas a tradução da mentalidade 
dominante dentro de campo.

Recentemente, um estudo do CIES, o 
observatório do futebol associado à 
FIFA, estudou o tempo de jogo útil em 
37 campeonatos europeus e concluiu 
que a Liga NOS está no último posto do 
ranking. Em média, apenas 46 minutos 
– dos 90 minutos regulamentares! – são 
realmente disputados no campeonato 
português. Os restantes minutos dizem 
respeito a paragens de jogo: seja para 
assistência médica ou perdas de tempo 
propositadas. 

O problema português

Há um aspecto importante e particular 
do futebol português que mantém o 
nosso campeonato à margem do resto 
do velho continente. O campeonato 
português é o único de maior relevância 
que insiste em vender os direitos de 
transmissão de forma individual. Todos 
os outros campeonatos vendem os 
direitos de transmissão colectivamente 
e recorrem a fórmulas que valorizam o 
mérito desportivo, mas também uma 
distribuição que seja justa e igualitária 
entre todos reconhecendo nenhum 
campeonato se joga com dois ou três 
clubes.

Segundo um estudo conduzido pela 
UEFA, o campeonato português é o que 
apresenta maior desequilíbrio no que 
toca à distribuição das receitas televi-
sivas. A discrepância na distribuição é 
quatro vezes superior à discrepância 
apresentada pelo segundo país com 
maior disparidade.

No relatório pode ler-se que a decisão 
portuguesa de negociar a venda dos 
direitos individualmente reflecte-se 
na diferença excessiva entre os três 
principais clubes e os restantes e que “o 
rácio de um clube grande para um clube 
médio é superior a 1500% enquanto que 
nas outras 24 ligas com venda centrali-
zada a média é de 240%”.

O modelo inglês, aplicado na Premier 
League, é o mais atrativo. A receita 
proveniente da venda dos direitos 
de transmissão para outros países é 
distribuída uniformemente por todos os 
clubes, embora alterações estejam a ser 
discutidas. Os acordos domésticos são 
divididos em três parcelas: 50% é distri-
buído igualitariamente; 25% é distribuído 
de acordo com a posição do clube na 
tabela classificativa na época anterior; 
e os restantes 25% correspondem a 
uma taxa que varia conforme o núme-
ro de jogos transmitidos. Nem sempre 
o campeão é o que arrecada a maior 
quantia de dinheiro. O que este modelo 
de distribuição faz é assegurar que é um 
mecanismo de solidariedade entre todos 
os clubes apoiando o equilíbrio finan-
ceiro e fomentando a competitividade a 
nível interno. Ingredientes indispensáveis 
para o sucesso.

Qual o caminho?

Os adeptos vão aos estádios porque 
esperam ver um espectáculo de futebol. 
Os investidores apostam num ou em ou-
tro projecto porque esperam retorno. O 
sucesso de uma competição só aconte-
ce com uma estratégia bem formulada e 
implementada que deve levar em conta 
duas coisas em especial: os adeptos e a 
competitividade.
O caminho não é simples. O futebol já 
não é o único entretenimento de Domin-

go à tarde. Compete com muitas outras 
distracções. No entanto consegue captar 
o que nenhuma outra consegue com 
tanta mestria: a paixão. 

A mudança tem de partir dos adeptos 
e da mentalidade com que estão no 
futebol. Se querem mais e melhor então 
devem fazer para isso à semelhança do 
que fazem os alemães que constan-
temente protestam com seriedade as 
medidas que lhes parecem magoar o 
futebol alemão. Os clubes também têm 
responsabilidades, especialmente clubes 
da envergadura e dimensão do Vitória, 
capazes de arrastar uma multidão im-
pressionante para qualquer estádio.

O futebol pode ser feio, mas se for bem 
feito e bem pensado pode ser uma dádi-
va incomparável.
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Vivemos por esta altura numa era 
onde muita informação e processos 
passaram a ser digitais, e são cada vez 
mais os serviços que os utilizadores 
têm disponíveis para usar a partir do 
seu smartphone.  A aplicação id.gov.pt, 
da Administração Pública, permite-lhe 
guardar e consultar os seus cartões (Ex: 
cartão de cidadão, carta de condução, 

cartão ADSE) em qualquer momento e 
em qualquer lugar recorrendo à Chave 
Móvel Digital. A Chave Móvel Digital 
(CMD) é um sistema simples e segu-
ro de autenticação dos cidadãos em 
portais da Administração Pública na 
Internet e recentemente passou a estar 
disponível também em alguns sites de 
empresas privadas.

Chamam-se Nike Adapt BB e já podem 
ser apertados através do seu smartpho-
ne. Um produto saído diretamente dos 
filmes de ficção científica para o merca-
do. Custam cerca de 350 dólares ou o 
equivalente a 306 euros. Este é o rumo 
seguido pela Nike e, para além de ajustar 
o aperto dos atacadores poderá tam-
bém mudar a cor dos seus LEDs. Contu-
do, com o passar do tempo poderão ser 
introduzidas ainda mais funcionalidades 
neste novo par de sapatilhas. Existe um 
pequeno motor dentro das Nike Adapt 
BB. Com um simples clique através da 
aplicação, este entra em ação.

No rescaldo das últimas previsões de 
vendas da Apple, surge um novo e 
peculiar indicador relativamente aos seus 
iPhones e às baterias. Fruto de uma pro-
veitosa redução do preço de substituição 
da bateria em vários modelos de iPhone, 
os consumidores aderiram em grande 
quantidade. A medida foi implementada 
no final de 2017 e vigorou durante todo 
o ano de 2018. Agora, foram conhecidos 
os números dessa ação. Ao longo 2018 
foram substituídas mais de 11 milhões de 
baterias de iPhones. Em contraste com 
esta valor, em média foram substituídas 
um a dois milhões de baterias nos anos 
que antecederam esta medida. Algo que 
nos permite aferir uma adesão em mas-
sa por parte dos utilizadores da marca 
tecnológica.

Technosearch é uma inovadora ferra-
menta web do SETI que permite acom-
panhar e atualizar todas as pesquisas 
de sinais extraterrestres. Há cada vez 
mais tecnologia apontada para o Espa-
ço à procura de vida para além daquela 
que é conhecida pelo ser humano. 
Assim, com investigação sobre a vida 
alienígena a captar adeptos por todo 
o mundo, foi lançada pelo Instituto de 
Investigação de Inteligência Extrater-
restre (SETI) uma nova ferramenta. Tem 
como objetivo ajudar os astrónomos 
e outros interessados a acompanhar 
as descobertas no Espaço. O projeto 
Technosearch surgiu em colaboração 
com estagiários da Research Experien-
ce for Undergraduates (REU). A equipa 
conta com mais de 100 pesquisas de 
rádio e 38 pesquisas óticas, totalizado 
cerca de 140 investigações científicas 
diferenciadas.

RUBRICA

OS TENIS QUE PODE 
APERTAR ATRAVÉS
DO TELEMÓVEL

Apple substitui
BATERIAS

NOVA FERRAMENTA
PARA PROCURAR
EXTRATERRESTRES

CARTÃO DE CIDADÃO E CARTA DE CONDUÇÃO
DISPONÍVEIS NO SEU SMARTPHONE
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1 – O PASTEL MAIS 
PESADO
O Pedro tem 8 pastéis. Os pastéis têm o 
mesmo peso, com exceção de um, que é 
mais pesado. O Pedro tem uma balança 
de pratos simples à sua disposição.

Qual é o número mínimo de pesagens 
que deve ser feito para se descobrir 
qual dos pastéis é a mais pesado?

2 – HOMENS E OS 
SEUS CÃES
Cinco homens e cinco cães (um cão para 
cada homem) saíram para um passeio 
na fazenda. Eles encontraram um rio, 
que possuía uma forte corrente . O único 
artifício disponível para atravessa-lo 
era um barco abandonado, deixado 
na margem em que eles estavam. 
Porém, o barco só suportaria três seres 
vivos sobre ele. Infelizmente, os cães 
são muito bravos e não podem ficar 
perto de outra pessoa (nem sequer 
momentaneamente) sem que o dono 
esteja perto. Um dos cães frequentou 
uma escola de obediência altamente 
avançada e especializada, e, além disso, 
sabe manobrar o barco – os outros cães 
não possuem esta habilidade.

Como é que os cinco homens e os cinco 
cães poderiam atravessar o rio?

QUEBRA-CABEÇAS

1 – QUAL FOI O PRIMEIRO TÍTULO DO 
TENISTA JOÃO SOUSA NO CIRCUITO ATP?

a) Kuala Lumpur
b) Estoril

c) Genebra
d) Barcelona

4 – QUE ATLETA VIMARANENSE FOI A 
MELHOR DA EUROPA EM DEZEMBRO?
a) Dulce Félix
b) Mónica Silva
c) Bárbara Miranda
d) Beatriz Freitas

2 – QUANTOS BEBÉS NASCERAM EM 
GUIMARÃES NO ANO DE 2018?
a) 2.987
b) 1.901
c) 2.258
d) 2.560

5 – QUE CHEF CONSEGUIU A PRIMEIRA 
ESTRELA MICHELIN EM GUIMARÃES?

a) António Loureiro
b) Rui Machado

c) António Gonçalves
d) Ricardo Villas-Boas

3 – QUE EQUIPAS VIMARANENSES DISPUTAM 
O CAMPEONATO DE PORTUGAL DE FUTEBOL?

a) Caç. Taipas e Serzedelo
b) U. Torcatense e Caç. Taipas

c) Brito e Ronfe
d) Berço e U. Torcatense

6 – COMO SE CHAMA A VEREADORA 
RESPONSÁVEL PELO PELOURO DA 
EDUCAÇÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUIMARÃES?
a) Paula Oliveira
b) Sofia Ferreira
c) Ana Bastos
d) Adelina Pinto

Soluções quebra-cabeças
Resposta 1
Duas pesagens. O Pedro coloca três pastéis de cada lado 
da balança. Caso a balança fique equilibrada, o pastel 
mais pesado é um dos dois que não estão na balança. 
Portanto é só colocar um de cada lado da balança para 
descobrir qual é o mais pesado. No entanto, caso a 
balança se incline para um dos lados, ele retira os três 
pastéis do lado que ficou mais pesado e pesa dois deles. 
Assim, caso a balança se equilibre, o pastel mais pesado 
é o que não está a ser pesado. Caso contrário, a balança 
revelará qual dos dois é o mais pesado.
Resposta 2
Represente os homens por A, B, C, D, E, e os cães por a, 
b, c, d, e. Considere que o cão que sabe manejar o barco 
seja o cachorro ‘a’.

Assim sendo, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ atravessam o rio. ‘a’ volta 
sozinho e leva o cão ‘d’. ‘a’ volta novamente e aguarda 
enquanto ‘B’, ‘C’ e ‘D’ atravessam o rio. Agora, ‘A’, ‘a’, ‘E’ e 
‘e’ estão na margem inicial, e ‘B’, ‘b’, ‘C’, ‘c’, ‘D’, e ‘d’ estão 
do outro lado. ‘D’ e ‘d’ retornam e ‘A’ e 'a' atravessam. 
‘C’ e ‘c’ retornam e ‘C’, ‘D’ e ‘E’ atravessam. Agora, os 
cachorros ‘c’, ‘d’ e ‘e’ estão na margem inicial e o resto 
das pessoas e cães está do outro lado. ‘a’ volta e leva 
‘c’ e ‘d’ para a outra margem. Por fim, ‘a’ volta e leva ‘e’, 
terminando a travessia.

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

QUEBRA-CABEÇASQUIZ FEVEREIRO 2019
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