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celebração do amor

Entre declarações e presentes, 
no dia de S.Valentim, os 

apaixonados fazem de tudo 
para agradar e surpreender 

aqueles que mais amam.

guidance 2017
De 02 a 11 de fevereiro, o GUIdance,

Festival Internacional de Dança 
Contemporânea, está de volta a
Guimarães para a sua 7ª edição.

cantarinhas
dos namorados

Amor, tradição, carinho, 
dedicação e orgulho. 

Ingredientes desta história tão 
bonita e tão antiga que envolve 
peças da história vimaranense.
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ficha técnica como publicitar

Por esta altura, em 2012, já lá vão 
cinco anos, Guimarães iniciou um ano 
excecional, um ano de transformação 
da cidade num espaço de descobertas, 
um ano cultural ímpar. O ano da Capital 
Europeia da Cultura.

Por esta altura, em 2012, lançava 
também o meu primeiro projeto 
editorial, um projeto feliz designado por 
Jornal O Selho – O que nos liga.

Com poucas páginas, aquele jornal 
levava as notícias porta-a-porta, 
gratuitamente, às pessoas das 
freguesias de Selho S.Jorge, Serzedelo, 
Selho S.Cristóvão, Gondar e Candoso 
S.Martinho, desempenhando com 
dignidade as suas funções. Enquanto 

durou, até finais de 2014, aproximou as 
pessoas daquela região e foi-lhes útil.

Com o nascer da Revista Mais 
Guimarães, com o seu crescimento 
no final desse ano, e ainda com o seu 
alargamento da sua influência para 
além das muralhas da cidade, tornou-
se imprescindível reunir esforços neste 
projeto mais abrangente, e ainda mais 
exigente. O caminho percorrido foi 
muito difícil, severo, árduo. Prefiro, no 
entanto, lembrar alguns momentos 
bons e de afirmação deste projeto que 
não tem parado de crescer, entre eles, o 
lançamento do Jornal Mais Guimarães, 
o maior e mais completo semanário 
vimaranense.
Estamos cada vez mais próximos de 

quem se preocupa e quem quer saber 
mais sobre o que acontece neste 
concelho, levando esta revista, e o que 
de importante acontece em Guimarães, 
também aos centros de Vizela e Fafe. 
Estamos online com informação 
atualizada, nas redes sociais com 
milhares de seguidores e lançamos até, 
recentemente, uma aplicação própria 
para smartphones, sendo o primeiro 
órgão de informação de Guimarães 
a fazê-lo. Esforçamo-nos por estar à 
frente no nosso tempo.

No entanto, e tal como escrevi há cinco 
anos, no primeiro editorial do Jornal O 
Selho, os nossos propósitos mantêm-
se, não queremos mais do que ser uteis 
a Guimarães e aos vimaranenses. 

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

o que nos liga
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todos os meses
a mais guimarães leva 

até si
o que de mais 

importante acontece na 
cidade berço
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o “reino da diversão”, um mega parque de diversões, 
abriu no dia 20 deste mês ao público, no multiusos de 
guimarães, juntando a tradicional e sempre atrativa 
pista de gelo a divertimentos radicais, muitos carrosséis 
e equipamentos destinados a todas as idades. com 
atrações para todas as idades, o reino da diversão 
estará aberto até 12 de fevereiro.

REInO da diversão
suGEstãO

fotografias: direitos reservados

Durante o dia de abertura, dia 20, cerca 
de um milhar de utentes de IPSS do 
concelho de Guimarães participaram no 
Reino da Diversão, usufruindo gratuita-
mente dos divertimentos. No início da 
tarde de sábado, 21, decorreu a visita 
do Presidente da Câmara Municipal de 
Guimarães, Domingos Bragança, e do 
Presidente da Câmara Municipal de Re-
dondo que apresentará a exposição das 
Ruas Floridas.

Além dos divertimentos, o Reino da 
Diversão apresenta - em colaboração 
com a Associação Artística da Marcha 
Gualteriana - trabalhos representativos 
de fachadas e edifícios mais emblemá-
ticos de Guimarães, todos eles exibidos 
em carros da Marcha Gualteriana, assim 
como uma exposição das Ruas Floridas 
de Redondo. O tema do trabalho em papel 
das Ruas Floridas de Redondo centra-se 
no país e nos elementos identitários da 
cultura portuguesa (Norte, Centro, Lisboa 
e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve).

Nos dias 26 de janeiro, 02 e 09 de feverei-
ro, entre as 15h00 e as 20h00, o Reino da 
Diversão terá a campanha “Super Quinta” 
em que os interessados usufruirão do pre-
ço especial de um euro por divertimento.

Com atrações para toda a família o Reino 
da Diversão estará aberto ao público às 

quintas-feiras das 15h00 às 20h00, às 
sextas das 15h00 às 24h00, aos sábados 
das 10h00 às 24h00 e aos domingos das 
10h00 às 20h00 horas. 

A entrada no recinto é gratuita, podendo 
depois os visitantes adquirir “coroas” para 
usufruírem dos divertimentos.

Além da pista de gelo, o Reino da Diversão 
disponibilizará no interior e no exterior do 
Multiusos divertimentos como carrinhos 
de choque, tornado loopping, carrossel 
circus, barquinhos infantis, twitter infantil, 
mini pista, scalextric, elásticos radicais, 

carrossel familiar, mega crazy, rolling balls 
e pavilhão de matraquilhos, entre outros. 
Haverá ainda um espaço de restauração 
com quiosques, lounge e tasquinhas. 

Promovido pela Tempo Livre com o apoio 
da Associação Portuguesa de Empresas 
de Diversão e em parceria com a Itinerant 
Ambition, o Reino da Diversão tem o apoio 
da Câmara Municipal de Guimarães e de 
outras entidades.
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cultuRa

FEstIVal GuIdancE 
com duas estreias absolutas
7ª edição conta com nove espetáculos entre os quais duas 
estreias absolutas e quatro estreias nacionais

texto: diogo oliveira • fotografias: direitos reservados

De 02 a 11 de fevereiro, o GUIdance 
- Festival Internacional de Dança Con-
temporânea está de volta a Guimarães 
para a sua 7ª edição.

A abertura do GUIdance 2017 tem lugar 
no próximo dia 02 de fevereiro, às 21h30, 
no Grande Auditório do Centro Cultu-
ral Vila Flor (CCVF), e está a cargo que 
Russell Maliphant, que nos traz “Conceal 
| Reveal”. A estreia absoluta em Portugal 
do coreógrafo, uma das atuais estrelas 
da dança contemporânea, acontece num 
momento em que este celebra 20 anos 
de parceria com o icónico designer de 
luz Michael Hulls. Os dois criaram um 
espetáculo que condensa, numa só noite, 
criações recentes e um clássico da com-
panhia. Na noite seguinte, à mesma hora, 
no Pequeno Auditório do CCVF, é a vez de 
João dos Santos Martins e Cyriaque Ville-
maux apresentarem a cocriação “Autoin-
titulado”, uma peça que é o estilhaçar de 
um conjunto de referências e memórias 
da dança que foram reunidas para serem 
partidas novamente.

No dia 04, às 18h30, e desta vez na Black 
Box da Plataforma das Artes e da Criativi-
dade, Jonas & Lander estreiam “Adorabi-
lis”. Neste espetáculo, a dupla de criado-
res serve-se da riqueza cultural e natural 
para criar uma dança complexa, que é 
também um desafio ao público. À noite, 
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às 21h30, novamente no Grande Auditório 
do CCVF, Tânia Carvalho traz ao palco do 
GUIdance a estreia absoluta da sua mais 
recente criação, “Captado pela Intuição”. 
Tânia Carvalho retorna ao festival na sua 
segunda semana, dia 08, às 21h30, na 
Black Box da Plataforma das Artes, com a 
remontagem de “De Mim Não Posso Fu-
gir, Paciência!”, peça de 2008 que explora 
os movimentos que um pianista deveria 
aprender de modo a interpretar a música, 
numa relação de interdependência com 
a dança.

No dia 09, às 21h30, Luís Guerra traz ao 
Grande Auditório do CCVF “A Tundra”. 
Depois de trabalhos anteriores também 
eles ligados à natureza, o criador cami-
nha agora para um espaço de pacifi-
cação. No dia 10, no mesmo horário, o 
palco do Pequeno Auditório recebe a es-
treia nacional da peça “This is Concrete”, 
de Jefta van Dinther e Thiago Granato. 
Aqui, os corpos de dois homens embre-
nham-se incessantemente, esbatendo 
as fronteiras um do outro, convidando 

o público a passar tempo com algo 
incerto. No dia 11, às 18h30, na Black 
Box da Plataforma das Artes, a dupla de 
jovens criadores Ana Jezabel e António 
Torres apresenta, em estreia absoluta, 
“A importância de ser (des)necessário”. 
A peça debruça-se sobre a preservação 
do conceito de individualidade e perso-
nalidade, os vários lutos que temos de 
fazer ao longo da vida para ultrapassar 
as adversidades.

O GUIdance encerra na noite de 11 de 
fevereiro, no Grande Auditório do CCVF, 
com a estreia nacional de “Speak low if 
you speak love”, de Wim Vandekeybus, 
que chega ao festival também em 
jeito celebratório pelos 30 anos da sua 
conceituada companhia Ultima Vez. Este 
espetáculo reafirma a relação de grande 
cumplicidade entre o coreógrafo belga e 
o músico Mauro Pawlowski. “Speak low 
if you speak love” não é uma ópera, nem 
um musical, mas antes uma combina-
ção irrequieta de música experimental e 
tradição clássica em que o tema central 
é o amor.

cartaz com atividades 
paralelas 

À semelhança das edições anterio-
res, o festival apresenta um cartaz de 
atividades paralelas que aproximarão 
público, artistas, escolas e pensado-
res, afirmando o GUIdance como um 
importante acontecimento artístico no 
calendário de inverno. Há masterclas-
ses com Russell Maliphant e Nuhacet 
Guerra da Companhia Ultima Vez de 
Wim Vandekeybus, conversas pós-espe-
táculo, sessões para escolas e debates 
sobre a questão da autoria, um tema 
instigador que terá dois tempos e dois 
painéis diferentes dentro da janela do 
festival, moderados pela jornalista Cláu-
dia Galhós. O meeting point do festival 
acontece todas as sextas e sábados, a 
partir de meia-noite, no Café Concerto 
do CCVF com direito a dj set.
    
bilhetes à venda

Os bilhetes para o GUIdance já se en-
contram-s à venda e o programa com-
pleto do GUIdance pode ser consultado 
em www.ccvf.pt.fo
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Guimarães arte e cultura
FEVEREIRO 2017

aGEnda

Commedia a la Carte
04 dE FEVEREIRO - 22h00 
CAE -  São Mamede  

Não é a primeira, nem será a última 
vez que César Mourão visita Guima-
rães. Depois de lotar a Sala Principal 
do São Mamede com vários espectá-
culos de comédia ao longo de 2016, 
o comediante está de regresso com 
Ricardo Peres e Carlos M Cunha. Os 
Commedia a la Carte partem assim 
para uma digressão nacional com 
vários teatros na calha.

marCo GÉNio
11 dE FEVEREIRO - 22h00 
CAE -  São Mamede  

Marco Génio garante muita animação e 
solidariedade no São Mamede CAE, no 
dia 11 de Fevereiro, e ainda a apresen-
tação do novo álbum “Escolhas”. 

Som de Gmr: 
hot air balloN
17 dE FEVEREIRO - 24h00 
CCVF - Café Concerto  

Provenientes de pontos opostos da 
Costa Atlântica da Europa, os Hot Air 
Balloon partilham o amor um pelo 
outro e o amor pela música. O resulta-
do é profundo e delicado. A voz doce e 
calorosa de Sarah-Jane funde-se com 
a musicalidade técnica de Tiago numa 
combinação perfeita, que se reflete em 
atuações intimistas inesquecíveis.

muNhoz e mariaNo
18 dE FEVEREIRO - 22h00
Multiusuos

Com sete anos de carreira, Munhoz 
e Mariano são figuras conhecidas 
da música sertaneja e atuarão no 
Multiusos, num concerto único em 
Portugal.

reiNo da diverSão
até 12 dE FEVEREIRO 
Multiusuos

Até ao dia 12 de fevereiro, o Multiusos 
de Guimarães está transformado num 
autêntico “Reino da Diversão” em que 
não faltam a tradicional e sempre atra-
tiva pista de gelo, carrosséis, artesana-
to e outros divertimentos.

a juStiça, 
pequeNa CoNferêNCia
23 a 25 dE FEVEREIRO
PAC / CIAJG

Neste trabalho, Maria Duarte, Gonça-
lo Ferreira de Almeida e João Rodri-
gues dedicam-se ao texto de Jean 
Luc-Nancy.

o duelo
25 dE FEVEREIRO
CCVF - Grande Auditório

Na celebração dos 20 anos do Útero, 
Miguel Moreira traz ao Centro Cultural 
Vila Flor o seu olhar sobre “O Duelo”, de 
Bernardo Santareno.

toNy Carreira 
em GuimarãeS
25 dE FEVEREIRO - 22h00
Multiusuos

Tony Carreira elegeu o Multiusos de 
Guimarães para o concerto de apresen-
tação do novo álbum de originais e para 
o arranque da digressão de 2017. “Uma 
noite para recordar e voltar a cantar as 
grandes canções que todos conhecem”, 
garante a Regi-Concerto que promove 
o espectáculo.

GuidaNCe
02 E 11 dE FEVEREIRO 
Centro Cultural Vila Flor

A 7ª edição do GUIdance abre com a 
estreia absoluta em Portugal de Rus-
sel Maliphant, uma das estrelas atuais 
da dança contemporânea em todo o 
mundo.

Guia de viSita Com
vítor CoSta
04 dE FEVEREIRO - 17h00
Casa da Menória

Rui Vítor Costa, presidente da Muralha, 
Associação de Guimarães para a Defesa 
do Património, é o Guia de Visita de 
fevereiro da Casa da Memória.
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fotografia: joão bastos

O Rota do Queijo surgiu em Guimarães 
em novembro último e, tal como nome 
sugere, é um espaço para os amantes 
do queijo, nas suas variadas formas e 
sabores.

Quem entra no Rota do Queijo, situado 
ao centro da Alameda de São Dâma-
so, em Guimarães, percebe que se ali 
encontrará produtos distintos, que não 
estão disponíveis em nenhum outro 
local da cidade.

Nuno Alves é o responsável pelo projeto, 
de trazer aos vimaranenses o que de me-
lhor se produz em queijos, nacionais, mas 
sobretudo europeus, oriundos de Itália, 

Suíça, Espanha, França e Reino Unido.
Difícil será escolher entre a extraor-
dinária variedade de queijos que ali 
conseguimos encontrar. Há exemplares 
para todos os gostos, desde o Comté 
(conhecido queijo francês), a um Gouda 
com dois anos de cura (holandês), ou 
um queijo azul Stilton, afinado em Lon-
dres na queijaria Neal`s Yard Diary.

Nuno acredita que tem conseguido sur-
preender quem decide entrar no Rota do 
Queijo, pela variedade de produtos que ali 
comercializa, pelos queijos mas também 
pelos produtos harmonizáveis. Tornaram-
se habituais os comentários como “Fazia 
falta um espaço destes em Guimarães”.

“estes queijos têm rosto. co-
nhecemos a maioria dos pro-
dutores destes queijos e, por 
esse motivo, confio plenamen-
te na qualidade dos produtos 
que aqui comercializo”.
Nuno Alves.

Potenciar parcerias com restaurantes, 
hotéis, espaços de eventos e lojas 
“gourmet” são objetivos para o res-
ponsável pela Rota do Queijo, que num 
futuro próximo pretende colocar o seu 
espaço na “rota” dos amantes dos quei-
jos e torná-lo numa referência nacional. 

Rota do Queijo - Cheese Shop

Alameda de S.Dãmaso, 59-61
4810-286 Guimarães
Tel. 913 784 377
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lIFEstylE

mOda pêlo e mais pêlo
o pêlo assume, novamente, um papel de destaque nesta estação, 
depois de várias temporadas a ser protagonista dos mais
elegantes outfits.

por sofia cunha rocha • fotografias: direitos reservados

Sintético ou verdadeiro, de acordo com 
as preferências e orçamento disponí-
veis, difícil é escolher em que peças 
investir.

Um casaco, uma estola, uma gola,… até 
os blusões de ganga e as parkas sur-
gem reinventados com a aplicação em 
golas e capuzes.

O nosso conselho?

Se for mais baixa, opte por um casaco 
que lhe cubra apenas até à linha da 
anca, alongando a sua silhueta. Caso 
contrário, pode usar e abusar dos tama-
nhos, com saltos ou até com ténis. As 
combinações são infinitas.

Aqui, é você quem determina os limites. 
Num estilo mais formal ou mais descon-
traído, será este pequeno grande por-
menor que trará um toque de elegância 
e sofisticação.

lifestyle 
vamos até… aqui!

Fevereiro é o mês de excelência para uma 
escapadela de fim de semana.

A nossa sugestão é a Casa do Juncal. Si-
tuada em pleno centro histórico da cidade, 
na praça Condessa do Juncal, dentro da 
muralha e apenas a 50 metros do largo do 
Toural, da praça da Oliveira ou da praça de 
Santiago.

Uma obra que resulta da recuperação e 
restauro, preservando a traça setecentista 
própria das casas brasonadas típicas do Mi-
nho do século XVIII, este espaço único está 
preparado para receber os seus hóspedes e 
proporcionar uma experiência única.

Entre suítes com 30 metros quadrados, 
massagens, pequenos-almoços cuidadosa-
mente preparados, visitas guiadas, cestas 
de piquenique para renovar os sentidos e 
explorar a cidade. Motivos são mais do que 
muitos para desfrutar de um tempo a dois 
ou, quem sabe, em família.

Um espaço de história, cultura, arte, design 
e arquitetura onde poderá descansar e 
desfrutar de tempo de qualidade, num 
ambiente calmo e acolhedor.
A Casa do Juncal retrata o que Guimarães 
tem de melhor e, por isso, nada como uma 
visita.
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"um lIVRO cOm asas"
de renata lourenço

texto: diogo oliveira • fotografia: direitos reservados

lIVRO

Juliana sentia um amor infindá-
vel pelo seu livro. Um amor que a 
levava à possessão. Mas os dias 
correm a ensiná-la e a impulsionar 
o seu crescimento. Juliana per-
cebe a importânca da partilha e 
desenha duas asas na capa do seu 
livro, deixando-o voar. Assim nasce 
o projecto de dar membros aos 
livros. Pernas para que corram a 
encontrar alguém que os leia. Bra-
ços para que abracem quem mais 
precisa. E asas para que se liber-
tem. Para que voem a dar alegrias 
e a abrir corações.
Mas o que acontecerá ao livro com 
asas que voa alto, tão alto que al-
cança o sol e queima suas asas?...
Um livro surpreendente para pais e 
filhos, que incute a importância da 
partilha, fomentando o interessa 
pela leitura e pelo extraordinário 
mundo da criação, nata em qual-
quer criança.

A vimaranense, Renata Barbosa Lourenço, 
apresentou dia 21, na Fnac Guimarães, “Um 
livro com asas”. 

A autora exerce a sua prática profissio-
nal na área da saúde, como farmacêu-
tica hospitalar no Hospital de S. João, 
no Porto, mas confessa o seu especial 
interesse pela literatura infantil, nascida 
das horas vividas com as filhas envoltas 
em histórias e ilustrações e nas suas idas 
conjuntas à biblioteca Raul Brandão. 

"Um livro com asas" é um livro infanto-
juvenil adequado dos oito aos 80 anos, 
que procura o reencontro com valores 
maiores. Um livro surpreendente para 
pais e filhos, que incute a importância 
da partilha, fomentando o interesse pela 
leitura e pelo extraordinário mundo da 
criação, nata em qualquer criança. O livro 
está à venda nos espaços Fnac Guima-
rães, no Guimarães Shopping e na livraria 
infantil Mercado Azul.

sinopse
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músIca

texto: diogo oliveira • fotografias: direitos reservados

tOny caRREIRa  
em Guimarães

Tony Carreira elegeu o Multiusos de 
Guimarães para o concerto de apre-
sentação do novo álbum de originais e 
para o arranque da digressão de 2017.

O espectáculo está marcado para o dia 25 
de fevereiro, às 22h00. “Mais do que um 
concerto excepcional”, refere a produção 
“este será um dia de celebração, uma 
vez que será o espetáculo de apresenta-
ção do novo álbum de originais de Tony 
Carreira, com lançamento marcado para 
Fevereiro de 2017 - depois do sucesso de 
“Sempre” lançado em 2014”. “Uma noite 
para recordar e voltar a cantar as grandes 
canções que todos conhecem, uma noite 
para ouvir pela primeira vez ao vivo as 

novas canções deste artista tão querido 
de todos os portugueses”, garante a Regi-
Concerto que promove o espectáculo. 

primeiros passos em frança

tony carreira, de 53 anos, 
começou a cantar em frança, 
para a comunidade portugue-
sa, numa banda constituída 
com os irmãos, "irmãos 5", e 
editou o seu primeiro disco em 
1988, após ter participado no 
festival da canção da figueira 
da foz. dirigido pelo maestro 
josé calvário.

a carreira do cantor, porém, só 
descolou na década de 1990.

Com 28 anos de carreira, Tony Carreira 
soma 18 álbuns de originais, 58 discos de 
platina e mais de quatro milhões de discos 
vendidos, tendo já esgotado as salas do 
Olympia e Zenith em Paris, o imponen-
te Emperors Palace na África do Sul, o 
marcante Queen Elizabeth nos Estados 
Unidos, ou a mítica Brixton Academy 
em Londres. Em Portugal, Coliseu dos 
Recreios, Coliseu do Porto, Pavilhão Rosa 
Mota ou Campo Pequeno são apenas al-
guns exemplos de recintos que já recebe-
ram memoráveis enchentes em concertos 
de Tony Carreira.

apresentação do novo álbum de tony carreira 
marcada para o dia 25 no multiusos de guimarães

SUBSCREVA A NOSSA
NEWSLETTER

www.vidrariataipas.com
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a cElEbRaçãO dO
amOR
Fevereiro é o mês do amor e sejam 
casados ou não quase todos gostam 
de celebrar o Dia dos Namorados. Entre 
declarações e presentes os apaixonados 
fazem de tudo para agradar e surpreender 
aqueles que mais amam.

SUBSCREVA A NOSSA
NEWSLETTER

www.vidrariataipas.com
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dIa dE sãO ValEntIm

dIa dOs namORadOs
e do amor

o dia dos namorados, também conhecido como dia de são valentim, celebra o amor, 
a paixão e a partilha de sentimentos entre os casais.

texto: sofia cunha rocha e rita laranjeiro • fotografias: direitos reservados

Todos os anos, a 14 de fevereiro, ocorre 
a azáfama aos presentes para a cara-
metade.

A troca de chocolates, o envio de pos-
tais e a oferta de flores estão sempre na 
lista dos apaixonados para surpreende-
rem quem mais amam.

Sendo este o dia mais romântico do 
ano, muitos casais planeiam jantares, 
noites especiais e fazem planos para 
arrebatarem o coração e agradarem 
ao seu mais que tudo. Há ainda quem 
escolha o dia do amor para se declarar à 
pessoa amada e até quem avance com 
pedidos de casamento.

Por outro lado, entre presentes compra-
dos e oferecidos, há quem prefira fugir 
do comum e use a internet para procu-
rar ideias criativas. Já as redes sociais 
são utilizadas para partilhar músicas 
românticas e mensagens de amor.

COMO SURGIU O DIA DE SÃO VA-
LENTIM?

A história do Dia de São Valentim 
remonta a um obscuro dia de jejum em 
homenagem a São Valentim. A associa-
ção com o amor e romantismo chega 
depois do final da Idade Média, durante 
o qual o conceito de amor romântico foi 
formulado.

Reza a lenda que o bispo Valentim lutou 
contra as ordens do imperador Cláu-
dio II, que havia proibido o casamento 
durante as guerras, acreditando que os 
rapazes solteiros e sem laços familiares 
dariam melhores soldados.

Continuou a celebrar casamentos, ig-
norando a proibição do imperador. Mas 
a prática foi descoberta e Valentim foi 
preso e condenado à morte. Enquanto 
estava preso, muitos jovens enviavam-
lhe flores e bilhetes a dizer que ainda 
acreditavam no amor.

Desde então que São Valentim é pa-
droeiro do Dia dos Namorados. Mas, 
este não é apenas um dia para ficar na 
memória, é também uma data para re-
cordar os dias que fazem as verdadeiras 
histórias de amor.

UMA HISTóRIA DE AMOR COM 60 
ANOS

Manuel Faria e Maria do Carmo Lopes 
estão casados há cerca de 60 anos.
O senhor Manuel tem 87 anos e a espo-
sa 83. Neste momento, encontram-se 
os ambos no Centro Paroquial de Morei-
ra de Cónegos, a sua segunda casa.

Tanto Manuel como Maria nasceram 
e cresceram em Vizela e foi lá que se 
conheceram, ainda jovens, casando 
mais tarde.

Maria tinha 18 anos quando conheceu 
Manuel, mas apesar de irem falando 
frequentemente e até “simpatizarem” 
um com o outro, acabavam sempre 
por se desencontrar. Até ao dia em que 
decidiram iniciar um compromisso mais 
sério e assumir um namoro.
Pouco meses depois, decidido a não 
perder muito tempo, Manuel pediu Maria 
do Carmo em casamento.

Aos 23 anos, Maria casou-se com Ma-
nuel, na Igreja de São João, em Vizela, 
freguesia onde ficaram a morar e onde 
trabalhavam no campo para consegui-
rem construir a sua própria casa. 
Aos 25 anos, Maria engravidou pela 

primeira vez. A alegria descrita aquan-
do da memória deste acontecimento 
faz os olhos de ambos brilharem. Sem 
imaginarem, acabaram por ser pais de 
três filhos, dois rapazes e uma rapariga 
(Maria José, António e Jerónimo).
 
A família foi crescendo, os filhos dei-
xaram de ser pequenos e tornaram-se 
adultos. A sucessão natural aconteceu e 
hoje a família Faria já conta com quatro 
netos. Estampada nos seus rostos, esta 
é mais uma alegria que o casal soma 
na vida. Agora é a vez de os seus filhos 
darem conta do recado, e assim como 
Maria e Manuel serem os melhores pais 
possíveis.
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DE MÃOS DADAS NOS MELHORES E 
NOS PIORES MOMENTOS

O amor não é feito só de coisas boas, 
acarreta consigo algumas dificuldades. 
A vida deste casal nem sempre foi fácil. 
Com três filhos para educar e susten-
tar, o trabalho árduo e uma casa para 
cuidar, a vida foi-se tornando mais dura, 
às vezes um pouco amarga até.

Maria e Manuel trabalhavam de sol a sol 
na quinta de uma família abastada de 

Vizela, para que não faltasse nada aos 
filhos. Na altura, para além de traba-
lharem na terra e cuidarem dos filhos, 
ainda vendiam à porta de um lar artigos 
variados. Tinham muito trabalho e Maria 
confidenciou que hoje em dia sofre 
“com dores nos braços e pernas por ter 
trabalhado tanto”.

Depois do crescimento dos filhos, a 
vida tornou-se mais fácil para o casal e, 
apesar de muito trabalho, sempre foram 
profundamente felizes.

As tarefas estavam delimitadas: Maria 
geria a casa e Manuel tratava do grande 
pomar que tinham. A vida era muito 

ocupada, mas até nisso se mostravam 
como companheiros e apoiavam-se mu-
tuamente.

UM AMOR MARCADO PELO RESPEI-
TO, DEDICAçÃO E Fé

Manuel contou que não foi difícil con-
quistar Maria do Carmo. Já a octoge-
nária referiu que antes de começarem 
o namoro, Manuel ainda “correu atrás” 
da amada mas ela não queria nenhum 
compromisso. Acrescentou ainda que 
era uma mulher destemida e que 
nenhum homem lhe metia medo. Mas 
acabou por escolher Manuel e fê-lo por 
este ser um homem trabalhador.

Manuel adiantou que o caráter firme de 
Maria o cativou mas a sua beleza exte-
rior não passou despercebida.

De acordo com as declarações de 
ambos, “nunca se chatearam a sério” 
e “nunca se separaram nem que fosse 
por um dia” e, para Manuel, a Maria será 
sempre a sua esposa e a sua “melhor 
amiga”.

Com fé na igreja e no compromisso 
que assumiram perante Deus no dia do 
casamento, Maria afirmou que nunca se 
cansou de Manuel ou pensou sequer, 
como disse em tom de brincadeira, 
“mandá-lo dar uma volta”.

Manuel concorda com as afirmações da 
esposa e adianta que “quando alguém 
se casa não é para se separar, é para 
toda a vida”. Assim, para Manuel, nin-
guém substituirá Maria e ambos referem 
que só separarão quando um dia, inevi-
tavelmente, partirem.

E por falar em amor… Manuel sempre 
teve jeito para momentos românticos. 
Em tempos, comprava-lhe flores e 
foram mais que muitas as vezes em 
que disse “amo-te” à sua esposa. Já 
Maria do Carmo, nunca foi de grandes 
manifestações de amor e dizia-o poucas 
vezes. Preferia mostrar com gestos o 
sentimento nobre que nutria, ao invés 
de recorrer a palavras.

Mais de sessenta anos depois de se 
terem com conhecido ainda se amam.
Um amor sem filtros, na sua forma mais 
pura de ser e que após tantos anos 
ainda mantém este casal unido. Sempre 
ao lado um do outro, como marido e 
mulher mas também como melhores 
amigos, cúmplices e confidentes.

Segundo a enfermeira Marta, uma das 
profissionais que acompanha o casal no 
Centro Paroquial de Moreira de Cóne-
gos, “eles estão sempre um ao lado 
do outro; são um casal à moda antiga 
e não se largam nem para ir à casa de 
banho. é o senhor Manuel quem corta o 
cabelo à esposa e acompanha-a sempre 

quando lhe dão banho. O mesmo acon-
tece quando algum dos dois se levanta 
a meio da noite”, conclui.

Um amor que ultrapassou barreiras, 
dificuldades e atravessou décadas. Se 
há um segredo? Disseram que não.
O sentimento que têm no peito está 
vivo, e, embora cansado pelos anos vol-
vidos e pela velhice, é revelado no olhar 
brilhante e atento que trocam. 
Continuam de mãos dadas, porque a 
vida só vale a pena assim.

DO BRASIL ATé PORTUGAL, COM 
MUITO AMOR

Esta história é para quem acredita que 
relações à distância não resultam.

No amor, tudo é possível. E quando 
duas pessoas gostam verdadeiramente 
uma da outra, não há nada que as sepa-
re. Muito menos um oceano.

Airton Moraez e Marcelo Arbo namoram 
há quase cinco anos. O casal homos-
sexual, conheceu-se no Brasil, num bar 
em Porto Alegre, no dia 06 de janeiro de 
2012.

A história é relatada com algum detalhe 
e a alegria da recordação é eminente.
Marcelo estava sentado à espera de 
uns amigos, quando ambos trocaram 
olhares. Aproximaram-se, conversaram 
e pouco depois trocaram números de 
telemóvel. Foi o ponto de partida.
As conversas foram-se tornando 
frequentes, bem como os encontros. 
Começaram a namorar pouco tempo 
depois de se terem conhecido.

Um meses depois, Marcelo tem de voltar 
a Portugal para acabar o doutoramento 
que tinha iniciado numa faculdade do 
Porto e os dois percebem que não há 
outra solução a não ser manter a rela-
ção à distância.

As saudades foram apertando e os 
telefonemas pareciam não ser suficien-
tes para colmatar as saudades que já 
apertavam no peito. Decidido a ter o seu 
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amor de novo nos braços, Airton ruma 
a Portugal para reencontrar Marcelo na 
cidade invicta.
Desde esse altura que a vida dos dois 
ficou ligada.

Airton acabou por se inscrever num 
mestrado na Universidade do Minho, no 
Campus de Azuré, Guimarães, e Marcelo 
continuou o seu doutoramento no Por-
to. As vidas de ambos eram passadas 
entre viagens de uma cidade para a ou-
tra, e em cada uma delas redescobriam 
o significado de “lar”.
Decidiram morar juntos e estiveram 
durante dois anos em Portugal. Re-
gressaram ao Brasil em 2015 e hoje 
continuam a partilhar as suas vidas num 
apartamento, em Porto Alegre.

Mas nem tudo foi cor-de-rosa. O casal 
afirmou que sentiu “discriminação por 
parte da sociedade”.

Airton contou que sentiram a discri-
minação de forma velada. Em muitas 
situações o constrangimento prendia-se 
com a discriminação que era “vista e 
não falada”, mas confessou que pou-
co se importaram com os olhares dos 
outros. Para o casal, o mais importante 
sempre foi poder contar com o apoio 
das respetivas famílias.

Airton e a Marcelo estão felizes e cheios 
de planos e expetativas para o futuro.

No Brasil, o Dia dos Namorados é co-
memorado a 12 de junho, mas, quando 
moravam cá em Portugal, Airton e Mar-
celo celebravam este dia com um jantar 
e uma ida ao cinema. Este ano, para 
não quebrarem a tradição, vão viajar 
pela Europa no Dia dos Namorados e 
pretendem festejar a data de uma forma 
especial.
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castInG

GOld mOdEls
procura rostos novos em Guimarães
texto: sofia cunha rocha • fotografias: occhio

O objetivo prendeu-se à procura de 
rostos novos “a fim de juntar um leque 
para o mercado regional e nacional”, 
relatou Mario Oliveira, proprietário da 
agência.

“Guimarães foi a cidade, de todas aquelas 
em que já trabalhei, na qual posso dizer 
que poucas coisas faltam; foi onde en-
contrei mais gente que gosta de moda e 
com uma atitude direcionada para o que 
é ‘fashion’”, acrescentou Mario Oliveira. 
O grupo Gold Models tem atualmente 
uma parceria com a discoteca Occhio e 
será este espaço que receberá, no dia 11 
fevereiro, a mega festa Gold que,em 2014, 
levou mais de 1200 pessoas ao já extinto 
espaço Pulse, também em Guimarães.
 “Queremos ser líderes em Portugal, 
focando-nos na capital, mas nunca dei-
xaremos as regiões de Portugal, tentando 
levar cada vez mais oportunidades aos 
jovens destas cidades no norte do país”, 
adiantou Mario Oliveira.

a gold models realizou um casting no dia 14, sábado, na cidade de guimarães. a 
discoteca occhio foi o local escolhido para mais uma das ações de scouting da agência 
de modelos.
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caRROs E as máscaRas saEm à Rua
e ninGuém leva a mal

caRnaVal

a preparação do carnaval em nespereira, em pevidém e nas taipas está em marcha. esperam-se 
carros de várias cores e formas, “caretos” em disfarces múltiplos e, sobretudo, muita folia nas 

três localidades vimaranenses que celebram, no final do mês, a festividade.

texto:  tiago dias • fotografias: direitos reservados

NESPEREIRA

O cortejo carnavalesco da freguesia do 
sul do concelho sai à rua no domingo 
desde 2012, ano em que o Governo lide-
rado por Pedro Passos Coelho decretou 
que o feriado deixou de ser obrigatório, 
e, para este ano, a Associação Cultural 
Carnavalesca de Nespereira (ACCN) pro-
mete um desfile em “moldes idênticos” 
ao do ano passado, mas um “bocado 
melhor”, em que se distinguem a escola 
de samba que pertence à própria ACCN, 
os vários “mascarados” e as duas “figu-
ras públicas” ainda não reveladas.

“As críticas ao nosso Carnaval têm sido 
construtivas. Temos a tradição dos 
‘mascarados’, bem como o ‘comboinho’ 
das crianças, que se junta aos carros 
alegóricos que participam”, afirma Jorge 
Castro, da associação responsável, ao 
Mais Guimarães.

Os gastos anuais da ACCN com o Car-
naval atingem os 10 mil euros, com a 
associação a aguentar os custos graças 
aos cerca de 50 patrocinadores e aos 
próprios sócios, que permitem ter a es-
cola de samba “incorporada” na asso-
ciação. Jorge Castro reiterou que essa é 
a única forma de contar com samba no 
Carnaval de Nespereira, pois os “custos 
disparam”, quando se contrata uma.

PEVIDéM

O desfile de terça-feira é o ponto alto 
do Carnaval na vila industrial, e o Teatro 
Coelima espera voltar a ver, no dia 28, 
“milhares de mascarados” na rua para 
participarem num cortejo que, no ano 
passado, com o mau tempo, teve de ser 
cancelado.

“Quando se fala em Carnaval na região, 
Pevidém está sempre no topo das 
opções. Neste ano, tem a particularida-
de de saírem os carros previstos para 
o ano passado. Foi uma questão de 
renovar e dar uma imagem mais fresca. 
Está tudo preparado para retribuir às 
pessoas o que não puderam ver”, ex-
plicou Rui Fernandes, da entidade que 
organiza o Carnaval, cujo orçamento 
ronda os quatro mil euros.

Os seis carros alegóricos, alusivos à 
figura de Francisco Inácio, industrial e 
benemérito da vila, às praias da Póvoa 
de Varzim, nos anos 80, à fotografia, 
ao “cowboy” Lucky Luke, pensando no 
público infantil, ao entrudo, com “sátira”, 
e à rainha, o “mais imponente”, vão pro-
tagonizar um desfile que se distingue 
pela presença dos “caretos”.

“O nosso tem esta autenticidade de ser 
feito pelo povo, que vem para a rua só 
com o prazer de desfilar”, considerou o 
responsável.

TAIPAS

A Organização do Carnaval Taipense 
(OCT) espera que o desfile de terça-feira 
saia pela primeira vez à rua, depois, 
de no ano passado, ter sido cancelado 
devido ao mau tempo, prevendo uma 
afluência entre 1.500 e duas mil pes-
soas, nesse dia.

“O grande desfile vai contar com carros 
alegóricos, acolhendo toda a gente que 
queira participar. Temos três prémios 
para os melhores carros, e ainda pré-
mios de participação para os restantes”, 
avançou fonte da OCT à Mais Guima-
rães.

A cargo da festa pelo segundo ano, a 
entidade delineou um programa que 
arranca a 19 de fevereiro, um domingo, 
com um encontro de carrinhos de rola-
mentos, e se estende, depois, ininter-
ruptamente de 24 a 28, com o desfile 
do Agrupamento de Escolas das Taipas, 
com mais de 600 alunos previstos, 
agendado para sexta, e o “desfile das 
crianças” com prémios para os cinco 
primeiros, programado para domingo.

O custo do Carnaval ronda os 10 mil 
euros e é maioritariamente sustentado 
pelos 85 patrocinadores, indica a mes-
ma fonte da OCT, que acredita que o 
evento possa “crescer”, com a “ajuda do 
povo que queira colaborar”, disse.
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O sono é uma necessidade fundamen-
tal para o desenvolvimento salutar 
das crianças, na medida em que as 
ajuda a recuperar forças e a manter o 
seu equilíbrio físico e emocional.

Nas crianças, o tempo que é passado 
a dormir é tanto maior quanto mais pe-
quenas forem, no entanto, não existem 
regras fixas em relação ao tempo que 
cada criança deve dormir. Cada criança 
é um ser único e com necessidades 
específicas, daí que algumas precisam 
de mais tempo de sono por dia do 
que outras. Os pais devem respeitar 
essa individualidade e proporcionar à 
criança bons hábitos de sono, de forma 
a que esta possa adquirir uma boa 
rotina.

O sono, bem como a alimentação e o 
controlo dos esfíncteres são hábitos 
diários que têm de ser estabelecidos 
através do treino quotidiano. Assim, 
o seu êxito está muito relacionado 
com a forma como os pais abordam a 
questão.

Mais do que simplesmente dormir, a noi-
te é o período de tempo em que a crian-
ça começa a aprender a ter confiança 
em si própria e no meio que a rodeia, é 
a verdadeira “prova de fogo”, quando os 
monstros e os medos que estão dentro 
de si, se sentem à vontade para sair...e 
a assustar. é, também, de noite que a 
criança passa mais tempo sozinha, e só 

psIcOlOGIa

a rotina na hora de deitar
texto: dr teresa da silva • fotografia: direitos reservados

irá aprender a lidar com essa solidão 
e com todos os receios e angústias 
inerentes à mesma se possuir bons 
mecanismos de autodefesa, autoestima 
e autoconfiança.

A maioria das crianças passa por um 
período de resistência à hora de ir 
para a cama e muitas vezes, a hora de 
deitar culmina num momento de muita 
tensão, quer para a criança, quer para 
os pais, tornando-se, cada vez mais 
difícil alterar este padrão de compor-
tamento. 
Contudo, independentemente do mo-
tivo que leva a criança a não ir para a 
cama, a forma como os pais lidam com 
a situação tem um papel preponde-
rante na sua curta ou longa duração. 
Isto porque a resistência por parte 
da criança, pode-se tornar facilmente 
num comportamento aprendido, longe 
das causas que originaram o proble-
ma. Posteriormente, estas estratégias 
passam a ser utilizadas pela criança 
diariamente, como forma de adiar o ir 
para a cama, fazendo com que o ritual 
se prolongue se os pais cederem à 
vontade da criança.

De seguida, serão apresentadas al-
gumas pistas para ajudar a criança a 
estabelecer um ritual próprio da hora 
de deitar:

Em primeiro lugar, é necessário fixar 
uma hora de ir para a cama (de acordo 
com o horário de chegada dos pais a 
casa, da hora de jantar, etc.) e toda 
uma rotina que lhe permita estar pron-
ta para esse momento, todas as noites. 

Em segundo lugar, os pais devem 
preparar a criança para o momento de 
ir para a cama. A hora que antecede 
este momento deve corresponder a 
um período calmo e relaxante, tanto 
para a criança, como para os pais. 
Não é o momento mais indicado para 
atividades muito estimulantes. é tam-
bém importante que os pais avisem a 
criança, cerca de dez minutos a meia 
hora antes, de que a hora de deitar 
está a chegar, pois permite que esta 
se prepare e se aperceba que o dia 
está a chegar ao fim. Podem tornar 
esse aviso mais agradável através da 
leitura de uma história ou simplesmen-

“a hora de ir para a cama é, muitas vezes, um acontecimento dramático 
em que pais e filhos medem forças desnecessariamente. (...).
transformando os pais em verdadeiros escravos dos seus desejos.”
in revista pais e filhos, dezembro 2003

te com uma conversa sobre o dia que 
passou ou sobre o que vão fazer no dia 
seguinte.

Pode ser útil deixar alguma liberda-
de à criança, por exemplo, ser ela a 
escolher se quer conversar ou se quer 
uma história. Da mesma forma, pode 
ser importante que ela possa escolher 
o seu pijama ou o boneco (objecto se-
curizante) que lhe vai fazer companhia 
durante a noite.

Em terceiro lugar, é fundamental que 
a criança compreenda que após estar 
deitada (depois da história, da con-
versa ou do beijinho de boa noite), 
acabaram-se as interacções e, mesmo 
que ela proteste ou chore, os pais 
devem ser consistentes e evitar que a 
criança alcance o objectivo pretendido, 
nomeadamente atrasar o momento de 
ir para a cama e dormir. Se a criança 
sair da cama, ela deverá imediatamen-
te regressar à mesma após ter sido 
reconfortada e lhe ter sido proporcio-
nada segurança e confiança pelos pais. 
Estes devem reforçar a necessidade de 
ir para a cama e de respeitar as regras.

Os pais são os principais orientadores 
dos seus filhos e não devem esque-
cer que é possível ensinar-lhes o que 
são bons e maus hábitos, o que não 
é saudável, o que pode ou não ser 
feito, sobretudo se forem carinhosos, 
compreensivos, tolerantes e definirem 
regras e fronteiras claras. O bom senso 
deverá assim, ajudar a evitar posições 
extremas e definitivas, construindo 
uma melhor relação familiar.

Teresa da Silva  Psicóloga do
Desenvolvimento e Educação
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tRadIçãO 
VIVa

As Cantarinhas dos Namorados são 
símbolo de compromisso e continuam a 

ser um presente comum no dia de São 
Valentim, mantendo viva uma

tradição com séculos. Bela Alves
mestre oleira, é a responsável

por materializar o amor na
cidade vimaranense 
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As cantarinhas são feitas de barro, 
salpicadas com mica branca. Aqui, estão 
já reunidos séculos de história, já que as 
cantarinhas têm a ver com a dinâmica de 
uma atividade ancestral em Guimarães, a 
olaria.

No início do século XII, quando se começou 
a formar aquilo que hoje conhecemos como 
centro histórico, as olarias vimaranenses es-
tavam fora dos muros do centro, localizadas 
em Moutinho, junto à Cruz de Pedra.

Século após século, os saberes foram pas-
sando de geração em geração e os oleiros, 
que inicialmente trabalhavam o barro com 
fins utilitários (produção de cântaros para 
a água ou panelas) passaram a tratá-lo 
com um propósito decorativo e conotado 
emocionalmente.

Há muito tempo atrás as cantarinhas eram 
feitas apenas por encomenda, era muito 
rara a sua produção, sendo que só pontual-
mente poderiam ser encontradas nas feiras 
tradicionais para venda.

O último oleiro de Guimarães, Joaquim 
Meneses, é a última pessoa com quem 
Catarina Pereira e Bela Alves, as atuais 
responsáveis pela manutenção das canta-

tRadIçãO VImaRanEnsE

as cantaRInhas
dos namorados

amor, tradição, carinho, dedicação e orgulho. estes são apenas alguns dos
ingredientes desta história tão bonita e tão antiga que envolve as cantarinhas.

texto: sofia cunha rocha • fotografias: joão bastos

rinhas, têm contato direto. A última figura a 
passar o testemunho e os ensinamentos foi 
Joaquim Oliveira, falecido em 2011.

Foi este oleiro quem lhes ensinou as técni-
cas e toda a tradição adjacente. Segundo 
Catarina Pereira, diretora do Património e 
Artesanato, “estas peças eram mais caras, 
mas tinham o formato de um cântaro, só 
que polvilhado com mica e decorado com 
uma série de relevo e motivos florais, o que 
torna esta peça muito interessante sob o 
ponto de vista formal”.

Viajando no tempo, a cantarinha man-
tem-se fiel e no panorama nacional é a 
única peça que ainda detém este tipo de 
decoração em muscovita, já que a região 
norte é também uma zona onde predomina 
o granito, fonte natural destes minerais.

A cantarinha, além da especificidade a nível 
técnico e da riqueza patrimonial, tem uma 
simbologia associada porque “se diz que 
eram compradas pelos namorados aos 
oleiros da Cruz de Pedra para oferecer às 
namoradas quando quisessem pedi-la em 
casamento; se a namorada aceitasse, a 
cantarinha tinha um conjunto de funções 
ritualísticas associadas a este processo de 
formalização do namoro”, relatou a directora 

do Património e Artesanato.
Além do pedido dos jovens às suas amadas, 
a cantarinha servia também como lugar 
para guardar as prendas em ouro recebidas 
por parte da mãe, ou seja, a herança mater-
na que mais tarde a noiva usaria (no dia do 
casamento).

Outra história que permaneceu até hoje é a 
de que “se a jovem fosse à fonte e a canta-
rinha já estivesse decorada, era sinal de que 
estava noiva e assim a comunidade ficaria a 
saber”, segundo Catarina Pereira.

Os anos passaram e com a modernização 
da sociedade, os cântaros deixaram de ser 
usados, bem como outros utensílios fabri-
cados à mão pelos oleiros. Deste modo, a 
cantarinha acabou por assumir outro papel, 
assumindo-se como último resquício desta 
arte em Guimarães.

“Três oleiros e uma câmara municipal muito 
empenhada em manter esta tradição viva, 
fazem com que possamos ver a cantarinha 
hoje, praticamente inalterada e fiel às suas 
origens”, referiu a presidente do Património 
e Artesanato. 

A partir dos anos 80, com a criação de cur-
sos de preservação do património cultural, 
conseguiu obter-se uma geração mais 
jovem ligada às tradições, “com pessoas 
preocupadas também em preservar a téc-
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nica da cantarinha”, de acordo com Catarina 
Pereira.

Joaquim Oliveira e Joaquim Meneses 
passaram este legado a Bela Alves, atual 
responsável pela execução das cantarinhas, 
tentando deste modo perpetuar a técnica 
ancestral e fazendo proliferar este conheci-
mento.

”se as pessoas continuarem a 
ter a cantarinha em casa e os 
mais apaixonados continuarem 
a oferecer, ela manter-se-á 
viva”, cpereira

Hoje em dia, a cantarinha vem até à popu-
lação através da venda na loja na Platafor-
ma das Artes e no Meia Tigela, embora as 
cantarinhas estejam um pouco por toda a 
cidade.

Fazer uma cantarinha é um trabalho árduo e 
minucioso, sendo necessárias cerca de três 
a quatro horas para a finalização de uma 
peça de tamanho médio (125 centímetros). 
O investimento da câmara municipal na 
cultura tem sido um alicerce fundamental 
para a continuidade deste trabalho.

O papel do turismo tem sido impresindível, 
uma vez que quem visita a cidade de 
Guimarães absorve a cultura de uma forma 
única. Ainda assim, a população vimaranen-
se continua a manter a sua história viva e 
compra as cantarinhas, seja para oferecer 
a um familiar ou a um amigo. Segundo Ca-
tarina Pereira, “os vimaranenses acarinham 
este nosso património e compram”.

"as cantarinhas são as
embaixadoras de guimarães”

O preço de uma cantarinha varia de acordo 
com o seu tamanho e o grau de laboração, 
uma vez que são todas diferentes. Assim, os 
preços situam-se entre os 18 e os 25 euros 
para as de tamanho médio. As mais peque-
nas têm o valor de dois euros e meio.

”no ano de 2011 foi feita uma 
encomenda para o aeroporto 
de sá carneiro, no porto, de 
cerca de 2000 cantarinhas. 
à parte as encomendas, por 
mês são feitas cerca de 50 
(tamanho médio) e por ano são 
produzidas centenas aqui na 
oficina, embora os números 
sejam sempre variáveis” – bela 
alves

Graças ao incentivo do município e do 
turismo, as cantarinhas são escoadas com 
facilidade e já chegaram até ao Brasil e 
Estados Unidos. 
Este Património imaterial vimaranense leva 
a cidade aos outros, contando assim a histó-
ria de um povo.

“o património imaterial vive 
entre este acordo, entre quem 
faz e quem compra”
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Os limites da disciplina económica são 
a fronteira para uma área de grande 
lodaçal onde uma coisa apresentada 
como “racionalidade económica” se 
desfaz na fronteira que dá lugar ao 
campo especulativo, essa superfície 
sem raízes, simultaneamente respon-
sável por frugais heróis de imprensa 
e vilões de existência longa. é nesse 
campo especulativo que a economia 
atual gosta de se confundir com a 
política, sem contudo perceber que 
o poder político é um poder que se 
funda em causas e o poder económico, 
ao invés, assenta da realidade que as 
causas da política lhe permitem.

As últimas décadas têm sido bem o 
exemplo disso mesmo: aos problemas 
do foro político joga-se dinheiro ou o 
discurso do dinheiro. E assim, falando 
tanto de dinheiro, nunca fomos tão 
pobres, nunca chegamos ao ponto 
de endividamento tão astronómico, 
exatamente porque se deixou que a 
economia passasse a ocupar o espaço 
da política. Exemplo claro é o que 
se passa hoje um pouco por toda a 
Europa, seja a nível macro ou micro 
no qual o regresso da política tende 
a ser varrido para debaixo do tapete 
num combate em que se tenta, a todo 
o custo, afirmar que, quem manda é a 
economia.

Convém ter cuidados. Apesar de pa-
recer o contrário, no limite é sempre a 
política que paga os erros da econo-
mia. Política aqui quer dizer todos os 
que fazem parte de um todo. Porque o 
papel da economia é separar enquanto 
o da política é o de unir e recompor 
aquilo que, ou não foi feito, ou foi mal 
feito. Mas do que falamos em concre-
to? 

Vejamos: é sempre bom receber 
anúncios de grandes investimentos 
na terra. Saber de alguém que algures 
está disposto a trazer as suas ideias e 
projetos para Guimarães. Desengane-

se, todavia, quem pensa o contrário: 
os motivos porque os investidores o 
fazem nada tem a ver com a beleza da 
terra, a hiperidentidade vimaranense 
ou um devir existencial qualquer. O 
investidor não vem porque os senti-
dos, ou uma qualquer força oculta o 
encaminharam. A sua vinda relaciona-
se, em primeiro lugar, com a existência 
de condições exógenas. Mas estas, 
só por si, não são fazem tudo. O fator 
humano, a sensibilidade e conheci-
mento do mundo e, principalmente, o 
alto profissionalismo exigido por quem 
recebe e, acima de tudo, necessita, é 
fundamental.

Recentemente, em Lisboa, um agente 
empresarial relatava a forma pouco 
canónica como riscara Guimarães do 
mapa das suas intenções. Incumbido 
por uma empresa Alemã, da área ali-
mentar, para encontrar um local onde 
instalar uma unidade de investigação e 
desenvolvimento (I&D), deu prioridade 
ao Avepark. Contando com o inves-
timento de várias multinacionais e a 
experiência de profissionais de topo 
laboratorial a entidade avaliava positi-
vamente a localização próxima de um 
aeroporto e a ligação à Universidade 
do Minho. Assim, tudo se encaminhava 
para a instalação desse empreendi-
mento na área dos produtos nutracêu-
ticos nas Caldas das Taipas. A natureza 
das coisas impelia para ali.

Pedida a reunião, o representante 
da unidade de I&D foi cordialmente 
recebido no Avepark por uma assisten-
te que, pelos vistos, terá sido a única 
pessoa a esforçar-se e a causar boa 
impressão. Como a exclusiva questão 
em aberto eram as instalações físicas 
do projeto, o dito senhor foi levado 
à única possibilidade disponível para 
uma potencial localização da empresa: 
uma cave! Já desiludido e após explicar 
que uma unidade deste género busca, 
antes de tudo, luz natural, esperou por 
uma proposta. Pois, a única que rece-

aRtIGO dE OpInIãO

é a política, estúpido!
texto: esser jorge silva • fotografia: joaquim lopes

beu foi uma mensagem de um asses-
sor do pelouro da economia da Câmara 
Municipal de Guimarães, escrita em 
linguagem de caserna, não só prati-
camente destratando a assistente do 
Avepark, como nada acrescentando de 
interesse pelo projeto – que diga-se, 
nem se preocupou em conhecer.

Em contraste com Guimarães, a 
Covilhã debateu-se verdadeiramente 
pela conquista do investimento com o 
presidente da edilidade local a avocar 
e conduzir o processo reunindo-se 
variadas vezes com o representante. E 
só não obteve sucesso porque Covilhã 
dista bastante do aeroporto. Dessa 
forma a unidade de I&D vai localizar-se 
em Cantanhede, local onde, pelos vis-
tos, encontrou a sensibilidade, o bom 
senso, a predisposição e o profissiona-
lismo para prosseguir a sua existência. 
 
Lamentavelmente, em Guimarães está 
a tornar-se um hábito contar-se ape-
nas as histórias com final feliz. Quando 
o final é infeliz, ou profundamente 
infeliz como, por exemplo, foi o caso 
da Ecoibéria, varre-se para debaixo 
do tapete. é todavia bom que se deixe 
presente que é a política a pagar os 
erros da economia. E quando a política 
não trata de si convenientemente, sub-
siste a incompreensão pelo insucesso, 
geralmente atribuído à falta de sorte. 
No caso que aqui se traz, não foi azar. 
Foi incompetência.

Esser Jorge Silva  Sociólogo
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o som dos smartini continua a surgir com referências apoiadas em estruturas musicais que 
procuram descrever paisagens, momentos e sentimentos. a mais guimarães esteve à conver-
sa com a banda oriunda das caldas das taipas para descobrir um pouco do seu trajeto.

smaRtInI dEIxa a pROmEssa
próximo álbum cheGa ainda este ano

músIca

texto: diogo oliveira • fotografias: cedidas por smartini / direitos reservados

Como e quando surgiram os smartini?

Se remontarmos ao início, estamos a 
falar em 1992. Basicamente isto come-
çou com o Patrício e Ricardo que que-
riam formar uma banda. Depois cha-
maram-me (Lourenço Mendes). Nem os 
conhecia, mas, pronto, achavam que 
cantava bem. Mas nem se pode chamar 
banda nesta altura, porque era mais 
uns covers. Entretanto começámos 
a assumir-mos como uma banda de 
originais. Na altura, chamávamo-nos 
subcultura, e, a determinada altura sur-
giu o João Paulo entre 96 e 97. Smartini 
surge então em 2002, contando com 
uma cambalhota na sonoridade. 

O que significa smartini?

Não significa nada. Tem uma fonética 
porreira e que facilmente se lembra do 
nome. Isto para não cometer o erro que 
aconteceu há 15 dias. Fomos tocar com 
uma banda, e queria a meio do concer-
to dar os parabéns à banda. Não surgiu 
nada. “Queria agradecer aos…” (risos). 
A ideia é mesmo essa. Ouves o nome 
e passada uma horinha lembras-te do 
nome. Um nome talvez inesquecível. 

Porquê tanto tempo de diferença entre 
o primeiro e o segundo álbum?

Nós lançamos o “Sugar Train” em 2007. 
A partir dessa altura já andávamos a 
tocar ao vivo. Fizemos muitos concertos 
mesmo antes de lançar o primeiro ál-
bum. Desde 2005 a 2009 fizemos cerca 
de 80 concertos. Chegou o fim de um 
ciclo, quando tocámos o álbum todo na 

estrada. Decidimos que uma paragem 
fazia falta, embora não soubéssemos 
bem para quê. O que se estava a passar 
na música nacional e internacional de-
senquadrou um bocado o nosso estilo. 

Houve uma interrupção?

Temos vidas, temos famílias, mas nunca 
chegamos a interromper. Temos muitas 
ideias guardadas. Chegámos a um 
ponto em que sentimos a onda a voltar 
e sentimos qualquer coisa dentro de 
nós que está a fazer falta. Pegamos em 
algumas ideias que tínhamos e fizemos 
três concertos à experiência. No final 
do ano, fomos para estúdio e gravamos 
quatro temas.

Que influências inspiraram a vossa 
música?

é muito difícil criar alguma coisa do nada. 
Nós sentimos que temos as nossas 
influências e temos sido conotados a 
bandas como “Sankyo” ou “Yo La Tengo” 
e, por vezes, equiparam-nos com bandas 
que nem sequer ouvimos. Por isso, as 
influências são sempre muitos subjetivas. 
Nós temos, mas às vezes a passar para as 
composições, os ouvintes podem ter ou-
tras conotações. Mas afirmamo-nos como 
uma banda de música alternativa. Quando 
lançamos o álbum “Sugar Train”, o disco 
esteve à venda junto da música alterna-
tiva, o que nos deixou muito contentes. 
Estávamos junto das nossas influências. 
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As músicas tocam em orientações e 
detalhes. É um tema que vos interessa 
explorar?

é de certa forma propositada. As letras 
não são pessoais, porque não expo-
mos a nossa vida nas letras. Mas falam 
basicamente de emoções e estados de 
espírito.

Projetos para o futuro?

Nunca deixam de existir. São promes-
sas que não gostamos fazer. Temos 
muitas ideias gravadas, embora não 
seja material fechado. Se calhar neste 
momento, estamos mais focados na 
promoção deste álbum em tocá-lo na 
estrada. Quando virmos que é altura 
de abrandar um pouco e não demorar 
dez anos (risos), vamos por em prática 
as ideias que temos. Vamos tentar para 
o Natal ter um novo álbum. Isso seria 
excelente.

Concertos marcados. Existem?

Temos concertos marcados só para 
Maio. Temos uns mini concertos, mas 
ainda não estão confirmadas as datas. 
Em fevereiro, teremos Porto e Bragan-
ça. Depois, em Guimarães haverá três 
ou quatro datas, mas só podemos di-
vulgar quando for oficial. Pretendemos 
correr o país do norte a sul.

Membros: J. Paulo Duarte, Lourenço 
Mendes, Patrício Ferreira, Ricardo Costa

Acompanha os smartini em:
facebook.com/smartinimusic 
smartini.bandcamp.com
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1 – Guimarães sempre desejou ter um 
Bispo ‘seu’.

Estando perto da rival Braga (onde os 
Arcebispos se sucediam, de raiz), e ten-
do uma ‘Sé’ com Cónegos permanentes 
(a Colegiada de Guimarães, desde o 
século XII), esse desejo pode ser consi-
derado ‘natural’.

E depois… havia um dizer antigo (que 
tem tudo para ter sido ‘gerado’ em 
Braga) que apresentava Guimarães 
com “Palácio sem Rei, ponte sem rio, 
Relação sem Desembargadores e… Sé 
sem Bispo”.
O Palácio era o Paço dos Duques de 
Bragança, em ruínas, sem rei que o 
habitasse.

A ‘ponte’ sobrepassava cada um dos 
dois “regatos” que atravessavam 
Guimarães: o Rio Herdeiro (em Santa 
Luzia), ou o Rio da Vila (no Campo da 
Feira), actualmente encanados.
A Relação era a Casa da Câmara, que 
nunca teve desembargadores (nem 
religiosos nem civis, como Braga tinha).
A Sé era a Colegiada da Senhora da 
Oliveira, que, tendo Cabido, não tinha 
Bispo.

Mas se Guimarães nunca teve rei que 
habitasse o seu palácio, nunca teve 
rios que justificassem as suas pontes, 
nunca teve desembargadores que ocu-
passem a sua Casa da Câmara… teve 
um Arcebispo que, fugido às ingratidões 
e aos ataques “dos de Braga”, veio 
instalar-se, “com o maior gosto”, em 
Guimarães, para exercer o seu múnus 
arquiepiscopal, na sua Sé, a Igreja da 
Colegiada.
Assim aconteceu no século XVIII.
Esse Arcebispo foi D. José de Bragança, 

hIstóRIa dE GuImaRãEs

d. jOsé dE bRaGança,
o ‘arcebispo de Guimarães’
texto: lino moreira da silva • fotografias: direitos reservados

em quem Guimarães encontrou o Bispo 
(Arcebispo) que sempre desejou ter.

2 – QUEM FOI D. JOSÉ DE BRAGANÇA?

D. José de Bragança (1703-1741-1756) 
era filho natural de D. Pedro II (1648-
1683-1706), meio-irmão do Rei D. João V 
(1689-1706-1750) e 8º neto de D. João I 
(1357-1385-1433).
Foi tio do Rei D. José I (1714-1750-1777), 
filho e sucessor de D. João V.
Era de “estatura ordinária”, tinha “cabelo 
preto, algum tanto crespo, os olhos 
grandes e vivos, os beiços grossos”, e 
um “contínuo tremor na cabeça”, devido 
a um acidente que sofreu, no Tejo, em 
1724, quando esteve prestes a afogar-
se.
Era culto e perspicaz, “com grande 
sentido crítico”, “amigo de ver e ouvir”, 
mas “de poucas falas”; de postura 
“muito sisuda, grave”; de “companhia… 
agradável” e “conversação espirituosa”, 
mas sempre respeitador.
Recebeu uma educação “rigorosa e 
austera”, fazendo estudos superiores de 
Teologia, na Universidade de évora.

3 – D. JOSÉ DE BRAGANÇA, ARCEBISPO 
DE BRAGA

D. José foi escolhido, pelo meio-irmão, o 
Rei D. João V, para Arcebispo e Senhor 
de Braga.
A Sé encontrava-se, havia 13 anos, 
na situação de “sede vacante”, sem 
Arcebispo.
Em 23.07.1741, D. José entrou em Braga, 
com “muita nobreza”, “grande aparato” 
e “grandes festas”.
Mas o seu desempenho não iria correr 
bem.

Devido aos maus hábitos adquiridos 

durante a “sede vacante”, cada Cónego 
considerava-se um arcebispo.
E sendo o ‘novo’ Arcebispo um ‘discipli-
nador’, geraram-se conflitos, imediata-
mente.
Eram as contas, as rendas, os recebi-
mentos, os desperdícios, a ambição do 
lucro, as usurpações, os privilégios, as 
prepotências, os compadrios, a indisci-
plina, a imoralidade, o relaxamento de 
costumes, a magnificência faustosa, a 
soberba, a sumptuosidade… Em tudo 
isso os Cónegos estavam envolvidos.
E tendo querido corrigir os erros que 
encontrou, o Arcebispo atraiu ódios e 
inimizades.

Os cónegos queixavam-se ao Rei, e 
influenciavam-no, negativamente. O 
Rei, crente no que ouvia, invectivava o 
meio-irmão e obrigava-o a recuar nas 
suas medidas.
A gota de água, nesse mau relacio-
namento, foi o conhecido “caso dos 
ceptros” (símbolos da humildade e da 
obediência), que os Cónegos da Sé de 
Braga estavam obrigados a transportar, 
em Quinta-Feira Santa, mas se recusa-
ram a fazê-lo, em 1742.
Em resposta, o Arcebispo mandou 
prender 17 Cónegos, que o Rei obrigou 
a libertar.
Tudo isto contribuiu para que D. João V, 
por carta régia de 03.10.1746, mandasse 
D. José sair de Braga, a pretexto de uma 
Visita Pastoral.
E em 10.12.1746, o Arcebispo dirigiu-se a 
Guimarães, dando início a um período 
de 3 anos e 10 meses, em que perma-
neceu ausente de Braga.

4 – D. JOSÉ DE BRAGANÇA, ‘ARCEBIS-
PO DE GUIMARÃES’

D. José de Bragança entrou em Guima-
rães, em 10.12.1746, e permaneceu, na 
Vila, ininterruptamente, até 22.06.1748, 
e, com interrupções, até Janeiro de 1749.
Quis entrar discretamente, mas não 
conseguiu.
Fez-se festa e o povo acudiu em massa, 
com as ruas e as casas “ricamente 
ornadas de sedas e tapeçarias”.
Desde logo, Guimarães acarinhou e 
tratou com os maiores cuidados o ‘seu’ 
Arcebispo, empenhando-se em tornar 
“suaves e alegres” os seus “pesados 
trabalhos”.
E se, por exemplo, os Cónegos de Braga 
se escusaram a conduzir os ceptros, em 
Quinta-Feira Santa de 1742 (e estavam 
obrigados a isso), os Cónegos de Gui-
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marães (que não tinham essa obriga-
ção), disputaram essa “honra”, entre si, 
nas cerimónias natalícias de 1746, na 
Colegiada.

E o Arcebispo, de tal modo foi bem 
tratado, em Guimarães, que, se a sua 
intenção inicial tivesse sido fazer uma 
Visita breve, mudou de ideias e decidiu 
‘demorar-se’. A prova disso é que (es-
tamos no século XVIII…) não compraria 
‘casa própria’, numa terra estranha, se 
não tivesse intenção de a ocupar e viver 
nela…
E o arcebispo comprou, “reformou am-
plamente” e “mobilou luxuosamente” a 
‘sua’ casa, em Guimarães, só se desfa-
zendo dela, no limite, e à pressa.
Quis permanecer em Guimarães, mas 
não o deixaram.
Depois de Guimarães, o Arcebispo 
seguiu, em ‘Visita’, para Amaran-
te (22.06.1748), entrou em Vila Real 
(22.07.1748) e seguiu para Murça de 
Panoia (13.01.1749).

E no seu aniversário desse ano (6 de 
Maio), ainda foi visitado, pela Academia 
Vimaranense, reconhecida.
Foi de Murça para Chaves (Dezembro 
de 1749), onde permaneceu até finais de 
Setembro de 1750. Aí tomou conheci-
mento da morte do Rei (31.07.1750), e 
partiu para Braga, a 7 de Outubro, onde 
realizou “grandes exéquias” por sua 
alma.

Com o novo Rei, D. José I (1714-1750-
1777), mudaram o Governo e os cola-
boradores directos do Paço, empenha-
dos na transformação das estruturas 
herdadas do reinado de D. João V. O 
Marquês de Pombal (1699-1750-1777-
1782) mostrou, desde cedo, não incluir 
a compreensão e a condescendência 
entre as suas melhores virtudes.
Isto significava o declínio dos poderes 
de D. José de Bragança, que morreu, em 
Ponte de Lima, em 03.06.1756.

5 – UMA NOTA

Uma nota para aqueles que andam, 
hoje (e bem), à procura de factos histó-
ricos, sobre Guimarães, para encenação 
pública. Pois aqui têm um, e de grande 
valor, que, em Guimarães, nunca foi 
tentado: “A Entrada do Arcebispo D. 
José de Bragança, em Guimarães, em 
1746”. Ela está perfeitamente documen-
tada, com relatos exactos da época (L. 

M. Silva, 2015, pp.54-55). Não precisa de 
ser efabulada, nem improvisada, e terá 
cariz histórico e formativo, com grande 
efeito visual.

6 – A OBRA DO ARCEBISPO, EM GUI-
MARÃES

Em Guimarães, D. José de Bragança foi 
um Arcebispo exemplar.
Esteve em actividade constante e 
cumpriu as suas obrigações espirituais 
e temporais.
Nas espirituais, visitou igrejas, paró-
quias, conventos e instituições, onde 
deixou conselhos e recomendações e 
repôs direitos e deveres.
Administrou os Sacramentos, conferiu 
Ordens Sacras e Menores, celebrou 
missas públicas, consagrou altares, par-
ticipou em cerimónias e procissões.
Combateu a ignorância e a falta de 
decoro do clero.

Combateu escândalos e repôs a disci-
plina e a ordem.
Combateu a imoralidade e o relaxa-
mento de costumes.

Pugnou pela modéstia e pela humilda-
de, nos conventos femininos – entre 
os quais o Convento do Carmo (Lar de 
Santa Estefânia, a partir de 1863), onde 
se propôs corrigir o comportamento 
‘desregrado’ das freiras.

Nas obrigações temporais, distribuiu 
dinheiro pelos pobres, pela Misericórdia 
e por Conventos e Ordens Religiosas.
Administrou a justiça (superintendia 
ao ‘Auditório e Relação Eclesiástica 
Bracarense’, o Tribunal Superior da 
Diocese – L. M. Silva, 2012, pp.44-
45), fez inquirições, corrigiu erros, fez 
cumprir legados, empreendeu obras e 
restauros, participou em celebrações e 
festividades...
Não obstante isto, a Guimarães de hoje 
não tem, sequer, uma rua com o seu 
nome…

E o que ficou da sua passagem por Gui-
marães, só é conhecido, em parte.
Por isso, Guimarães continua necessi-
tada de um Congresso (ou equivalente), 
sobre “D. José de Bragança, Guimarães 
e o seu tempo” (como continua à espe-
ra, entre outros temas, de um Congres-
so, ou equivalente, sobre “As Festas 
Nicolinas e Guimarães”…), para que, 
relativamente ao ‘seu’ Arcebispo, sejam 

‘estudadas’, por exemplo, as vertentes 
do desenvolvimento sócio-cultural, do 
traçado urbano, da arquitectura, das 
artes, da implantação do Barroco, das 
técnicas de edificação, dos usos e dos 
costumes, das práticas religiosas domi-
nantes, dos modos de viver locais…

7 – D. José de Bragança queria per-
manecer em Guimarães, mas não o 
deixaram.

Foi forçado a abandonar a Vila, para 
realizar o resto da sua ‘Visita’ à diocese.
Mas não foi por isso que deixou de ser o 
‘Arcebispo de Guimarães’ – um Arcebis-
po avançado, para o seu tempo.
Foi humanista e praticou a solidarie-
dade; mostrou-se sensível aos valores 
culturais; revelou um desenvolvido 
sentido de justiça; pugnou pela ordem 
e o rigor, e o cumprimento das leis; 
protegeu as ciências (apoiou a Acade-
mia Médico-Portopolitana, com sede 
no Porto, orientada para a “cultura da 
medicina experimental”) e as técnicas 
(o serviço de fornecimento de água, que 
implementou, em Braga, serviu durante 
cerca de… 200 anos); era artista (autor 
de pinturas e desenhos); coleccionava 
antiguidades; tinha conhecimentos e 
sensibilidade de arquitecto…

Foi ele quem supervisionou a reforma 
e a reedificação da casa (ou casas) que 
comprou, em Guimarães.
Mas esta, que é uma casa com muita 
história, vai ser assunto do meu próxi-
mo artigo.

PARA CONHECER MAIS:
- António José Ferreira Caldas / Padre 
Caldas (1996). Guimarães, apontamen-
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Sociedade Martins Sarmento.
- João Lopes de Faria (s/d). Efemérides. 
Guimarães: Manuscrito da Sociedade 
Martins Sarmento.
- Lino Moreira da Silva (2012). Tribunal 
da Relação de Guimarães. Memórias da 
primeira década. Guimarães: Tribunal da 
Relação de Guimarães.
- Lino Moreira da Silva (2015). Os largos 
da Misericórdia e de João Franco, em 
Guimarães. Espaços e história. Guima-
rães: Edição do Autor.
- Maria Manuela de Campos Milheiro 
(2003). Braga. A cidade e a festa, no 
século XVIII. Guimarães: Universidade 
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Lino Moreira da Silva  llinomoreira@gmail.com
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A viagem, ainda que curta, faz-se de 
curvas e contracurvas, que nos guiam 
por paisagens montanhosas. De 
quando em vez, pontos de paragem 
e miradouros revelam postais únicos, 
dignos de contemplação.Na bagagem, 
roupa para pernoita. No corpo, aga-
salho quente e confortável, e nos pés, 
calçado amigo da caminhada. Uma re-
feição ligeira na mochila é garantia de 
um almoço com panorâmica à escolha.

Aninhado no sopé de um maciço rocho-
so que se agiganta sobre o visitante, o 
Santuário de Nossa Senhora da Pene-
da aprisiona o olhar de quem chega. 
Grandioso, floresce cândido no ermo, 
homenageando o Criador.

Reza a lenda que, no ano de 1220, a 
Senhora apareceu a uma pastorinha em 
forma de pomba. Disse-lhe que pedisse 
aos habitantes da aldeia a edificação 

de uma ermida naquele local, mas dado 
que ninguém deu crédito à história da 
criança, a Senhora voltou a aparecer - 
mas sob a forma da imagem que existe 
atualmente. Encaminhou a menina para 
o lugar de Roussas, pediu aos locais 
para trazerem Domingas Gregório, uma 
mulher entrevada há dezoito anos, que 
ao chegar perto da imagem recuperou 
a saúde.

Marco de peregrinação do Alto Minho, 
dada a sua fama de milagres, ainda são 
muitos os romeiros que aqui descem 
pela serra, vindos de vários locais.

A entrada no santuário, concluído em 
1875, faz-se por uma altiva portaria de 
cantaria. A praceta alberga um padrão 
oferecido pela rainha Maria I de Portugal, 
com ilustre inscrição. Prossiga pela alame-
da arborizada, bordada com vinte capelas 
que exibem cenas da vida de Cristo.

com os dias a crescer, dilata também a vontade das escapadinhas de fim de semana. em 
arcos de valdevez, na freguesia da gavieira, o santuário de nossa senhora da peneda é 
resguardado por um cenário único, que convida ao descanso. aqui, o silêncio quebra-se 
pelo som da rocha e da água.

REcORtEs dE pORtuGal E dO mundO
numa mala dE VIaGEm VImaRanEnsE

pEnEda entre a rocha e a 
cascata
texto e fotos: cotikos

Suba o escadório das virtudes, onde es-
tátuas esculpidas pelo mestre Francisco 
Luís Barreiros representam a Fé, a Espe-
rança, a Caridade e a Glória. Depois de 
uma visita ao Santuário, e se os múscu-
los não se fizerem caprichosos, aventu-
re-se até ao cimo da cascata. As águas, 
apressadas, lançam-se pela rocha. é 
doce aos ouvidos a melodia que nasce, 
nesta sua corrida para o precipício.

O Percurso da Peneda (PR2) tem eleva-
do valor paisagístico e cultural. A Branda 
da Bouça dos Homens, a Penameda 
(43ª montanha mais alta de Portugal) 
e o pântano da Chã do Monte - outrora 
alimento para uma míni-hídrica, que for-
necia electricidade à região - são alguns 
dos marcos. Ficará também a conhecer 
a Meadinha, uma fraga possante, muito 
procurada por quem pratica escala-
da – os primeiros registos da atividade 
nesta parede granítica datam de 1940. 
Consulte, previamente, a orientações e 
informações disponibilizadas na página 
do Instituto da Conservação da Natu-
reza e das Florestas. Não deixe que a 
inclinação o desanime; as conquistas 
compensarão o esforço.

No hotel de montanha, aos pés do 
Santuário, o conforto e a robustez do 
granito carregam a natureza austera 
que espreita em cada janela. O edifício 
que hoje vemos nasceu da adaptação 
de um dos quartéis que servia de abrigo 
a romeiros e peregrinos. Aqui poderá 
repousar e degustar iguarias gastronó-
micas locais. O Parque de Campismo de 
Lamas de Mouro, com bungalows e uma 
envolvência magnífica, é também uma 
opção a considerar.
Em tempo de desafios e exigências 
quotidianas, que nos afastam da reflexão 
pessoal e do divino, esta recôndita para-
gem inspirá-lo-á a um reencontro interior.
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sEIs cEntEnas
celebraram meio ano de

“expetativas superadas”
texto: tiago dias • fotografia: direitos reservados

I Gala dE GInástIca dO GuImaGym

Fundado a 21 de julho de 2016, o Gui-
magym alberga 250 alunos entre os 
27 meses e os 79 anos, e o presidente, 
Luís Rodrigues, referiu que o projeto 
ainda tem margem para crescer com a 
mudança para a Academia de Ginástica, 
com inauguração prevista para 23 de 
Junho de 2017.

Acompanhados por encarregados de 
educação, familiares e amigos, os alunos 
do Guimagym, com idades que se esten-
dem dos 27 meses até aos 79 anos e re-
sidentes sobretudo em Guimarães, mas 
também em concelhos como Famalicão, 
Felgueiras, Vizela e Barcelos, puderam 
exibir na primeira gala do clube algum do 
trabalho até agora realizado.

A cerimónia serviu ainda de palco para a 
apresentação dos fatos oficiais do clube 
e para a atuação de elementos Ginásio 
Clube da Maia, que se assumiu como 
parceiro institucional do Guimagym des-
de a sua criação. O responsável máximo, 
Luís Rodrigues, reiterou, no seu discurso, 
que o clube já superou, em pouco mais 
de cinco meses, as “expetativas iniciais”, 
tendo ainda prometido um “evento de 
promoção do clube e da modalidade” 
antes do final da época.

“a ginástica contribui para o 
desenvolvimento geral das 
pessoas, nos seus aspectos 
motor, cognitivo, de força e de 
agilidade. serve de base para a 
prática de outras modalidades, 
além de produzir benefícios ao 
nível da coordenação, confian-
ça, disciplina, organização e 
criatividade”,
Luís Rodrigues, presidente do Guimagym

O dirigente considerou ainda, em decla-
rações cedidas à Mais Guimarães, que 
a criação do clube foi impulsionada pela 
criação da Academia de Ginástica e veio 
colmatar uma “lacuna” que era “flagran-
te” num concelho em que a população 
já demonstrou “ser adepta da prática 
desportiva”, pretendendo daqui para a 
frente “aumentar o ecletismo” e tornar a 
modalidade num escolha a ter em conta 
pelos vimaranenses. 

“Procurámos então reunir as condições 
necessárias e desenvolver um trabalho 
sustentado para que, a curto prazo, a 
ginástica possa ser uma modalidade de 
referência no concelho”, explicou.

Olhando a modalidade como “fundamen-
tal” para o “desenvolvimento de habilida-
des físicas básicas” no caso das crianças 

a gala inaugural do primeiro clube vimaranense de ginástica federado reuniu 600 
presentes no mitpenha, a 14 de janeiro, sábado, após quase seis meses de atividade.

e para o “desenvolvimento geral das 
pessoas”, a nível de “corpo e da mente”, o 
responsável desportivo sublinhou a “res-
ponsabilidade” que deriva da necessidade 
de “resposta” para todas as “exigências” 
do desafio de formar alunos com com-
petências em ginástica, com a “vertente 
competitiva” a surgir como consequência 
do “trabalho desenvolvido”.

“novas instalações serão 
mais-valia”

A funcionar por agora nas instalações 
da Cercigui, ao abrigo de um “protocolo 
de cooperação” com a duração de um 
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ano, o Guimagym vai mudar-se sensi-
velmente a meio deste ano para o novo 
equipamento desportivo, atualmente em 
construção, junto ao Parque da Cidade.

Luís Rodrigues avançou à Mais Gui-
marães que o clube “quer envolver a 
população do concelho e, eventualmen-
te, de concelhos limítrofes”, considerando 
a existência de “instalações modernas” 

e “adaptadas à realidade da ginástica” 
como “pedra basilar do projeto”.
As novas instalações serão uma mais-
valia. Trata-se de uma instalação 
desportiva construída com as técnicas 
mais modernas de eficiência energética 
e monodisciplinar, pelo que representará 
um importantíssimo ‘upgrade’ nas con-
dições que vamos passar a oferecer aos 
praticantes", salientou o dirigente.

Domingos Bragança anunciou que a 
Academia de Ginástica vai ser inaugura-
da na noite de 23 de Junho, convidando 
os alunos do Guimagym a participarem 
na cerimónia. O presidente da Câmara 
Municipal afirmou confiança na aposta 
levada a cabo com a nova infraestrutura.

Amadeu Portilha, vereador municipal do 
desporto, reiterou que o aparecimento 
de um clube de ginástica no concelho 
permite a concretização do “sonho anti-
go” de alargar o “ecletismo vimaranense” 
com mais uma modalidade.

João Paulo Rocha, presidente da Federa-
ção de Ginástica de Portugal, sublinhou 
que o Guimagym dispõe de todas as 
condições para se afirmar a curto prazo 
como um “clube de referência no pano-
rama nacional” da modalidade.
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bREVEs E IntEREssantEs
fotografias: direitos reservados

A retalhista Amazon desvendou o mais 
recente projeto que pretende mudar o 
nosso quotidiano, desta vez em lojas 
físicas. O conceito da Amazon Go é 
simples: entre no supermercado mos-
trando o telemóvel a um sensor, pegue 
nos produtos que pretende comprar e 
saia, sem mais nenhuma complicação. 
A fatura chegará momentos depois 
através da sua conta no sítio da inter-
net da empresa. Este conceito futurista 
recorre a uma miríade de sensores e a 
inteligência artificial, de forma a per-
ceber em que produtos cada cliente 
está a pegar e até saber se pegou num 
produto e depois se arrependeu. "O 
nosso serviço é possível pelo mesmo 
tipo de tecnologia que é usado nos car-
ros autónomos: visão computacional, 
fusão de sensores e aprendizagem", 
revela a Amazon nas páginas dedicadas 
ao serviço que já se encontra em teste 
numa loja de Seattle, nos EUA, exclusi-
va para funcionários da empresa. A loja 
com cerca de 170 metros quadrados é 
o centro nevrálgico da experiência, que 
conta com a venda de produtos frescos, 
bem como de refeições preparadas no 
local. A crer no vídeo promocional que 
acompanha a divulgação deste novo 
serviço, a Amazon Go é uma forma de 
fazer compras completamente diferente 
daquela a que estamos habituados hoje 
em dia, em que as filas na caixa são 
parte da rotina de qualquer pessoa que 
faça compras.

Para contornar o problema das cone-
xões com falhas, o Google criou uma 
nova funcionalidade para os dispositivos 
Android: o utilizador pode começar uma 
pesquisa, mesmo que não tenha acesso 
à Internet, e a aplicação envia uma 
notificação com os resultados quando 
encontrar uma rede. é possível fazer 
várias pesquisas ao mesmo tempo, 
mesmo sem Internet. “A aplicação do 
Google vai trabalhar nos bastidores 
para detetar uma ligação e completar a 
pesquisa assim que a encontrar”, lê-se 
numa publicação do blogue da empre-
sa. O Google garante que a utilização 
de bateria e dados não será fora do 

normal: a pesquisa não consome mais 
bateria mesmo que fique a correr em 
segundo plano, e o consumo de dados 
mantém-se quase inalterado, porque a 
marca optou pela “racionalização das 
páginas de resultados”, de maneira a 
reduzir o consumo de dados ao mínimo. 
O objetivo é mesmo conseguir oferecer 
uma pesquisa rápida e eficaz, apesar 
das conexões lentas ou com falhas. 
Para começar a usar, é só descarregar 
a última versão da pesquisa Google. No 
entanto, a atualização só funciona no 
widget da barra de pesquisa; ainda não 
chegou ao Google Chrome.

O número de viaturas elétricas em 
Portugal deverá ultrapassar as cinco mil 
no final de 2017, perspetivou Alexandre 
Videira, presidente da Mobi.e, empresa 
gestora da rede de abastecimento du-
rante o projeto-piloto. "Acho que vamos 
fechar o ano muito provavelmente acima 
dos cinco mil. Ainda estamos a falar de 
valores relativamente pequenos, mas 
são crescimentos bastantes razoáveis e 
sustentados", afirmou o responsável, em 
declarações à agência Lusa. Com base 
nas informações da Autoridade Tribu-
tária, o total de veículos elétricos era de 
4.134 unidades em 2016. Nestas contas 
estão incluídos ciclomotores, ligeiros, 
pesados, motociclos, triciclos e quadri-
ciclos. Para 2017 estão ainda previstos 
lançamentos pelas marcas de vários 
modelos elétricos, enquanto continuam 
os incentivos à compra e isenções fiscais.

amazOn GO 
quer fim das 
caixas e filas 

RubRIca

maIs 5.000 caRROs 
ElétRIcOs  em 2007

pEsquIsa OFFlInE?
ainda não, mas quase
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Mais de 2.600 vídeos de música popular 
portuguesa vão estar disponíveis na 
internet, no portal “A Música Portugue-
sa a Gostar Dela Própria” (MPGDP), um 
projeto fundado pelo realizador Tiago 
Pereira. O portal é o passo mais recente 
de um projeto de recolha e divulgação 
da música popular portuguesa que 
o documentarista e realizador Tiago 
Pereira criou em 2011 e que o levou de 
norte a sul do país e às ilhas, a filmar 
anónimos e artistas a tocar e a cantar 
em português. A partir da imagem de 
um mapa de Portugal, o visitante pode 

escolher uma região do país e explo-
rar a música que Tiago Pereira gravou 
localmente, com tocadores e músicos, 
amadores e profissionais, construtores 
de instrumentos, gente anónima que 
preserva ainda a música pela trans-
missão oral. "é importante ter isto tudo 
online, porque são 120 'teras' ['tera-
bites'] de vídeos, e estão disponíveis 
para todos verem e pesquisarem como 
entenderem, por regiões, por instru-
mentos, por grupos", disse Tiago Pereira 
à agência Lusa.

A Lua formou-se há 4,51 mil milhões de 
anos, segundo uma nova estimativa fei-
ta pelos cientistas, com base na análise 
de rochas e solo lunares recolhidos pela 
missão espacial Apollo 14, em 1971. Um 
estudo, publicado na revista Science 
Advances, refere que o satélite natural 
da Terra se formou nos primeiros 60 
milhões de anos após o nascimento do 
Sistema Solar. Estimativas científicas 
anteriores davam conta de que a Lua se 
tinha formado nos primeiros 100 a 200 
milhões de anos de vida do Sistema 
Solar, há quase 4,6 mil milhões de anos. 
Na sua análise, os cientistas aplicaram 
o método de datação por urânio-chum-
bo a fragmentos do mineral zircónio 
extraído de amostras de solo lunar 
recolhidas pela Apollo 14, a terceira 
missão tripulada que aterrou na Lua, e 
que foi conduzida pela agência espacial 
norte-americana NASA. Os pedaços de 
zircónio estudados eram minúsculos, 
do tamanho de um grão de areia. "O 
tamanho não interessa, [os fragmentos] 
registam informação incrível", assinalou, 
citada pela agência noticiosa AP, a au-
tora principal da investigação, Melanie 
Barboni, da Universidade da Califórnia, 
nos Estados Unidos. 

A versão portuguesa do manual euro-
peu destinado a combater o discurso de 
ódio na internet foi lançado, em Lisboa, 
numa campanha criada pelo Conselho 
da Europa com o objetivo de formar 
os jovens para os direitos humanos. O 
manual, cuja divulgação em Portugal é 
da responsabilidade do Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juventude (IPDJ). 
O Manual procura ajudar os jovens a 

estar na internet com respeito pelos 
direitos humanos A coordenadora em 
Portugal da campanha contra o discur-
so de ódio, Margarida Saco, avançou à 
agência Lusa que o manual é dirigido a 
professores, educadores, formadores e 
animadores juvenis, servindo de base 
para fazerem atividades de educação 
com os jovens sobre direitos humanos. 

lua FORmOu-sE há 
4,51 mil milhões 
de anos

músIca pOpulaR pORtuGuEsa  
terá direito ao seu próprio portal

manual dE cOmbatE 
ao discurso de ódio na internet



38

bEm EstaR

a tEntaçãO do bronzeado
texto: sofia cunha rocha • fotografias: joão bastos

Uma questão estética e de saúde. Os 
profissionais dos solários e os médicos 
parecem ter posições opostas mas 
a verdade é que, aliado à prática de 
exercício físico regular, o culto do corpo 
tornou-se numa tendência socialmente 
imposta, segundo as declarações de 
Jorge Correia, gerente do espaço Bali, 
em Guimarães.

Os solários e o seu uso ainda são alvo 
de muitas críticas e contradições mas, 
de acordo com o que refere Jorge Cor-
reia, “é mentira afirmar que o solário faz 
mal à saúde ou é prejudicial; fará mal se 
for em excesso ou mal acompanhado”.

Se há uma década atrás a questão da 
manutenção do bronzeado seria, ten-
dencialmente, mais feminina, hoje em 
dia inverte-se pois “os homens também 
se preocupam muito, aliás, eles pro-
vavelmente compram um creme mais 
rapidamente que uma mulher”.

Em Guimarães surge um novo espaço, 
o Bali Centro Solário, que atua num 
público alvo situado entre os 18 e os 50 
anos.

aumenta o número de pessoas que recorrem ao solário para manter o tom de pele 
bronzeado todo o ano. a preocupação prende-se à manutenção de um bronze mesmo 

quando o verão ainda está bem longe.

O bronzeado artificial ganhou força e 
surgiu a necessidade de corresponder 
às necessidades da população uma 
vez que “Guimarães tem público, tem 
clientes para um solário e estava a fa-
zer falta um sítio com um conceito novo 
por trás”, conta o gerente do espaço.

A frequência das sessões depende das 
pretensões do cliente mas, por norma, 
é “uma a duas vezes por semana, todas 
as semanas”.

O Mais Guimarães foi perceber as 
dinâmicas desta tentação do bronzeado 
rápido e é seguro afirmar que é viciante. 
Jorge Correia refere que “as pessoas 
quando vêm cá, além da alteração no 
tom de pele, ficam mais bem dispos-
tas porque o solário funciona como o 
sol. No inverno, quando apanhamos 
temperaturas mais baixas e menos 
exposição solar, ficámos mais em baixo, 
mais deprimidos e com o solário isso 
altera-se”, acrescentando que “é quase 
tão importante como fazer exercício 
físico quando pensamos na questão da 

satisfação pessoal e bem estar”.
As sessões começam por ser de oito 
minutos, tempo mínimo, e depois au-
mentam em quatro minutos, gradual-
mente, até ser atingido o tom pretendi-
do, terminando com 28 minutos (tempo 
máximo). “ A partir daí basta fazer 
manutenção, uma vez por semana ou 
de 15 em 15 dias”, adianta o gerente do 
Bali.

Além da preocupação com a satisfação 
de quem procura um bronze perfeito, 
Jorge Correia adianta que as ques-
tões de saúde e seguridade são uma 
prioridade já que “a segurança é muito 
importante neste tipo de equipamen-
tos e é por isso mesmo que a potência 
de cada lâmpada não pode exceder a 
norma dos 0.3, uma norma que evita 
danos na pele”.

Cada pessoa define o tipo de bronze 
que quer. Há quem queira ficar mui-
to bronzeado e há quem queira algo 
progressivo.  

O gerente do Bali, centro solário, aten-
tando na realidade vimaranense e nos 
desejos dos seus clientes conta que “as 
expetativas são boas; vai ser um ano 
positivo de certeza absoluta. No verão 
teremos cerca de 40 pessoas a fre-
quentar o nosso espaço diariamente”.
Números que comprovam a preocupa-
ção da população vimaranense com a 
manutenção de um tom de pele bron-
zeado, todo o ano.
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1 – “thE daRk sIdE OF thE mOOn”, “WIsh 
yOu WERE hERE” E “anImals” sãO álbuns 
cRIadOs pOR quE banda ROck?
a) King Crimson
b) The Doors
c) The Rolling Stones
d) Pink Floyd

4 – Em quE FREGuEsIa VImaRanEnsE sE 
sItua a capEla dE nOssa sEnhORa da 

saúdE?
a) S. Clemente de Sande

b) Gandarela
c) Serzedo

d) Gonça

2 – quE cIEntIsta cRIOu, nO séculO xIx, 
a pRImEIRa VERsãO da tabEla pERIódIca, 

quE apREsEnta as pROpRIEdadEs dOs 
ElEmEntOs químIcOs cOnhEcIdOs? 

a) Humphry Davy
b) Dmitri Mendeleev
c) Louis Le Chateliêr

d) Fritz Haber

5 – quE EquIpa ElImInOu O VItóRIa nOs 
OItaVOs dE FInal da lIGa dOs campEõEs 
dE VOlEIbOl, Em 2008/09?
a) Trentino Volley (Itália)
b) Vfb Friedrichshafen (Alemanha)
c) Iraklis Salónica (Grécia)
d) Dínamo de Moscovo (Rússia)

3 – sIRImaVO bandaRanaIkE FOI a 
pRImEIRa mulhER dO mundO a assumIR O 
caRGO dE pRImEIRO-mInIstRO, Em 1960. dE 
quE país?
a) Sri Lanka
b) Índia
c) Malásia
d) Tailândia

6 – a OlaRIa nEGRa dE bIsalhãEs FOI 
dEclaRada patRImónIO mundIal Em 

nOVEmbRO dE 2016. Em quE cOncElhO é 
pOssíVEl EncOntRaR Esta tRadIçãO?

a) Chaves
b) Vila Real

c) Torre de Moncorvo
d) Bragança

1 – luvas pretas e 
luvas brancas
A Joana tem seis pares de luvas pretas 
e seis pares de luvas brancas na roupa. 
Ela está sem luz em casa, mas precisa 
de um par para sair à rua, dada o frio 
que se sente. 

Quantas luvas ela deve retirar da 
gaveta para ter a certeza de que vai 
tirar pelo menos duas que façam um 
par da mesma cor?

2 – dar e receber
O Gonçalo e a Margarida levam para a 
escola um saco com o mesmo número 
de rebuçados. 

Quantos rebuçados tem o Gonçalo de 
dar à Margarida, para que ela fique com 
mais 10 do que ele?

3 – Ganhar 
apostas
O Manuel e o José deslocaram-se ao 
Clube de Ténis de Guimarães para 
jogarem ténis um contra o outro, e 
decidiram apostar 2 euros por cada 
partida jogada. No final, o Manuel 
ganhou três apostas e o José ganhou 
10 euros.

Quantas partidas eles jogaram? 
(Nota: O preço que eles pagaram para 
alugar um campo no Clube de Ténis é 
irrelevante para o problema).

4 – o arranha-
céus mais alto do 
mundo
O arranha-céus mais alto do mundo 
demorou sete anos a construir. 
Em cada ano, os trabalhadores 
conseguiram duplicar a sua altura. 

Quantos anos foram precisos para 
o edifício atingir metade da altura 
projetada?

Soluções do quiz de Janeiro:
1 – d) Nespereira; 2 – b) Três; 3 – a) 
Guerra das Estrelas; 4 – c) Tondela; 5 – 
c) Fulgencio Batista; 6 – a) ADN

quEbRa-cabEçasquIz FEVEREIRO 2017
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