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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.

Cá está a edição primaveril de 2021 da Mais Guimarães, a revista da 
cidade-berço. Uma publicação que sai num período em que nos vamos 
soltando gradualmente das restrições necessárias para controlo da 
pandemia da covid-19, libertando de um vírus que nos obrigou a viver 
um ano numa “realidade paralela”, numa espécie de máquina do 
tempo em que fomos forçados a entrar.

Nesta edição propomos-lhe uma outra viagem, até ao tempo em 
que o escritor Ferreira de Castro via em Caldas das Taipas a sua vila 
inspiradora, algo tão notório neste texto que reproduzimos e que foi 
publicado na primeira página do “Notícias de Guimarães” do dia 29 de 
setembro de 1963.

“Com o rosto de Vila e corpo de Aldeia, Caldas das Taipas ostenta 
todas as louçanias do Minho. A quinhentos metros da via nacional, que 
a liga ao Mundo, termina o urbanismo: as duas avenidas transformam-
se em estradas, as estradas ramificam-se em caminhos. E é lá que a 
natureza minhota, de milharais empenachados, choupos e salgueiros 
onde se abraçam as vides, esplende em toda a sua beleza. Beleza 
humilde, íntima, discreta, propícia, como poucas, para os diálogos 

com o silêncio ou com os arquipélagos de sombras e claridade que 
se formam nos recantos do mundo vegetal. Alguns dos milharais, 
longos e estreitos, correndo entre as sebes de árvores, que tantas 
vezes se unem em cima, sugerem verdes naves, enquanto as videiras 
se estendem de tronco a tronco, como grinaldas. Cantam regatos ao 
lado dos nossos pés, cantam aves nas franjas mais altaneiras, cantam 
insectos em seus refúgios secretos, enchendo permanentemente 
a terra dum vasto ritmo sinfónico. E uma suave poesia, dessas 
que despertam sentimentos eternos, domina tudo. Ela irá sempre 
connosco até às margens líricas do Ave, que é, com a sua indolente 
curva, o diadema azul das Taipas. As pontes romanas, quase ao rés 
da água, dir-se-ão entablamentos de velhos templos submersos; 
o arvoredo romântico fala de amor e certamente não há lua mais 
sugestiva e bela do que esta, que ao espelhar-se no rio parece dizer-
nos, baixinho, muito baixinho, como se nos prometesse uma doce 
aventura dos sentidos:
– Não partas! Fica e sonha... Eu voltarei amanhã...”
A 17 de abril comemoram-se os 50 anos da colocação, pelo  Círculo 
de Arte e Recreio, de um busto em bronze de Ferreira de Castro, da 
autoria do escultor António Duarte no centro da nossa vila termal.

LEIA A REVISTA
EM FORMATO DIGITAL

A TERRA ONDE A LUA FALA



05

MAIS GUIMARÃES N96 ABRIL 2021

TEXTO: FILIPA ROCHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

DIA MUNDIAL DA VOZ
NO DIA 16 DE ABRIL CELEBRA-SE O DIA MUNDIAL DA VOZ, COM O OBJETIVO 
DE PROMOVER A SAÚDE DO APARELHO VOCAL E PREVENIR DOENÇAS DA 
LARINGE. COM O INTUITO DE CELEBRIZAR ESTE DIA, A MAIS GUIMARÃES 
ESTEVE À CONVERSA COM DUAS ATRIZES, CUJO O SEU INSTRUMENTO DE 

TRABALHO É A PRÓPRIA VOZ.

Rita Morais, atriz e encenadora, revela que “é impossível dissociar 
do trabalho a voz, é um dos principais instrumentos de trabalho, 
seja a voz falada, cantada ou para qualquer outra utilização criativa”. 
Inicialmente a artista não tinha grande consciência da importância 
da voz quando começou a fazer teatro. 

Ana Sandrina Simões, também atriz, utilizou a sua voz como instru-
mento de trabalho em 2012, durante a "Capital Europeia da Cultu-
ra Guimarães", onde foi selecionada para participar no espetáculo 
"Bela Adormecida e Outras Histórias", baseado no texto de Robert 
Walser e com encenação de António Pires.  

Pessoas com profissões como estas falam por várias horas, por isso 
os cuidados com a voz são fundamentais, desde a preservação e 
prevenção do surgimento de alterações na própria voz. Para Rita 
o aquecimento é fulcral, com exercícios de respiração, dicção e vo-
calizes. No caso da Ana, existem dois fatores que tem em conta e 
que são essenciais: o descanso e a hidratação. A atriz vimaranense 
considera-se tagarela por natureza, e em dias de espetáculos tenta 
evitar forçar a voz, assim como evitar o ar condicionado, “pois é algo 
que não agrada as cordas vocais”.

A voz vai oscilando durante o dia, de manhã está menos aqueci-
da, uma vez que ainda foi pouco usada e, nesse sentido, precisa de 
mais cuidados, enquanto que à noite o aparelho vocal já foi sendo 
utilizando ao longo do dia. Rita Morais conta que tirando um bom 
aquecimento não tem “grandes cuidados, muita água e chá quando 
o aparelho vocal está mais fragilizado por alguma razão e pouco 
mais”, confessa. Ana Sandrina também não dispensa um bom aque-
cimento, para além de manter uma boa postura corporal, uma vez 
que também afeta a própria articulação das palavras. Para além de 
tudo isto, tenta “descansar o melhor possível, acordar a voz com 
cuidado, beber muita água”, e nunca dispensa uma boa chávena 
chá antes de dormir.

Em 2019, quando a atriz realizou a École des Maîtres, tinha de gri-
tar bastante tempo no espetáculo e ficou mesmo sem voz, conta 
à Mais Guimarães. A solução que Rita encontrou foi fazer longos 
aquecimentos vocais e a partir daí rendeu-se completamente, uma 
vez que “era a única coisa capaz de devolver a voz ou de a proteger”, 
revela. 

Também Ana já teve algumas situações caricatas. Em conversa com 
a Mais Guimarães relembra o dia de casamento de uma grande 
amiga. Decidiu cantar e sentia-se muito nervosa, também própria 
do dia importante que era. Ana não tinha água por perto e sentiu 
a garganta seca, tanto pelo momento emotivo, como também por 
nessa semana ter estado com as cordas vocais em baixo. Também 
com este momento a atriz começou a ter mais consciência da im-
portância e do cuidado que deve ter com a sua voz, o seu instru-
mento de trabalho.

Rita Morais termina dizendo que “a voz é, de facto, um instrumento 
maravilhoso de possibilidades infinitas”.
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TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

FAZER A DIFERENÇA,
EM TEMPOS DIFÍCEIS

A sede da associação fica na Avenida D.João IV, num espaço 
cedido por um dos benfeitores, Armando Alves. No início, as re-
uniões eram realizados à mesa de um café. 

A sede está aberta às quartas-feiras de tarde, de modo a recebe-
rem os doentes encaminhados pelo Gabinete de Ação Social do 
Hospital Senhora da Oliveira. Na mão trazem a avaliação das ne-
cessidades, e chegam, não só do concelho de Guimarães como 
dos concelhos limítrofes: Fafe, Celorico e Cabeceiras de Basto, 
Felgueiras, Vizela, Vila Nova de Famalicão ou Lousada, são algu-
mas das proveniências.

Fernanda Coelho é a presidente da PPA desde a sua origem, e já 
lá vão cinco anos, tempo suficiente para auxiliarem já cerca de 
três centenas de pessoas. 

O compromisso, segundo a responsável, é “apoiar todos os doen-
tes oncológicos” tratados no hospital, com o acompanhamento e 
suprimindo algumas dificuldades financeiras. Maioritariamente, o 
apoio resulta em equipamentos hospitalares, camas articuladas, 
cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andarilhos, próteses ma-
márias e capilares. “Muitas próteses capilares”. Refere Fernanda 
Coelho. “Infelizmente, a maior parte são mulheres, e quando per-
dem o cabelo nós apoiamos com as perucas. A prótese capilar é 
cara, e se nós não apoiarmos numa quantia aproximada do valor, 
as pessoas também deixam de a comprar”. Acrescenta.

A associação surgiu, no entanto, pela iniciativa de Manuela Ve-
loso que, enquanto realizava os seus tratamentos no serviço de 
oncologia do Hospital Senhora da Oliveira, percebeu a necessi-
dade da criação da associação e deste “importante apoio aos 
doentes oncológicos num período tão difícil das suas vidas”.

A ASSOCIAÇÃO PPA, UM PENSAMENTO, UMA PALAVRA, UMA ATITUDE, É 
UMA ORGANIZAÇÃO COM INTERVENÇÃO LOCAL NO QUADRO DO APOIO 

AOS DOENTES ONCOLÓGICOS ORIUNDOS DE MEIOS SOCIAIS MENOS 
FAVORECIDOS.

Manuela Veloso é um dos “motores” da associação, que busca 
as receitas necessárias sobretudo nos eventos que realiza, numa 
feira de produtos da terra em Tabuadelo, no evento “outubro 
rosa”, em caminhadas, ou no jantar de natal.

Naturalmente, e durante o último ano, estes eventos não se rea-
lizaram e a associação teve que alterar as fontes de receitas, re-
forçando o apelo junto de algumas pessoas que “todos os anos 
nos dão um donativo, empresários e pessoas amigas ou fami-
liares”. A associação é também apoiada pela Câmara Municipal 
de Guimarães, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio às 
Instituições de Solidariedade Social (RMISG).
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A pandemia da Covid-19 obrigou também ao encerramento da 
sede na associação. No entanto, o apoio foi mantido através do 
contacto telefónico ou por correio eletrónico e materializado du-
rante algum tempo pela boa vontade de uma voluntária, “mais 
nova, mais saudável, que se disponibilizava para entregar ca-
mas”. Conta Fernanda Coelho.

No caminho realizado, ao longo destes cinco anos de atividade, 
ficam momentos marcantes, como o que aconteceu recente-
mente, quando um jovem apareceu na sede a precisar de apoio. 
“Está a fazer tratamentos, e o caso dele é mesmo grave. Apare-
ceu numa situação muito debilitada, e custou-me. Diz a presiden-
te da associação. “Felizmente pudemos e estamos a apoiá-lo”. 

Fernanda conta também a história de um homem que, “há pouco 
tempo, numa sexta-feira, entrou em contacto connosco porque 
não tinha nada para comer e mandou uma lista do que precisa-
va. Eu e a Manuela fomos a um supermercado e compramos os 
bens que eram essenciais. E ficamos bem porque soubemos que 
naquele fim-de-semana não iria passar fome.”

Quando lhe perguntamos como se sentem pelo percurso da as-
sociação PPA, Fernanda fala em orgulho, “Estamos orgulhosos 
do que conseguimos fazer todos”.

A cota mínima é de 12 euros por ano, um euro por mês, para se 
tornarem associados da PPA, um pensamento, uma palavra, uma 
atitude.

“ELES FICAM 
AGRADECIDOS E 
NÓS TAMBÉM MUITO 
SATISFEITOS POR 
PODERMOS AJUDAR 
EM TUDO O QUE ELES 
PRECISAM”.
Fernanda Coelho, presidente da associação PPA

Um novo nome, a qualidade de sempre.

PREPARE-SE
PARA A

REABERTURA

Av. D. João IV - 1147
4800-532 Guimarães

Tel. 933 578 928
geral@enedecor.pt
www.enedecor.pt 
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AS IGREJAS DE GUIMARÃES VOLTARAM A ACOLHER O FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA RELIGIOSA, A V EDIÇÃO, MAS DESTA VEZ SEM 

PÚBLICO. OS CONCERTOS FORAM TRANSMITIDOS ONLINE, ATRAVÉS DA NOVA 
PLATAFORMA EM.GUIMARAES.PT, ENTRE OS DIAS 27 DE MARÇO E 3 DE ABRIL. 

Este é um festival expressamente dedicado à música religiosa, 
“que não rigorosamente sacra e litúrgica, beneficiando do tempo 
de lazer e de um declarado clima de espiritualidade, latente na 
sociedade ocidental”, pode ler-se na apresentação do festival.

No primeiro dia da programação deste evento apresentou “Tristis 
East Anima Mea”, na Basílica S. Pedro. Já o segundo dia do Festival 
de Música Religiosa de Guimarães apresentou “As cantatas e sona-
tas de Scarlatti; Bach e Kuhnau “com a soprano Leonor Barbosa de 
Melo, José Carlos Araújo no cravo e Nuno Cardoso no violoncelo. 
Este concerto foi gravado no Paço dos Duques. 

O terceiro concerto decorreu na Igreja de S. Domingos no qual foi 
apresentado “O Barítono da Paixão”. No dia seguinte (31 de março) 
na Igreja S. Francisco decorreu o concerto “Stabat Master Doloro-
sa”, com a participação da Orquestra de Guimarães e solistas.

No sexto dia do evento, o quarteto de Cordas de Guimarães 
apresentou “O Quarteto na Paixão” na Igreja de Nossa Senhora da 
Oliveira. 

A encerrar a V edição do Festival Internacional de Música Religiosa, 
Dora Rodrigues, Rossana Rinaldi, Marco Alves dos Santos, André 

TEXTO: FILIPA ROCHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Henriques e Cristóvão Luiz interpretaram a peça “Rossini Sacro”, 
na Igreja de Santo António dos Capuchos. Na impossibilidade de 
executar a obra com coro e orquestra, foram ouvidos todos os 
momentos pertencentes a solistas.

Um evento sob a Direção Artística de Elisabete Matos e Augusto 
Alvarez. Na apresentação do programa, Elisabete Matos frisou a 
importância da realização do festival, ainda que online. “É impor-
tante fazermos o nosso serviço público e continuarmos a dar ao 
público a música que tanto é necessária em tempos tão difíceis”, 
referiu. “O ser humano precisa de enriquecer e nutrir a sua alma 
através da música e da arte. É fundamental que os nossos artistas 
tenham a possibilidade de exercer a sua profissão.”

Agora dado como terminado o festival Elisabete Matos refere que 
foi um ato de louvor por parte da Câmara Municipal de Guimarães 
de ter reagendado este evento que não foi possível fazer o ano 
passado. “Foi algo muito importante para os artistas que estavam 
englobados neste projeto, numa situação que não é a melhor, 
mesmo que ainda não fosse possível ter público. Mas a verdade é 
que chegou às pessoas”.

V FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA RELIGIOSA
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TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

UNIQUE FLAVOURS
ELEITA LOJA GOURMET 2020

DISTINÇÃO DA REVISTA GRANDES ESCOLHAS ACONTECEU NO INÍCIO 
DO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROJETO NASCEU EM 2019, “SEM QUE 

IMAGINÁSSEMOS A TRANSFORMAÇÃO QUE TROUXE ESTA PANDEMIA”. 
É UMA MERCEARIA ONLINE DE PRODUTOS 100% PORTUGUESES, 

ONDE ENCONTRAMOS “O QUE DE MELHOR SE FAZ EM PORTUGAL, NO 
AGROALIMENTAR”, GARANTE-NOS BERNARDO VIEIRA E BRITO.
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Bernardo recebeu-nos na sua casa em Pencelo, numa casa 
senhorial cujas primeiras referências datam do seculo XV. Não 
falaríamos naquela manhã de história mas de um futuro marca-
do pela digitalização das coisas, um processo que foi acelerado 
pela pandemia da Covid-19. 

O diretor de operações da Unique Flavours aponta, na conversa, 
que já todos sabíamos da inevitabilidade desta transformação de 
que esta plataforma quis ser percursora em Portugal. 
Os bons resultados são já visíveis. Para além de uma crescente 
notoriedade em Portugal, de que os prémios são consequência, 
começam a abrir-se para a Unique Flavours canais de comércio 
com vários países da Europa, cujos turistas levam as melhores 
recordações da gastronomia portuguesa, e também para os emi-
grantes nacionais que pretendem adquirir produtos da sua terra.

Aliando a tradição com a modernidade, a Unique Flavours preten-
de ser uma plataforma cujo foco é a promoção de Portugal e a 
valorização dos produtos portugueses. É, segundo Bernardo Viei-
ra e Brito “um serviço diferenciado. Connosco, as pessoas podem 
comprar em casa, na comodidade do lar, e com total segurança, 
quer no que se refere ao transporte e entrega, quer no que toca 
à qualidade e segurança alimentar. Podem apreciar o melhor e o 
mais diverso do que se faz em Portugal e que agora ficam mais 
disponíveis e acessíveis”. Acrescenta o responsável.

“TODOS OS PRÉMIOS SÃO 
IMPORTANTES E FICAMOS 
MUITO SATISFEITOS. E 
NUM PROJETO COM UM 
ANO, E 100% DIGITAL, 
SERMOS CONSIDERADOS 
A MELHOR LOJA GOURMET 
DE PORTUGAL, É ALGO 
QUE NOS ORGULHA”

Na plataforma estão disponíveis uma grande variedade de quei-
jos, enchidos, vinhos, cervejas, águas, mercearia, preparados de 
massas, patés, conservas, chás, temperos, chocolates ou snacks, 
uma oferta que está sempre em crescimento com a aproxima-
ção a novos produtores, ou com a inovação nos produtos ou nos 
processos de fabrico. 

Bernardo diz que outro dos objetivos deste Marketplace é dis-
ponibilizar “produtos diferenciados que não se encontram em 
grandes superfícies”, sendo esta também uma forma de ajudar os 
pequenos produtores que “viviam do comércio local ou das feiras 
da região e não tiveram nada disso no último ano. A verdade é 
que conseguimos oferecer, em pouco tempo, uma alternativa 
viável”. Um papel de sustentabilidade que o on-line permite.
Mas nem tudo foi simples, numa primeira abordagem, Bernardo 
Vieira e Brito lembra que vários produtores colocaram “algumas 
reticências para entrarem num projeto online”. Mas a partir de 
março de 2020, com o confinamento e o encerramento dos esta-
belecimentos, “já nos começaram a procurar, e hoje olham para 
nós de uma maneira diferente, assumindo que foi também uma 
aposta deles e foi ganha”.

A UNIQUE FLAVOURS É UMA PONTE ENTRE 
PRODUTORES E CLIENTES FINAIS, CUIDANDO DA 
LOGÍSTICA

“TODOS OS 
PRÉMIOS SÃO 
IMPORTANTES E 
FICAMOS MUITO 
SATISFEITOS. E 
NUM PROJETO COM 
UM ANO, E 100% 
DIGITAL, SERMOS 
CONSIDERADOS 
A MELHOR LOJA 
GOURMET DE 
PORTUGAL, É 
ALGO QUE NOS 
ORGULHA”
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Quanto aos clientes, são maioritariamente portugueses, mas a 
Unique Flavours exporta com regularidade para vários países 
europeus, nomeadamente para o Reino Unido, Holanda, França ou 
Alemanha, sendo que os curtos prazos de entrega (24 horas em 
Portugal e dois dias para o estrangeiro) são outro fator diferencia-
dor na atividade e uma preocupação constante dos responsáveis 
pela empresa, que diz não se poupar em despesas para “garantir 
que tudo seja entregue de maneira rápida, segura e eficiente”.

“ESPERAMOS CONTINUAR 
A LEVAR PORTUGAL MAIS 
LONGE PROPORCIONANDO 
EXPERIENCIAS DE BOM 
GOSTO A TODOS OS NOSSOS 
CLIENTES” Bernardo Vieira e Brito

Quanto ao futuro, Bernardo Vieira e Brito, prevê um crescimento 
sustentado da plataforma, apoiado na qualidade do serviço presta-
do a da crescente perceção dos empresários do setor agroalimen-
tar para a necessidade de se fazer mais, e fazer melhor. “Desde a 
produção primária à transformação, o setor tem evoluído bastante 
e está cada vez mais profissionalizado”.

Também a consciência das pessoas para a importância de consu-
mirem o que é feito em Portugal é algo que deve ser valorizado, 
segundo o responsável. “Para além de sabermos que temos um 
património muito rico em termos alimentares, sabemos que nesta 
área temos evoluído bastante. E que, estamos a ajudar muito o 
nosso país comprando o que é nosso. 

Por fim, temos o projeto de internacionalização para mercados 
europeus já referenciados, dando mais notoriedade aos produtos 
portugueses.

DA UNIQUE FLAVOURS PODE ESPERAR 
EXPERIÊNCIAS DE BOM GOSTO COM SABORES 
ÚNICOS

Tem 31 anos, é vimaranense, advogado, mestre em direito 
fiscal e com um MBA em Gestão. Dedica os seus dias ao 
contacto com a terra e a produção agroalimentar. É mem-
bro de uma família com fortes ligações à agricultura e 
pecuária. O diretor de operações na Unique Flavours e ad-
ministrador na empresa Valle dos Três Irmãos, localizada 
em Pencelo, e esteve à conversa com a Mais Guimarães.

E-Agro Awards

Já em 2020, no primeiro ano de atividade, a Unique Fla-
vours foi distinguida pela E-Agro Awards na categoria Best 
E-Commerce, um prémio que destaca a excelência de so-
luções tecnológicas de e-commerce desenvolvidas pelas 
empresas do setor agroindustrial em Portugal.

Marketplace PortugalFoods 

A Unique Flavours formalizou uma parceria com Portu-
galFoods para a criação do Marketplace PortugalFoods. 
Este marketplace agrega o que de melhor se produz em 
Portugal e permite às empresas trabalhar o canal de ven-
da online junto do consumidor final e promover os seus 
produtos no mercado global.
A PortugalFoods é constituída atualmente por mais de 150 
associados, entre empresas, entidades do sistema cien-
tífico nacional da fileira agroalimentar e outras entidades 
conexas.

Marketplace Vale do Minho
 
A Unique Flavours formalizou uma parceria com a Adri-
minho, formalizando o Marketplace Vale do Minho, como 
primera loja regional.  Este marketplace agrega empresas 
da região que olham este canal como forma de valori-
zação e divulgação de produtos regionais, permitindo 
alargar os seus horizontes comerciais, quer nacionais quer 
internacionais.

Bernardo Vieira e Brito 
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

O digital não será a panaceia para todos os 
problemas decorrentes do estado de restrição 
que caracteriza uma pandemia como aquela 
que vivemos vai para o segundo ano. Mas 
parece ser a solução mais em conta quando as 
restrições impedem atividades presenciais. 

O Curtir Ciência - Centro Ciência Viva de Guima-
rães, como outros espaços do concelho e do 
país, assegurou várias atividades nas platafor-
mas digitais que em situação normal teriam 
lugar nas suas instalações, em Couros, ou em 
espaços públicos do território concelhio. Foi as-
sim com a atividade dedicada à pintura de ovos 
a partir de pigmentos naturais, uma das várias 
ações com que o Centro Ciência Viva assinalou, 
virtualmente, a semana da Páscoa. 

Pintar ovos é uma tradição associada à Páscoa. 
O mais comum é que a pintura seja feita com 

recurso a tintas compradas. O que o Curtir 
Ciência propôs foi bem diferente: usar pigmen-
tos naturais extraídos de plantas. As famílias 
que aderiram ao desafio digital seguiram pela 
internet, em suas casas, as indicações dadas 
pela monitora científica. O resultado, além da 
interação animada entre as famílias participan-
tes, foi um bom stock de ovos coloridos!

A dinamização de atividades à distância durante 
a semana da Páscoa pautou-se ainda pela ofer-
ta de “oficinas faça você mesmo”. Um exemplo: 
criação de taumatrópios. Os mais novos, prova-
velmente, não conseguem imaginar um tempo 
sem televisão, sem filmes e sem desenhos 
animados. Um dos brinquedos mais populares 
de há mais de 100 anos pode ser considerado o 
“bisavô” dos desenhos animados modernos. Fa-
lamos do taumatrópio, o primeiro instrumento a 
explorar a persistência de imagens na retina.

Um “brinquedo” percursor dos 
desenhos animados, criado por John 
Ayrton Paris, em 1825. O primeiro 
instrumento a explorar a persistência 
de imagens na retina.

Antes das soluções da i9ndústria 
farmacêutica, o sabão azul e 

branco era usado para desinfetar 
blocos operatórios, laboratórios e 

profissionais de saúde.

TAUMATRÓPIO

SABÃO AZUL 

No "deve e haver" da pandemia é 
destacado o seu forte impacto na 
economia. Empresas encerradas, 
principalmente micro e pequenas 
e médias, desemprego, endivida-
mento…. Mas há outros impactos 
igualmente devastadores que nem 
sempre surgem na linha da frente 
das preocupações mediáticas. Um 
povo sem cultura, sem ciência, com 
o sistema educativo sob pressão 
sofrerá impactos tão avassaladores 
como aqueles que se enfatizam no 
tecido económico. Mas haja espe-
rança. O país tem resistido melhor 
do que muitos vaticinavam graças 
fundamentalmente à intervenção 
de um Estado que tem injetado 
milhares de milhões de euros e 
também a todos aqueles que nas 
diversas frentes têm contribuído 
para que o abalo não seja cataclís-
mico. Que reabram os museus, os 
centros de divulgação de Ciência, as 
salas de espetáculos. Com regras, 
claro, porque cremos que ninguém 
quererá viver três ou quatro meses 
"aliviado" para logo a seguir passar 
os restantes em confinamento.

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES
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O LEGADO DO ESCRITOR
FERREIRA DE CASTRO

EM GUIMARÃES
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“FERREIRA DE CASTRO E(M) GUIMARÃES” SERÁ MAIS UMA EDIÇÃO DO TRIO 
ÁLVARO NUNES, F. CAPELA MIGUEL E J. SALGADO ALMEIDA QUE EM ABRIL 

SAIRÁ DO PRELO E SERÁ LANÇADO NA CIDADE, ASSIM A PANDEMIA O 
PERMITA.

Este livro, na esteira de um outro sobre Raul Brandão editado há 
dois anos atrás, visa facultar uma visão alargada da vida e obra 
de Ferreira de Castro, em especial nas suas facetas literárias e 
jornalísticas, bem como da suas andanças palmilhadas por estas 
bandas, em particular nas Caldas das Taipas e tertúlias vimara-
nenses.

Ora, o escritor e jornalista Ferreira de Castro, foi de facto um assí-
duo frequentador das termas taipenses, onde criaria amizades e 
suscitaria empatias, quer entre populares locais quer entre admira-
dores da sua obra. Como tal, o escritor seria homenageado em 17 
de Abril de 1971, nas Caldas das Taipas, perpassam agora 50 anos, 
numa cerimónia pública organizada pelo Círculo de Arte e Recreio, 
presidido por J. Santos Simões, que contaria com a presença do 
homenageado e sua (segunda) esposa, a pintora espanhola Elena 
Muriel. Um preito em que seria ainda inaugurado um busto do 
escritor, de autoria do escultor António Duarte, em cuja cerimónia 
usariam da palavra o crítico literário Arsénio Mota, José Oliveira, em 
nome dos admiradores do escritor,  e ainda J. Santos Simões, que 
na circunstância leria também uma mensagem do escritor brasilei-
ro Jorge Amado: 

“Meu desejo seria estar presente na homenagem que vai ser 
prestada a Ferreira de Castro pelos seus patrícios, admiradores e 
amigos. Também eu, velho admirador e amigo seu: a admiração 
precedeu a amizade, pois, ainda adolescente, em colégio interno, 
li A Selva e empolguei-me com as suas páginas, com a história de 
espantar do menino em meio à floresta, do homem perdido, reen-
contrando-se na coragem inabalável, na fé do destino humano, na 
solidariedade.

De então para cá, a admiração pelo romancista só fez crescer: 
Ferreira de Castro é um grande ficcionista contemporâneo, um dos 
maiores romancistas do nosso tempo, honra e orgulho de quantos 
escrevemos em língua portuguesa. Veio depois a amizade (…),que 
é uma das riquezas da minha vida. Assim sendo, bem podeis ima-
ginar a alegria com que me associo a esta homenagem a Ferreira 
de Castro, grande escritor e cidadão exemplar”.

Esta homenagem a que se seguiriam duas outras anos mais tarde, 
marcaria indelevelmente a presença do autor nas Caldas das Tai-
pas, que o levam no texto “O Minho” a referenciar singularmente a 
vila termal taipense:

“(…) Tenho residido em vários povoados do Minho, sobretudo nas 
Caldas das Taipas, onde o Ave de dia, e a Lua, de noite, falam 
comigo; e tenho convivido, verão após Verão, com numerosos 
camponeses. Ao começo das nossas relações, quase todos estes 
homens e estas mulheres, cuja vida quotidiana representa um dos 
diversos heroísmos que a História não celebra, ignoram até o meu 
nome. Para eles sou apenas “aquele senhor que vem, todos os 
anos, passar alguns meses nas termas e costuma sentar-se numa 
pedra, à beira dos campos, a ler ou a olhar para as árvores”. De 
cada vez, porém que chego ao Minho, ido de Lisboa, verifico que 
faltam alguns dos meus interlocutores nos anos precedentes, para 
as habituais conversas vespertina à porta das suas pobres casas, 
eles e elas sentados nos limiares ou nos primeiros degraus das 
escadas exteriores e eu sobre um banco.”

TEXTO: ÁLVARO NUNES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

FERREIRA DE CASTRO 
E(M) GUIMARÃES

Conversas que de facto seriam interrompidas pelo drama da emi-
gração de muitos minhotos e taipenses, mas que curiosamente, 
um tanto ou quanto por causa do busto, algo contraditoriamente, 
levariam a um certo afastamento, como o texto anexo de Jorge 
Amado, inserido em caixa anexa o comprova.

Porém esta ligação afetiva à vila taipense ficaria também expressa 
no artigo publicado no jornal “Notícias de Guimarães” de 29 de Se-
tembro de 1963, intitulado “A Terra onde a lua fala”, cujo teor consta 
na página seguinte.
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TEXTO: ÁLVARO NUNES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O BUSTO DE FERREIRA
DE CASTRO NAS TAIPAS

“A TERRA ONDE A LUA FALA”:
“ Com o rosto da Vila e corpo de Aldeia, Caldas das Taipas ostenta todas as louçanias do Minho. A quinhentos metros da via nacional, que a 

liga ao Mundo, termina o urbanismo: duas venidas transformam-se em estradas, as estradas ramificam-se em caminhos. E é lá que a nature-
za minhota, de milheirais empenachados, choupos e salgueiros onde se abraçam as vides, esplende em toda a sua beleza. Beleza humilde e 

confidente, discreta e propícia, como poucas, para os diálogos com o silêncio ou com os arquipélagos de sombras e claridades que se formam 
nos recantos do mundo vegetal. Alguns dos milheirais, longos e estreitos correm entre sebes de árvores, que tantas vezes se unem em cima, 

sugerindo verdes naves, enquanto as videiras se estendem de tronco a tronco, como grinaldas. Cantam regatos ao lado dos nossos pés, cantam 
aves nas franças mais altaneiras, cantam os insetos nos seus refúgios, enchendo a terra dum permanente e vasto ritmo sinfónico. E uma suave 

poesia, dessas que despertam sentimentos eternos, domina tudo. Ela irá sempre connosco até às margens líricas do Ave, que é, com a sua 
indolente curva, o diadema azul das Taipas. As pontes romanas quase ao rés da água, dir-se-ão entablamentos de velhos templos submarinos; 
o arvoredo romântico fala de quimeras e certamente não há lua mais sugestiva e bela do que esta, que ao espelhar-se no rio parece dizer-nos, 

baixinho, muito baixinho, como se nos prometesse uma doce vida sem fim: - Não partas! Fica e sonha … Eu voltarei amanhã …”

Ferreira de Castro, in Notícias de Guimarães. de 29 de Setembro 1963

“- Uma pena, botaram-me a perder o veraneio. Todos os anos. no verão, vinha para aqui para uns dias de descanso. Antes do sol de pôr, à tarde, 
sentava-me naquele banco – aponta o banco junto ao busto -, conversava sobre a chuva e o bom tempo, a vida e a morte com os patrícios, 

sabem coisas, contavam-me das pessoas e dos costumes, os detalhes com que se fazem os romances. Sabes como é.
                                      O vento na praça, Ferreira de Castro ajeita o cachecol:- Conheciam-me como o homem do chapéu porque ando de cabeça 
coberta ara não apanhar defluxo, não sabiam quem eu fosse, conversavam à tripa solta, eu era um deles. Agora, acabou-se, não serei eu quem 
irá sentar-se diante do busto, papel ridículo. Deixei de ir ao veraneio, a conversa se perdeu, já nada me contam, passei a ser Vossa Excelência, 

dão boa tarde e se despedem. Uma tristeza. Vamos embora antes que pensem que vim aqui para vos exibir o busto, pavonear-me”

Jorge Amado, in &quot;Navegações de Cabotagem (1999)
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TEXTO: COMPILAÇÃO DE TEXTOS DE ÁLVARO NUNES E FERNANDO CAPELA MIGUEL • ILUSTRAÇÕES: J. SALGADO ALMEIDA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

AS VOZES
DE 71

A OBRA IMPÕE-SE POR SI PRÓPRIA ATRAVÉS 
DA FORÇA E CALOR HUMANOS QUE A 
IMPREGNAM
por Santos Simões

“A profissão de escritor em Portugal tem sido exercida por 
um número diminuto de intelectuais por razões que é fácil 
esquematizar.
Poucos leitores, dada a elevada taxa de analfabetismo que 
marcou, e ainda marca o país;
limitado poder de compra de livros pela generalidade do Povo 
português; subversão dos valores culturais e concomitante 
desinteresse por obras de autêntico valor formativo e informativo; 
dificuldades levantadas à criação literária e, desenraizamento da 
obra literária em relação às condições políticas, socias, económicas 
e culturais que informam e caracterizam a sociedade portuguesa.
Na panorâmica literária do pós guerra de1918, Emigrantes e A Selva 
constituíram, desde o seu aparecimento, um primeiro grito no 
quase deserto duma criação ficcionista amodorrada ou entretecida 
com valores mais do que discutíveis e, principalmente, divorciada 
da realidade que a envolvia, a realidade humana que deve estar 
subjacente à criação literária e que era pouco menos do que 
ignorada ou então mistificada.
Enfrentar as condições sociais numa perspetiva realista parecia 
constituir objectivo nem sequer facilmente consciencializável, 
quando mais admissível de apresentar em obra de ficção.
E foi esta perspectiva inovadora que marcou a sua obre perdurável; 
foi também ela a plataforma que possibilitou o encontra entre o 
intelectual e o seu povo. Encontro marcado em Ossela, revigorado 
na Amazónia e jamais esquecido ou traído.
Homem fiel às suas raízes, vivendo com avidez e delícia os 
momentos em que se pode dialogar e conviver com o povo, 
extasiando-se, sempre, com a contemplação da Natureza, 
cedo começou a deslumbrar os que nos seus livros iniciaram a 
descoberta do mundo que os rodeava e onde, se encontraram a 
si próprios. Por outro lado, foi este o modo por que começaram a 
conviver com o homem seu igual, que palpitava em cada uma das 
páginas dos seus livros.
Pensando, embora, todos os condicionalismos referidos, quer sobre 
a divulgação dela, quer ainda sobre a própria criação literária, 
o certo é que nada pôde deter a força humana e estética nela 
contida e o impacto que começou a exercer sobre as camadas 
cada vez mais amplas de leitores portugueses e estrangeiros de 
todos os quadrantes geográficos e ideológicos.
A obra impõe-se por si própria através da força e calor humanos 
que impregnam, a verdade que grita, do povo vivo que a alimenta.
Ontem, hoje e sempre a sua obra impôs-se, impõe-se e há-
de continuar a impor-se pela universalidade dos temas que a 
informam.
E alegra-nos e emociona-nos saber que uma parte dela foi 
imaginada, esquematizada ou conseguida a escassos metros deste 
local.
Esta circunstância aliada à sua permanência neste recanto do 
Minho, deu a tantos dos que aqui se encontram a noção exacta de 
como o homem e o escritor se interpenetram, se exprimem e se 
realizam.
A sua simplicidade, bondade e atividade ao serviço de um 
espírito penetrante e lúcido, granjearam-lhe, em relação a muitos, 
uma sincera admiração pelo Homem, enquanto a sua obra foi 
conquistando louros e respeito de outros escritores. Tanto os 
que o admiram como inimitável contador de histórias como os 
que têm convivido com o Homem, passarão, daqui em diante, a 
reunir num só o Ferreira de Castro representado no bronze deste 
jardim público e, uns e outros, entenderão, no seu juízo certo, o 
certo juízo do povo que, tanto o Escritor como o Homem, merece, 
amplamente, esta pública consagração”.
Tanto os que admiram o inimitável contador de histórias como 

os que têm convivido com o homem, passarão, daqui em diante, 
a reunir num só o Ferreira de Castro representado no bronze 
deste jardim público e, uns e outros, entenderão no seu juízo 
certo, o certo juízo do Povo, que tanto o escritor como o homem 
mereceram amplamente esta pública consagração.

UM ESCRITOR INSTITUIÇÃO
Por Arsénio Mota

“Falar de Ferreira de Castro e da sua obra é imediatamente, fácil 
e convidativo. Mas é logo também, a inversa – e não se pense 
que o digo obcecado por qualquer miúda ambição de desvendar 
aspectos e valores porventura esquecidos numa obra tão lida e 
comentada.(…)
Torna-se difícil sem dúvida não ceder perante a invulgar, a 
espantosa riqueza biográfica e artística do tema e a sua aparente 
“facilidade”. Quem poderá deixar de ver num só momento no 
Ferreira de Castro presente, o escritor português mais traduzido 
no mundo, e lá longe, na fundura dos anos, aquele mocinho que, 
órfão de pai, saiu engajado da aldeia natal, para o outro lado do 
Atlântico, no Brasil, metido nos seringais amazónicos, comer desde 
tão cedo o pão que o diabo amassou? Quem poderá deixar de 
sentir, um único instante, admiração e respeito por esse jovem 
ardoroso que, como autodidacta, lutou pela aquisição da cultura 
que a sociedade lhe negara e em constante esforço de superação 
pessoal, arranjou meio de trabalhar em jornais brasileiros de Belém 
(salvo erro) e, ainda na fase da primeira juventude, escrever e 
publicar o seu primeiro romance Criminoso por Ambição? Quem 
será capaz de folhear A Selva sem relembrar que o autor conheceu 
na própria pele as formas mais cruéis e brutais da exploração do 
homem, a miséria sem literatura nem disfarces? (…)
Ferreira de Castro foi sempre um homem em ascensão intelectual 
e social cuja biografia excede, por si só, toda a obra que produziu 
porque constitui o romance mais impressionante vivido que dele 
conhecemos. Ora a capacidade de superação que revelou e o 
grandioso êxito literário e humano que a culminou, constituem 
uma moldura talvez demasiado brilhante a nossos olhos e capaz 
de ofuscar um pouco o quadro geral … Facilmente esses aspectos 
biográficos nos sensibilizam pela sua candente humanidade e nos 
diminuem a adesão devida a outras facetas, decerto não menos 
importantes e significativas, da vida e obra de Ferreira de Castro (…)
Ferreira de Castro teve o alto mérito de melhor que ninguém trazer 
o povo para a literatura, ao iniciar com Emigrantes, em 1928, e 
logo com A Selva em 1930, a pujante fase realista e social da sua 
obra, sendo considerado o autor mais importante da transição do 
naturalismo com intenções humanitárias que à época se verificou, 
A meia dúzia de romances que, desde então publicou até 1947 com 
a Lã e a Neve, e que preenchem a fase realista e social, são sobejo 
motivo para as nossas mais calorosas homenagens. Esses seis 
romances inesquecíveis abriram caminho ao neo-realismo, que 
eclodia por volta de 1940 (…)
Após esta fase de realismo social  (…) as anteriores intenções 
transformaram-se em pano de fundo, cedendo lugar a um 
humanismo idealista, edificante e predicatório.
Todavia, Ferreira de Castro jamais especulou com vanguardismos 
literários, produzindo obra epigonista. Se de facto foi epígono em 
algum sentido, foi unicamente a si próprio, dos imperativos da sua 
consciência. A arte interessou-o sempre como um meio e nunca 
como um fim (…)
De qualquer modo, aí está uma obra coesa, perfeitamente limitada 
pelo quadro histórico em que se insere, perfeitamente datada (…)
Mas o que guindou Ferreira de Castro à categoria de escritor-
instituição, o que o meteu no coração do povo de Portugal e do 
mundo, foi nem mais nem menos do que a fidelidade ao seu 
tempo, a sua capacidade para se embeber nas violentas querelas 
das sua época, e, sem virar a cara, permanecer aí de pé desafiante 
e íntegro como uma quilha de navio apontada para o futuro.
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UMA PERSONALIDADE QUE NÃO SE 
DEIXOU NUNCA DENEGRIR OU ESTIOLAR 
AOS SABORES DAS PREPOTÊNCIAS E 
ARBITRARIEDADES
por José Manuel Mendes

“Falar de Ferreira de Castro é sempre falar de uma época, e sempre 
compreender o escritor na sua pluralidade e reflectir sobre o que 
foi esse trajecto corajoso de uma obra que é, decerto, das mais 
significativas do nosso tempo. E, de algum modo recordar na 
experiência pessoal e na experiência literária, o drama do povo 
a que se sentiu afecto por inultrapassável ternura humana. O 
povo português dos Emigrantes, párias da Europa com braços à 
mercê da exploração alheia, ou do continente Americano, onde 
o sol tropical não queima tanto como a miséria ou a fome. Com 
efeito, Ferreira de Castro não pode entender-se sem este sentido 
trágico da existência comum, como não é possível dissociá-lo de 
um tempo de amargas vicissitudes o mesmo tempo que castrou 
a nossa gente e hoje como ontem estiola as potencialidades 
criadoras do povo português. Homem simples, como tudo o que 
é grande e enjeita adornos, personalidade admirável, trouxe à 
saga literária a interpretação da realidade em novos termos, 
grudou-se ao mundo do concreto e com ele se colocou ao 
lado dos oprimidos, expressando-lhes as aspirações e a dor, 
numa linguagem inconfundivelmente franca e penetrantemente 
objectiva. Alheio a todo o maneirismo de escola, nem por isso 
permitiu que a sua técnica romanesca se esclerosasse o que é 
bem uma nota da responsabilidade artística e de permanência 
criadora. Dum acento de colorido paisagismo em obras como A 
Selva e Emigrantes, à linearidade estilística de romances como 
Terra Fria ou A Tempestade, é o mesmo escritor que não cede a 
esquematismos pré-fabricados, antes se intersticia com a vida 
dando dela uma visão tão lírica e tão épica quanto ela o é, na sua 
espantosa multiplicidade de fenómenos. De resto, é essa a sua 
grandeza: um humanismo larvar que é, na sua essência, um grito 
das entranhas colectivas do seu povo; uma força comunicativa que 
tem o tamanho do seu tempo e das suas próprias contradições e 
dúvidas. Antes que uma análise dialéctica da realidade portuguesa 
solicitasse da literatura uma resposta crítica e prospectiva, já 
a obra de Ferreira de Castro apontava para esse caminho de 
presença e de contraste. Foi um percursor do realismo socialista, 
expressando nos seus livros aquela inexcedível crença no homem 
e na sua literatura, o que é, a um tempo, um rasgo de revolta 
contra as injustiças sociais e um facho revivificador da coragem  - 
a coragem que é precisa para resistir e para transformar.
Não importa aqui um estudo crítico à obra de Ferreira de Castro. 
De resto, para um jovem, sobretudo para um jovem que se vê 
no concreto dos seus dias um apelo à solidariedade irresistível e 
um sentido de luta por uma sociedade justa e, muito mais íntimo 
e significativo testemunhar a sua homenagem pelo homem 

e pela obra e, a um e a outro, esta adesão impetuosa a uma 
personalidade que não se deixou nunca denegrir ou estiolar ao 
sabor de prepotências e arbitrariedades.
De um jovem, pois para Ferreira de Castro, o mais vibrante aplauso 
nesta hora de definitivas opções.

O NOSSO MAIOR ROMANCISTA DESTE 
SÉCULO E UM DOS MAIORES DAS NOSSAS 
LETRAS
por A. Álvaro Dória

(…)
Porque Ferreira de Castro é um escritor humaníssimo, a sua obra 
encontra-se repassada de humanidade, sendo o próprio Escritor 
inseparável dela, tão ligado se encontra às suas personagens. De 
facto, elas vivem nos seus romances alguns do dramas vividos pelo 
próprio Escritor, vividos pessoalmente, como o Alberto de A Selva, 
ou espiritualmente como o Horácio de A Lã e a Neve, o Juvenal da 
Eternidade, o Curt Nimuendaju de o Instinto Supremo. O primeiro 
sempre no receio do índio que espreitava de todos os recantos 
da floresta, ou do patrão seringueiro com alma de esclavagista; 
o segundo, na ânsia de abandonar a vida pastoril para se dedicar 
ao trabalho fabril, no desejo de constituir um lar em casa sua, 
mas breve amarfalhado pela engrenagem em que ingenuamente 
se metera; o terceiro sonhando com a redenção dos pobres 
vilãos Madeira, o que o levou a deixar-se envolver num conflito, 
apresentado como revolta, do que resultou a sua deportação para 
o Tarrafal; finalmente, o último, alemão naturalizado brasileiro, 
aliás personagem histórica, que, ao serviço de ideais pacificadores 
do general Randon, se embrenha na floresta amazónica, exposto 
a todos os perigos, de que não era o menor o ataque dos ferozes 
índios da região, apenas levados por uma ideal de profunda 
humanidade, que era de trazer esses selvagens ao convívio da 
civilização.
Apesar de A Selva ter lançado o Escritor em todo o mundo, 
encontrando-se hoje traduzido em todas as línguas cultas, ao 
orador parece-lhe que a verdadeira obra-prima de Ferreira de 
Castro é A Curva da Estrada, cuja personagem central Don Alvaro 
Soriano, antigo dirigente dinâmico e decidido do Partido Socialista 
espanhol, está em riscos de renegar todo o seu passado de lutador 
para passar-se para o campo contrário do Partido Nacional, levado 
sobretudo por uma irmã e m filho, profundamente reaccionários. (…)
O drama da luta de um homem com a sua própria consciência 
parece ao orador uma obra empolgante e capaz de consagrar 
qualquer escritor (…)
Um dos aspectos mais salientes do escritor é o seu forte poder 
pictoral, que se evidencia nas descrições (…) que fazem do Escritor 
o nosso maior romancista deste século e um dos maiores das 
nossas Letras desde que o romance nasceu nos começos do 
século XIX
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De segunda a sábado, das 08h00 às 20h00

INTERVENÇÃO DE JOSÉ OLIVEIRA, PRESIDENTE DA JUNTA DE 
CALDELAS, AMIGO E ADMIRADOR DO ESCRITOR, EM 17 DE 

ABRIL DE 1971

SAUDAÇÃO-MENSAGEM DO ESCRITOR E AMIGO BRASILELRO JORGE 
AMADO (LIDA POR SANTOS SIMÕES) EM 17 DE ABRIL DE 1971

“ Em nome dos habitantes desta formosa Terra, cabe-me a honra de saudar em dia de transcendente significado, o eminente escritor 
FERREIRA DE CASTRO, glória das letras portuguesas e grande amigo das Taipas, que hoje nós temos aqui presente acompanhado de sua 

dedicada e Exª. Esposa.
Faço-o muito jubilosamente, expressando-lhe o nosso reconhecimento pelo que tem feito em favor da promoção da estância das Taipas e da 

qual tem sido assíduo frequentador.
Ao mesmo tempo felicito-o calorosamente pela homenagem que hoje lhe é prestada e a que tem direito pela sua Obra de verdadeiro 

romancista e prosador inconfundível, cujas páginas formosas revelam a sua privilegiada inteligência.
E ainda em representação da boa gente da nossa terra – e com que prazer o exprimo – que tenho a honra de publicamente manifestar ao 

Círculo de Arte e Recreio de Guimarães o mais vivo reconhecimento pela sua iniciativa de engrandecer a Vila das Taipas com o busto de 
Ferreira de Castro, colocando-o num recanto de florido jardim, trabalho notabilíssimo do consagrado escultor ANTÓNIO DUARTE.

Com esta obra de homenagem a Ferreira de Castro, as Caldas das Taipas ficaram mais ricas e com mais um lugar que será obrigatório visitar.
E a lua sugestiva e bela ao espelhar-se no rio AVE, subirá de mansinho ao jardim da vila para dizer:

 - Não partas! Fica e sonha …
 Os taipenses velarão por ti …”

“Meu desejo seria estar presente na homenagem que vai ser prestada a Ferreira de Castro pelos seus patrícios, admiradores e amigos. Também 
eu, velho admirador e amigo seu: a admiração precedeu a amizade, pois, ainda adolescente, em colégio interno. li “A Selva” e empolguei-me 

com as suas página, com a história de espantar do menino em meio à floresta, do homem perdido, reencontrando-se na coragem inabalável, 
na fé do destino humano, na solidariedade.

De então para cá, a admiração pelo romancista só fez crescer: Ferreira de Castro é um grande ficcionista contemporâneo, um dos maiores 
romancistas do nosso tempo, honra e orgulho de quantos escrevemos em língua portuguesa. Veio depois a amizade de um jovem escritor 

brasileiro estreando aos 19 anos, teve o apoio generoso do confrade consagrado e glorioso. Desse primeiro contacto humano cresceu a 
amizade que é uma das riquezas da minha vida. Assim sendo, bem podeis imaginar a alegria com que me associo a esta homenagem a 

Ferreira de Castro, grande escritor e cidadão exemplar. – Rio de Janeiro, 29/3/1971 – Jorge Amado”.
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“O Tempo não Parou” para
os artistas vimaranenses

Mesmo em tempo de crise a solidariedade 
com os Bombeiros não faltou

Árvore da montanha da Penha 
classificada de interesse público

Prémio Autarquia do Ano distingue 
projetos da Câmara de Guimarães

BREVES

Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF), o exemplar proposto para classificação de interesse público 
apresenta “bom estado vegetativo e sanitário, não aparenta sinais 
de pouca resistência estrutural ou risco sério para a segurança de 
pessoas e de bens e não se encontra sujeito ao cumprimento de 
medidas fitossanitárias que recomendem a sua eliminação ou des-
truição obrigatórias”.

Uma vez classificado de interesse público, é estabelecida uma zona 
geral de proteção definida por um raio de 50 metros a contar da 
base do exemplar e são proibidas quaisquer intervenções que pos-
sam destruir ou danificar o exemplar classificado.

A Câmara Municipal foi reconhecida com o Prémio Autarquia do 
Ano, pela Lisbon Awards Group, com o apoio do ECO, com a eleição 
do projeto “Guimarães Marca” na categoria de Economia e os pro-
jetos “Eco Parlamento e Orçamento Participativo nas Escolas” na 
categoria Democracia, Igualdade e Participação Cívica.
O projeto ‘Guimarães Marca’ “recorre a uma estratégia de promo-
ção territorial, afirmando-se e promovendo os vetores económicos 
e culturais da cidade de Guimarães, a um nível nacional e interna-
cional. A iniciativa Eco Parlamento é uma das ações âncora do pro-
grama ambiental ‘PEGADAS – Programa Ecológico de Guimarães 
para a Aprendizagem do Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

Hélder Costa, músico, produtor e compositor, desafiou, em março 
de 2020, Nuno Cachada e Cristina Marvão a dar vida a um novo 
projeto.
É intenção deste projeto “celebra-lo com concertos, que terão a par-
ticularidade de reunir em palco músicos que nunca tocaram juntos, 
acompanhados de exposições pelos Artistas Visuais”, pode ler-se 
numa nota enviada às redações.
O primeiro álbum do projeto, “dois mil e vinte”, conta com a presen-
ça de dezenas de músicos de renome nacional e internacional, com 
diferentes backgrounds e provenientes de vários quadrantes geo-
gráficos, do Sul de Portugal ao Norte da Galiza, entre os quais estão 
Mário Laginha e Abe Rábade.

A campanha dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, para an-
gariação de fundos destinados a adquirir uma nova ambulância 
para transporte de doentes de cuidados intensivos, ultrapassou 
todas as expectativas. A iniciativa foi lançada no dia 17 de fevereiro 
com o objetivo de reunir 80 mil euros, mas na quinta-feira, dia 25 
de março, fechou com mais de 150 mil euros.

«Não temos palavras para agradecer toda a generosidade dos vi-
maranenses, mas, sobretudo, não temos palavras para agradecer a 
grandeza do apoio que nos deram alguns empresários de Guima-
rães», afirma João Pedro Castro, presidente da direção.
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NASCIDOS ENTRE GUIMARÃES E VIZELA, COMEÇARAM, NO MUNDO DA 
MÚSICA, EM 2015. É EM 2021 QUE QUEREM ALCANÇAR NOVOS PALCOS E JÁ 

LANÇARAM O PRIMEIRO EP, PARADIGM, EM MARÇO.

Tiago é guitarrista e vocalista e conheceu o parceiro da guitar-
ra, Gustavo, num concerto. Curiosamente, numa das bandas 
referência para os artistas, Our Last Night. Começaram a ensaiar 
apenas os dois, com João, baterista. Apesar de, como brincam, 
os baixistas serem “uma raça em vias de extinção”, encontraram 
Rafael. Juntaram-se por diversão, “mas já havia um sonho” para 
cumprir.

Vocês juntam-se em 2015, mas só em 2021 é que sai o primeiro EP. 
O que é que andaram a fazer nestes seis anos?

Rafael (R). Eu não entrei no início, mas nós estivemos a ensaiar, a 
criar as nossas músicas, e só recentemente, há cerca de um ano 
ou dois, é que decidimos gravar mesmo algumas. Decidimos fazer 
um EP. Tivemos que deixar algumas músicas de parte, mas desde 
o início que estivemos em criação.

Gustavo (G). Isso é a pergunta de um milhão de euros. Nós conhe-
cemo-nos através da banda, não tínhamos muita confiança uns 
com outros. Passou muito pelo processo de nos conhecermos a ní-
vel pessoal, saber o que queríamos. Demorou o tempo necessário. 

Como é que surge a ideia para Paradigm?

João (J). Estávamos a trabalhar em músicas e todas as bandas têm 
um EP inicial, o ponto de partida para conseguir chegar a patama-
res mais superiores. Juntamos algumas músicas que nos faziam 
sentido e nos pareciam que faziam uma história, completando-se 
umas às outras.
G. Em vez de pegarmos num conceito muito específico, fomos 
fazendo músicas com vários conceitos que queríamos abordar e, 
assim, conseguimos ser mais diversificados.

TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

WHAT LIES AHEAD

High Walls, Fake Wounds, Nourish, Graves, The Great Reveal. Qual é 
o conceito deste EP?

G. Desde assuntos pessoais, até conceitos mais religiosos ou am-
bientais. As nossas letras não são muito diretas, usamos sempre 
metáforas e tentamos escrever as músicas de maneira a que as 
pessoas possam interpretar de várias formas.

Quem escreve as músicas e as letras?

J. O Tiago, master das melodias, começa as ideias e, a partir daí, 
começamos a descobrir até chegarmos à letra.
R. Sim, o Tiago é o mais proativo. Depois nós acabamos por dar 
as nossas ideias, ver o que pode ser melhorado, o que falta... Mas 
nunca sai à primeira, fazemos várias revisões. Às vezes aquilo que 
parece bem num dia, no dia seguinte mudamos.
G. Normalmente começamos com guitarras e algumas melodias 
de vozes, tentamos sempre ser bastante melódicos. É uma forma 
de cativar o público e tentar arrancar alguma emoção nas pessoas 
que ouvem as nossas músicas. Principalmente a letra, é muito 
difícil de se fazer.

“É BOM TERMOS A 
MENTE ABERTA PARA 
OUVIRMOS TUDO.”
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“COMEÇAR NUMA 
CIDADE GRANDE, 
NÃO QUER DIZER QUE 
COMECES MELHOR, 
ELES COMEÇAM 
NA MESMA NUMA 
GARAGEM.”

Fake Wounds, um “retrato da sociedade que vivemos, marcada 
pela existência de padrões”. Vocês tocam metal. Há duas coisas 
muito curiosas. A primeira tem precisamente a ver com os temas 
que vocês abordam que, à partida, a sociedade não vai associar 
a uma banda de metal. Em que é que vocês se inspiram para es-
crever?

G. Há sempre um ponto de partida, uma palavra, uma melodia, 
uma ideia, um texto, uma série que vemos, alguma situação... 
Não queremos dar demasiada a nossa opinião, para também não 
condicionar o público.
R. É muito engraçado quando fazemos a letra com um propósito 
para nós e outra pessoa ouve a letra e interpreta a letra e a músi-
ca de forma diferente.

A segunda coisa muito curiosa é precisamente o estilo musical que 
vocês tocam. Não é um estilo que agrade assim a tanta gente...

G. Tentamos ter isso como vantagem. É mais difícil compararmo-
-nos, mas queremos inspirar outros artistas, que se identifiquem, 
a fazer também. É assim que as coisas resultam. Quanto mais 
hype houver, mais artistas vão fazer parecido, com o seu próprio 
estilo.
R. Já ouvimos música desde pequenos, sabemos como é. Há 
estilos mais populares que outros. É um estilo muito ouvido no 
mundo, mas em Portugal nem tanto. Uma coisa que me acon-
tece, quando digo às pessoas que tenho uma banda de metal, 
associam a algo muito pesado. O metal tem muitas vertentes e o 
nosso não é assim. As pessoas depois acabam por ouvir e dizem 
que gostam, que pensavam que era de uma forma e afinal não é. 
Temos noção de onde estamos e temos muita preocupação no 
tipo de música que fazemos.
J. Somos uma banda que tem muitas influências e isso nota-se 
na nossa música, temos tudo. Para o público fora do metal, é isso 
que faz com que gostem. Mesmo uma pessoa que goste de pop 
identifica-se com a voz do Tiago. Essa ideia de o metal ser só 
pesado é uma ideia antiga. Há espaço para tudo e todos.

Sentem que Portugal, e Guimarães, está preparado para vos dar 
palco?

R. Acho que, em termos de visibilidade, somos capazes de ter. 
Nesta região ouve-se muito rock. Apesar de sermos uma banda 
de metal, não é muito complicado.
J. Acho que o mercado é mais lá fora. O mal da cultura em Portu-
gal é que vem das modas de lá de fora. Em Portugal temos pouco 
mercado, mas está a chegar cá. Temos poucos sítios para tocar, 
há poucas salas que apoiem um projeto com tanto trabalho, pelo 
menos de casa, como o nosso. 

Os vossos números traduzem isso?

J. Por agora sim, confirma isso. O público de fora ouve mais do 
que o português. Em Portugal ainda não se dá assim tanto apoio 
aos artistas portugueses. Se fossemos ingleses, se calhar mais 
gente ouvia.

É possível fazer-se música para o mundo a partir de uma cidade 
tão pequena? 

J. Sim, e a internet vem facilitar. Começar numa cidade grande, 
não quer dizer que comeces melhor, eles começam na mesma 
numa garagem. O caminho é o mesmo.
Tiago (T). Vemos bandas que gostamos e nos inspiramos a vir de 
todo o mundo. O vocalista dos Twenty One Pilots, quando ganhou 
um prémio, disse “anyone, from anywhere, can do anything” 
[qualquer pessoa, de qualquer lado, pode fazer qualquer coisa]. E 
é verdade.

As plataformas digitais têm ajudado imenso.

R. Para qualquer banda que esteja a começar é importante estar 
em todo o lado. Podemos ter a melhor música do mundo – não 
estou a dizer que temos [risos] -, mas nunca vamos saber se não 
a divulgarmos como deve ser. O nosso interesse, neste momen-
to, é tentar alcançar o máximo número de pessoas. Hoje em dia é 
mais fácil divulgar, mas há muita gente a fazê-lo. 
T. As plataformas têm um papel fundamental na indústria mu-
sical. Conseguimos ter acesso a qualquer artista, de qualquer 
estilo, de qualquer parte do mundo.

Vocês quando se juntaram, foi com que objetivo?

G. Éramos mais novos, foi diversão, mas havia o sonho. 
J. Não tinha pensado em lançar um CD, era “vamos conhecer-nos e 
ver o que isto dá”. Parece que correu bem.
T. Até porque isto começou num concerto de uma das nossas 
bandas preferidas. Minto se disser que não pensei “um dia gostava 
de ser eu aqui”.

O metal já era a vossa cena individual?

J. Não posso dizer que o metal é o que mais gosto. Se ouvirmos as 
nossas playlists e o que ouvimos no carro, ouvimos Ariana Grande 
[risos], por isso é tudo. Foi o que nos sentimos mais confortáveis a 
tocar e o que achamos que conseguia englobar mais estilos musi-
cais. Não conseguimos tocar pop e meter lá metal, mas consegui-
mos tocar metal e meter lá pop.

Com que bandas é que se identificam?

T. Às vezes sair um bocadinho da nossa zona de conforto, da 
nuvem de metal ou rock, faz-nos bem, porque vamos ter ideias e 
vamos inspirar-nos. É bom termos a mente aberta para ouvirmos 
tudo. Falo por mim, tenho uma banda de metal e ouço Ariana 
Grande, e adoro Ariana Grande, Jorja Smith, Dua Lipa.

O que esperam que o futuro vos reserve?

R. Tocar num grande palco, se possível, nacional. Vamos trabalhar 
para isso, para fazer música cada vez com mais qualidade.
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TEXTO: FILIPA ROCHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

APROVEITE A PRIMAVERA
EM GUIMARÃES

DAMOS-LHE DEZ SUGESTÕES DE ESPAÇOS INCRÍVEIS QUE PODE 
ENCONTRAR UM POUPO POR TODO O CONCELHO.

São mais de trinta variedades, entre elas uma planta única, as 
camélias, desenvolvidas por António Assunção. Há dez anos se 
dedica ao estudo e cultivo da flor. Um gosto que já vem de longe. 
António Assunção conta com mais de 2.300 camélias no jardim e 
mais de uma centena de espécies. Chegam da China, Vietname, 
Japão, Taiwan, em várias cores, padrões, feitios e tamanhos.

A Casa de Sezim pertence à mesma família desde 1376. A casa 
convida à descoberta de outras eras, misturando-se a arte de 
bem receber e a história de uma família com o conforto e o 
prazer de saborear a paz do campo. A beleza da casa, a monu-
mentalidade da fachada e a coleção de papéis panorâmicos da 
primeira metade do século XIX, têm sido, tema de estudo interna-
cional.

A Casa recuperada para turismo de habitação partilha com os 
hóspedes atividades integradas na fértil exploração agrícola, 
celebrando a cultura do vinho. Junto aos belos jardins, existe hoje, 
na quinta uma nova adega onde as uvas são sujeitas às tecnolo-
gias inovadoras e transformadas num excelente vinho Verde.

O Parque de Lazer das Taipas situa-se em plena zona verde, na 
margem do Rio Ave, no fim da Alameda Rosas Guimarães. O 
parque de lazer tem ao dispor dos seus utentes vários percursos 
pedestres.
O Parque de Lazer conta ainda com um parque infantil, dois 
courts de ténis e um ringue, destacando-se igualmente pelas 
suas zonas de sombra e frescura.

No centro histórico de Guimarães avista-se uma bonita Serra, 
também conhecida por Monte de Santa Catarina, o ponto mais 
elevado da área urbana desta cidade, de onde se tem um pano-
rama maravilhoso.
A Serra da Penha possui Parque de Campismo, um Centro Eques-
tre, um Campo de Mini-Golfe, Parque de Merendas, passeios em 
Comboio Turístico e Percursos Pedestres.
Um dos locais mais atrativos é o Santuário da Senhora da Penha, 
um importante ponto de peregrinação, construído na década de 
1930 e inaugurado em 1947, de acordo com o projecto do arquite-
to Marques da Silva.

CAMÉLIAS PARK FLAVIUS - S. TORCATO

CASA DE SEZIM

PARQUE DE LAZER DAS TAIPAS

SERRA DA PENHA
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Cerca é nome dado ao Jardim da Pousada de Santa Marinha da 
Costa. Ao jardim foi dado o nome de Cerca por ser um espaço 
fechado, murado. Era um local de recreio e meditação. Localiza-
do na freguesia da Costa, na encosta da Penha, em Guimarães, 
apesar de pertencer à Pousada, este é um jardim público, aberto 
todo o ano e que pode ser visitado por qualquer pessoa, indepen-
dente de ser ou não hóspede da Pousada.
Para além do jardim geométrico, o espaço contempla também 
pomar, horta, tanques, mata de carvalhos e castanheiros. A partir 
daqui tem também acesso a uma vista panorâmica privilegiada 
sobre a cidade de Guimarães.

O Parque da Ínsua tem cerca de 4,3 hectares e localiza-se numa 
das margens que ladeia o Rio Ave, na Vila de Ponte. Foi criado 
com intuito de garantir o enquadramento paisagístico do espaço 
verde com a área envolvente de forma a amenizar os impactes 
produzidos no local.
O Parque oferece um extenso jardim pronto para afagar mantas 
estendidas. De olhos postos no rio, o parque conta ainda com di-
versões para os mais novos e um trilho para correr ou caminhar.

Com cerca de 10 hectares, o Parque do Ardão é o segundo maior 
parque de Guimarães. O parque de lazer de Ardão situação nas 
margens do Rio Ave e contempla um circuito pedreste, um bos-
que e ainda um carvalhal.

O Palácio Vila Flor é rodeado por magníficos jardins com uma vista 
privilegiada sobre a cidade de Guimarães. Da Quinta Vila Flor, com-
plexo datado do século XVIII, mantiveram-se intactos os jardins de 
buxo, que se desdobram em socalcos fronteiros à fachada norte 
do Palácio, e que são, segundo vários compêndios de história e 
arquitetura, representativos dos terraços senhoriais da época.
Os jardins desenvolvem-se em três tabuleiros: o primeiro terraço 
está dividido em canteiros bordejados de buxo anão e plantados 
com arbustos, em particular camélias, além de variadas espécies 
herbáceas, em volta de um monumental chafariz dentro de um 
tanque circular. O terraço intermédio, também ajardinado, tem um 
tanque à volta do qual se abrem canteiros com velhas japoneiras.

Em Castelões, foi criada uma zona de lazer, nas margens do rio 
Ave, na zona dos três moinhos, num espaço onde existem as 
denominadas “lagoas” ali conhecidas como “charcas”.

Bem no centro de São Torcato, ao fundo da Basílica, há um par-
que onde as horas se podem estender entre apreciar o lago, fazer 
refeições, caminhar ou apenas descansar. E claro, também se 
pode deixar maravilhar pela Basílica de São Torcato.

JARDIM DA POUSADA DE SANTA MARINHA DA COSTA

PARQUE DA ÍNSUA, EM PONTE

PARQUE DE LAZER DO ARDÃO - SILVARES

JARDIM DO PALÁCIO
VILA FLOR

PARQUE DOS 3 MOINHOS, EM CASTELÕES

PARQUE DO LAGO, SÃO TORCATO
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Com autonomia e boas relações com a família, os seniores que 
vivem em casa precisam, sobretudo, de objetivos para o futuro. 
As condições económicas e a qualidade de vida, por cá, são 
piores do que na Bélgica, em Espanha e em Itália.

Envelhecer em casa, no conforto das memórias e com ligação aos 
que foram dando significado à vida, se possível, com mobilidade 
e qualidade de vida, é certamente o sonho da maioria dos portu-
gueses. Mas permanecer em casa será sinónimo de felicidade? 
Fomos à procura da resposta dos protagonistas, e descobrimos 
que o País com mais de 65 anos não é tão deprimente como, por 
vezes, transparece. O nosso inquérito a 1120 portugueses mostra 
que grande parte está satisfeita com a vida, em particular, no que 
respeita à liberdade para tomar decisões, ao respeito que sente da 
parte dos outros e à forma como ocupa o tempo. O envelhecimen-
to é encarado pela grande maioria como algo positivo.

EXPERIÊNCIA DE 1120 SENIORES NÃO INSTITUCIONALIZADOS

TRÊS QUARTOS DOS SENIORES
ESTÃO SATISFEITOS COM A VIDA

Parceria

As alterações físicas próprias da idade não atingem ou são con-
sideradas positivas pela maioria dos inquiridos. Apenas cerca de 
um quinto as vê como desvantagem. Sensivelmente a mesma 
proporção revela ter problemas de audição e/ou de visão e má 
condição física.

Nos casos em que há falta de autonomia (26%), a ajuda é neces-
sária, sobretudo, em deslocações para fora da zona de residência, 
tarefas domésticas e compras. No caso de precisarem de apoio 

para irem a uma consulta médica, os filhos ou netos podem 
faltar ao trabalho para acompanhá-los, desde que apresentem a 
justificação. Todavia, perdem a remuneração e não têm direito a 
nenhum subsídio.

O PRIVILÉGIO DE AVANÇAR NA IDADE

Com mais ou menos maleitas e limitações, a grande maioria sen-
te-se privilegiada por envelhecer, preocupando-se em dar bom 
exemplo e transmitir experiências aos mais novos. 

Três quartos dos inquiridos sentem-se realizados com o que con-
seguiram obter durante a vida e 67% louvam o reconhecimento 
que receberam. Contudo, cerca de um quinto mostra insatisfação 
com o seu nível de atividade atual e 23% estão desagradados 
com a falta de oportunidades para perseguirem objetivos.

A questão de a idade madura ser ou não uma fase particular-
mente depressiva da vida divide opiniões: cerca de 40% dizem 
que sim e outros tantos estão convencidos do contrário. Há ainda 
os que a veem, sobretudo, como um período de perdas (57%) e 
os que conseguem discernir muitos aspetos agradáveis. Porém, 
no fim das contas, são muitos mais os que percebem a doçura 
(82%) do que a amargura (2%) da idade.

A maioria sente-se psicologicamente bem, mas cerca de um ter-
ço revelou cansaço frequente no mês anterior ao inquérito, e um 
pouco mais de um quarto teve dificuldades em dormir. Tristeza, 
ansiedade, medo de morrer e solidão foram também comuns 
para cerca de um quinto dos inquiridos. Estas reações podem 
dever-se às restrições impostas pela pandemia, já que muitos 
reduziram ou deixaram de fazer certas atividades, além de verem 
adiados cuidados de saúde.

QUALIDADE DE VIDA NACIONAL SEM BRIO NA EUROPA

Dos inquiridos portugueses, 68% afirmam uma boa ou muito boa 
qualidade de vida, e só 8% a classificam de má ou muito má. Es-
tas avaliações são influenciadas sobretudo pelas relações sociais 
e pela condição física.

Em absoluto, os números são positivos, mas ficam muito aquém 
dos registados nos restantes países do estudo – Espanha, Bélgi-
ca e Itália –, onde 76% (Bélgica) e 80% dos inquiridos (Espanha e 
Itália) apontaram a boa ou muito boa qualidade de vida.

QUALIDADE DE VIDA EM QUATRO PAÍSES

É também por demais conhecido que a situação financeira dos 
portugueses é mais difícil do que a da generalidade dos países 
da União Europeia. Neste estudo, a questão volta a ser evidente. 
Quase oito em cada dez inquiridos em Portugal estão reforma-
dos, mas 8% ainda exercem atividades remuneradas. Em 42% 
dos casos, os ganhos dão para os gastos, sem grande conforto, 
e 28% revelam uma situação económica difícil ou muito difícil. 
Lá fora, a realidade é menos dramática: só 7% (italianos) a 19% 
(espanhóis) revelaram escassez de recursos.

Para mais informações a DECO – Delegação Regional do Minho 
encontra-se disponível para o atender, seja nosso associado 
ou não, podendo contactar-nos através do 258 821 083 ou por 
e-mail para deco.minho@deco.pt.
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JOGOS
OLÍMPICOS
NAS MÃOS
DE RUI SILVA
TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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O PAVILHÃO DO XICO VIU-O CRESCER E, AGORA, O CAMINHO É PARA 
TÓQUIO. O GOLO DA VITÓRIA, QUE PERMITE CARIMBAR A PRESENÇA 

NOS JOGOS OLÍMPICOS É DE RUI SILVA, O VIMARANENSE QUE RUMOU A 
LISBOA COM APENAS 17 ANOS DE IDADE. FEZ-SE HISTÓRIA NO ANDEBOL 

PORTUGUÊS.

Já ouviste o relato do jogo, mais precisamente do momento do 
golo, que vos dá o acesso aos Jogos Olímpicos?

Já, já. Já ouvi em português, já ouvi em inglês... É incrível a situa-
ção em si e é óbvio que a parte final ainda é mais impressionante. 
Acaba com o comentador a dizer “Vamos a Tóquio. Tóquio. Tóquio.” 
É incrível. Uma situação de orgulho para todos nós.

Sabes quantos segundos faltavam para acabar o jogo?

Não, sinceramente não [risos]. Nem tive capacidade, na altura, de 
olhar. Nós tínhamos noção que faltava pouco tempo e se tivesse 
que marcar golo o mais rápido possível, marcava. Foi isso que 
aconteceu.

Mas estavas consciente de que aquele podia ser o golo?

Sinceramente, acho que não. Ou seja, o facto de a bola não estar 
em nossa posse, naquele momento... uma pessoa tem noção de 
que só algo de muito difícil aconteceria. Como acontece tudo tão 
rápido, em 14 segundos, eles têm a bola, nós chegamos a marcar 
golo e eles depois ainda têm a possibilidade de marcar, eu nem 
tive capacidade de pensar na importância que era aquele golo. Só 
depois.

O que é sentiste quando te caiu a ficha?

É o concretizar de um sonho. Um orgulho enorme de estar ali, por 
ter feito o golo, e por saber que contribui, de alguma forma, para a 
história do andebol português e do desporto português.

O que é que significam os Jogos Olímpicos?

Significam um sonho de uma vida enquanto desportista, enquanto 
atleta profissional. Falamos da maior competição. Acho que muita 
parte do povo português não deve ter noção do que significam os 
Jogos Olímpicos como evento e a sua importância para as moda-
lidades, visto que o futebol é um bocado secundário nos Jogos. 
Para nós, como atletas, e que acompanhamos o andebol desde 
crianças, é claramente o concretizar de um sonho.

Alguma vez te passou pela cabeça que pudesses fazer a diferença 
em algo tão significativo?

Não, da mesma forma que, por muito que estivesse naquela quali-
ficação, se calhar, há dois anos, nunca me passaria pela cabeça que 
poderia ter a oportunidade de ir a uns Jogos Olímpicos. Se calhar, 
dias antes, pensei “estamos próximos, só dependemos de nós”, a 
realidade era essa, mas nunca que o desfecho iria ser como foi.

Um colega teu disse: “no remate do Rui Silva, estávamos todos 
no braço dele”. Os teus colegas e amigos já sabiam desta 
homenagem?

Os meus colegas aperceberam-se, porque já estávamos juntos fa-
zia uma semana. Já tinham visto o que eu tinha feito e a realidade 
é mesmo essa, estávamos todos ali e todos juntos conseguimos 
marcar golo.

Tu disseste que “a bola caiu no céu”…

Eu acredito que foi um bocado assim. Temos todos mérito por 
aquilo que aconteceu, mas a sensação que eu, como jogador, 
tenho é, claramente, essa, que a bola me cai do céu nas mãos e eu 
acabo por fazer o golo.

Sentes que és “o herói”, como te têm apelidado?

Eu próprio não me sinto o herói. Tenho noção daquilo que fiz e do 
quanto é importante o golo para o andebol e para o desporto. Mas 
somos todos heróis. O andebol é um desporto coletivo e aquela 
oportunidade só acontece com muitos outros intervenientes e com 
os meus colegas a fazerem muitas coisas que contribuíram para 
que aquilo acontecesse. Somos uma seleção de heróis. Isso faz 
com que mesmo nos momentos de mais dificuldade estejamos to-
dos próximos uns dos outros e capazes de puxar uns pelos outros 
para conseguirmos grandes vitórias e grandes feitos.

Como é a preparação de um jogo importante? Igual aos outros?

Nós não temos muito tempo de preparação, treinávamos num dia 

“ERA O JOGO 
DAS NOSSAS 
VIDAS, O 
JOGO MAIS 
IMPORTANTE 
DO ANDEBOL 
EM PORTUGAL”
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e no a seguir estávamos novamente a jogar. Ou seja, tínhamos ali, 
que sejam, 24 horas de um jogo para o outro. Não nos dá muito 
tempo. Mas é óbvio que a importância que o jogo tinha levou a 
uma preparação maior. A nossa parte profissional e mental tem 
que estar de uma forma mais exigente para aquilo que era aquele 
jogo. Era o jogo das nossas vidas, o jogo mais importante do ande-
bol em Portugal.

Como é que é o dia a dia de um jogador de andebol?

Felizmente, para mim, que consigo ser profissional de andebol, é 
um dia a dia muito parecido com qualquer desportista profissional. 
Agora acordo mais cedo, porque tenho uma filha [risos]. Mas acaba 
por ter uma parte do descanso muito importante, a parte da ali-
mentação, ter a capacidade de estar o melhor capaz possível para 
treinar e estar na melhor forma.

Como é que começa a tua paixão pelo andebol?

Começo a jogar andebol muito novo. Aos quatro, cinco anos, já 
andava no pavilhão do Xico a divertir-me. Era um divertimento 
e continua a ser. Por influência dos meus pais, que tinham sido 
jogadores de andebol, e do meu irmão mais velho, que estava lá, 
fui um bocado atrás dele e acabei por ficar.

Como é jogar com um irmão? Há muita rivalidade?

Gostava mais de jogar com ele do que contra ele, é verdade, 
mas acaba por ser tranquilo. Quando jogamos um contra o outro 
nenhum de nós quer perder. O desporto é mesmo isso. Vai haver 
sempre quem ganha, quem perde, mas acaba o jogo e não há 
problemas nem quezílias entre os dois por aquilo que aconteceu 
no jogo.

Qual foi o momento em que percebeste que era isso que querias 
fazer?

Não consigo dizer a idade ao certo. Mas tenho noção que, desde 
muito novo, o facto de gostar mesmo de jogar andebol e desde 
muito novo saber que tinha capacidade para o fazer, fez-me acre-
ditar que podia seguir com o andebol e sonhar que podia chegar 
ao patamar mais alto.
Sempre fui um bom aluno, nunca tive grandes problemas na 
escola. Um bocado mal comportado, mas bom aluno [risos]. Os 

meus pais nunca interferiram nessa questão do desporto - escola, 
porque sabiam da importância, tanto para mim, como para o meu 
irmão, que tinha o andebol. Tinham noção que nós tínhamos quali-
dade para fazer do andebol carreira e sempre estiveram muito liga-
dos ao Xico e acompanharam sempre de perto a nossa evolução. 
Cada pai educa os filhos à sua maneira, mas acho que o desporto 
faz falta em qualquer criança. Por tudo. Não só pela própria ativida-
de física, mas também por tudo que oferece, esta capacidade que 
o desporto tem a nível coletivo de fazer unir as pessoas. O próprio 
convívio que se cria num grupo de 14 ou 16 jogadores acaba por 
ser muito importante para o resto da vida.

Qual é a melhor memória que tens do Xico?

O Xico foi incrível, fez parte da minha adolescência e acho que a 
fase mais bonita de uma pessoa é a adolescência, quando não há 
responsabilidades e tudo é um mundo de rosas, tudo feliz. Mas 
desde a conquista de todos os títulos que tive na formação, até à 
conquista da Taça de Portugal, que foi no meu último ano do Xico. 
Foi incrível. Uma equipa de Guimarães ganhar uma Taça de Portu-
gal numa modalidade e com muitos atletas de Guimarães.

Sais de Guimarães com 17 anos. Foi difícil?

Os meus pais nisso foram pessoas que me apoiaram muito e sen-
tiram que era aquilo que eu queria, embora tivesse 17 anos. Não 
me arrependo nada daquilo que fiz, porque o facto de ter ido para 
Lisboa permitiu-me crescer muito como pessoa e ter de lidar com 
situações que em casa não estava habituado. Óbvio que a sauda-
de da família fez-se notar, mas também ganhei outras coisas im-
portantes para aquilo que faz de mim uma pessoa, acho eu, neste 
momento, forte emocionalmente e que procura cuidar dos seus.

Xico, Sporting, Porto. Como é que agora, olhando para trás, vês a 
tua carreira e a tua evolução?

Uma evolução, eu acho, boa. Tenho noção que quando estava 
no Xico estava ali ainda a aparecer no andebol. No Sporting, os 
primeiros anos de adaptação não foram assim tão fáceis e isso 
também me permitiu crescer. Acabo por ter bons anos no Sporting, 
mas depois senti a necessidade de mudar. Esta vinda para o Porto 
fez-me crescer ainda mais e dar um salto muito grande, tanto a ní-
vel de jogador, como pessoal, o que faz com que pertença ao Porto 
forte que aparece agora na Liga dos Campeões.

E na seleção? O ambiente é outro?

É um bocadinho diferente. Acaba por não ser muito, porque o Porto 
é uma base da seleção, somos muitos jogadores do Porto. O nosso 
trabalho do dia a dia e as nossas vivências do dia a dia acabam 
por ir para a Seleção e os outros atletas que vêm são atletas com 
quem desde muito novos fomos jogando nas seleções jovens. Há 
uma relação super boa entre todos, o que também faz com que 
não haja conflitos e que seja uma alegria estarmos todos lá. Há 
uma energia positiva entre todos.

Como é que alguém com 19 anos recebe a notícia de que vai à 
Seleção?

É incrível. É uma sensação de felicidade enorme, porque, como 
atleta português e como desportista, todos temos o sonho e a 
vontade de chegar à Seleção nacional. Saber que podemos repre-
sentar toda a gente do nosso país através da Seleção faz-me sentir 
muito orgulhoso.

Quais é que foram os maiores ensinamentos que o andebol te 
trouxe?

O andebol, como desde cedo fez parte da minha vida, ensinou-me 
muita coisa. Desde a responsabilidade individual, à própria respon-
sabilidade que tenho que ter com o facto de desde muito novo re-
ceber dinheiro e essa capacidade de gestão, e saber o que é que é 
mais importante. A partilha, a amizade... Todos os grandes valores 
que acho que tenho hoje em dia, muitos são devido ao andebol.

O que é que recordas com mais carinho?

Levo todos os títulos com muita emoção e todas essas conquistas 
que nós tivemos. Mas acho que é super importante o que leva-
mos para o resto da vida. São as pessoas que vamos conhecendo 
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e todas as amizades próximas que vamos ganhando dentro do 
andebol. A verdade é uma, passo mais tempo, se calhar, com os 
meus colegas, do que com a minha mulher e a minha filha. Às 
vezes estou duas ou três semanas fora e passo 24 horas sobre 24 
horas com os meus colegas. Isto faz com que relações fortes se 
ganhem e depois passem para a nossa vida pessoal.

Como é que está o andebol em Portugal e, especificamente, em 
Guimarães?

Acho que estes resultados fizeram acordar um bocado as pessoas. 
Teve aqueles anos menos bons e as pessoas distraíram-se, não 
optavam por seguir a modalidade. Acredito que, sendo um povo 
de futebol e um povo que só repara nas outras modalidades que 
estão com resultados positivos, o que temos vindo a fazer tem sido 
bastante positivo para a modalidade. Que as pessoas não adorme-
çam e que não vivam só de grandes feitos.

Esta acaba por ser uma realidade nacional. Sou de cá de Guima-
rães e claro que gostava que Guimarães se fizesse notar pelas 
qualidades e por todo o talento que tem na cidade. Infelizmente, 
continuamos a ser uma cidade que vive para o futebol. Mas fico 
sempre com a esperança de que um dia as coisas possam mudar e 
que a própria cidade valorize realmente quem é de cá. As pessoas 
vão-nos reconhecendo, a verdade é essa. Vou pegar nas palavras 
do Fox... o Fox é, se calhar, o melhor jogador daquilo que faz e 
passa completamente ao lado da realidade. Se ele fosse o melhor 
jogador de futebol, Guimarães vinha abaixo e todo o tipo de apoios 
caíam sobre ele. A própria cidade e as próprias pessoas acabam 
por nos deixar. Não é que esteja completamente de lado, mas só 
valorizam tudo o que fazemos quando existe sucesso. Depois as 
coisas caem sempre um bocado no esquecimento e é preciso ou-
tro grande feito para as pessoas se voltarem a lembrar. Acho que é 
uma realidade da cultura desportiva que temos no país.

É preciso mudar mentalidades?

Sim, é essa a principal questão. Mas isso começa desde muito no-
vos, desde a própria cultura desportiva que vem das escolas e de 
toda a informação que vem da educação de um jovem. É óbvio que 
se um jovem é educado a ver futebol e a só olhar para o futebol, o 
seu futuro vai ser ligado ao futebol e nunca vai ter a capacidade de 
ver o que é que anda à volta.

O teu futuro passa pelo andebol ou há outros planos?

Gostar, gostava de dar ao andebol aquilo que o andebol me deu 
até hoje, mas com a perfeita noção de que não é fácil, não há as-
sim tantas oportunidades. Para isso, continuo a estudar.
Já começamos a ver jogadores com 37, 38 anos, a jogar ao mais 
alto nível. Tenciono que isso aconteça comigo. Às vezes as pessoas 
não olham tanto para o desempenho, mas olham para a idade. 
Acredito que não é a idade que diz se um jogador é bom ou não, se 
pode render ou não.

Alguma vez pensaste sair de Portugal?

Sim, já pensei. Neste momento não é uma opção nem uma prio-
ridade. Sou uma pessoa super feliz, consigo interligar o sucesso 
desportivo com a minha estabilidade familiar, que acaba por ser 
das coisas mais importantes que existe. 

Quem é o Rui dentro de campo?

[risos] É um jogador de equipa, um jogador que não pensa só em 
si, mas em tudo o que a equipa pode dar, de forma a que o resulta-
do seja sempre mais importante que a nossa prestação individual. 
Sereno, tranquilo, mas que quando se enerva... [risos] perco um 
bocado a cabeça.

Um espelho do que és fora de campo?

Sim. Quando era miúdo era pior. Mas acho que, uma pessoa cres-
cendo como pessoa e com tudo o que vamos tendo e aprendendo 
com a vida faz-nos mostrar aquilo que somos dentro de campo e 
fora. Não muda muito.

O que é que dirias a um miúdo que quer um futuro no andebol?
Para não desistir. Uma pessoa tem de viver dos sonhos e tentar 
lutar por aquilo que sonha e ambiciona. Uma pessoa que está liga-
da ao desporto tem de abdicar daquilo que os amigos fazem. Mas 
tens de saber que quando abdicas de algo da adolescência, estás 
a dedicar algo ao teu futuro.

O Xico é uma boa rampa de lançamento?

Acredito que sim. O Xico sempre teve uma formação muito boa 
e a prova disso é muitos atletas conseguirem vingar no andebol. 
Acredito que Guimarães é uma cidade que tem muito talento e que 
tem muitos miúdos com qualidade.

Quando falas de Guimarães, o que destacas?

Os meus colegas até gozam comigo. Basta dizer qualquer coisa, 
eu digo “em Guimarães há e em Guimarães é melhor”. Sou um 
bocado assim, acho que somos todos. Desde um restaurante, 
à melhor vista, à melhor pastelaria, eu digo sempre que Guima-
rães tem melhor. Mas a questão do Castelo, acho que toda a 
gente fica super orgulhosa, e a questão do poder dizer que “Aqui 
Nasceu Portugal”. É isto que nos move, os vimaranenses têm um 
orgulho enorme de mostrar às pessoas, e a quem é de fora, o 
que é Guimarães.

Se tivesses de escolher um sítio em Guimarães sem ser o pavilhão 
do Xico, qual era?

Talvez o Centro Histórico. Sou uma pessoa super apaixonada 
por Guimarães e tenho muito orgulho de ser de cá e tudo o que 
envolve Guimarães deixa-me bastante feliz.

“SÓ VALORIZAM 
TUDO O QUE 
FAZEMOS QUANDO 
EXISTE SUCESSO”
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FOTOGRAFIA: LUSA

CORAGEM HOJE.
ABRAÇOS AMANHÃ.

25 DE ABRIL

As comemorações da liberdade, fruto da pandemia covid-19, voltam a estar fortemente condicionadas. Enquanto o país e o mundo se 
apressam a vacinar a população, para que a normalidade volte a fazer parte das nossas vidas, o 25 de abril será assinalado de uma forma 

simbólica e sem ajuntamentos.

A mensagem é simples: “Coragem hoje. Abraços amanhã”.
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OS NON-FUNGIBLE TOKENS SÃO UM DERIVADO DO UNIVERSO DA 
CRIPTOMOEDAS E VOLTARAM EM GRANDE NOS ÚLTIMOS TEMPOS, 

INFLUENCIANDO O MERCADO ARTÍSTICO.

Tal como o nome indica, os NFTs são tokens digitais únicos e 
sem um substituto correspondente. Baseados, tal como as 
criptomoedas, numa blockchain, os NFTs são Non-Fungible 
porque ao contrário das criptomoedas têm um valor intrínseco, 
para além do valor a que são transacionáveis. Se, por exemplo, 
uma moeda de Ethereum (Ether) tem um valor mais ou menos 
constante e determinado no mercado, o NFT é um pedaço que 
pode ser da mesma blockchain (Ethereum) cujo valor depende 
do conteúdo do token em si, valendo no fundo o que o mercado 
acaba por determinar. 

Isto acontece porque os NFTs são uma forma exploratória de 
alojar na blockchain artefactos digitais, para que durante toda a 
sua existência, nunca se perca o registo de propriedade e a sua 
autoria possa estar para a eternidade registada numa base de 
dados descentralizada como são as blockchain.

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O QUE SÃO NFTS
E PORQUE ESTÃO NA MODA?

Qualquer artista pode registar-se numa das plataformas de 
venda de NFTs e fazer o que na gíria se chama o “mint” do seu 
trabalho para a blockchain e decidir o número de cópias autênti-
cas daquele trabalho que quer vender. 

Nessas mesmas plataformas de “mint” existem geralmente espa-
ços de leilão onde o criador pode desde logo colocar a sua peça 
em leilão, gerindo ele mesmo o processo de venda sem depender 
de terceiros. Finda a licitação ou a venda comum, o comprador 
ganha acesso à peça e a uma série de conteúdos limitados que 
o criador possa ter definido como parte do pacote exclusivo – 
tudo ficheiros digitais – mas, mais importante, vê registada a sua 
propriedade da obra na mesma Blockchain.

Assim, os NFTs são uma forma inovadora de possuir arte, que 
vai para além da sua posse física, mas também uma nova forma 
de vender arte que vai para além de todos os mediadores do 
mercado.
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“SER CURADOR É 
CRIAR CONTEXTOS 
PARA QUE O 
PATRIMÓNIO 
ARTÍSTICO POSSA 
SER TRANSMITIDO 
E NARRADO”
TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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MARTA MESTRE É CURADORA A NOVA CURADORA DO CIAGJ, TRABALHOU 
DURANTE VÁRIOS ANOS NO BRASIL, COMO CURADORA NO INSTITUTO 
INHOTIM, MINAS GERAIS, CURADORA-ASSISTENTE NO MUSEU DE ARTE 
MODERNA DO RIO DE JANEIRO, CURADORA-CONVIDADA E DOCENTE 
NA ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE, RIO DE JANEIRO. EM 
PORTUGAL, INICIOU O SEU TRABALHO EM 2003 COMO MEDIADORA DE 
EXPOSIÇÕES NO CENTRO CULTURAL DE BELÉM, LISBOA E NO MUSEU JORGE 
VIEIRA, CASA DAS ARTES, EM BEJA.

Entre 2009 e 2019 ministrou as unidades curriculares de His-
tória da Arte nas Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e 
Faculdade de Ciência e Tecnologia, ambas em Lisboa.
É formada em História da Arte e em Cultura e Comunicação, 
pela Universidade Nova de Lisboa e pela Université d´Avignon, 
tendo desenvolvido pesquisa de mestrado sobre mediação e 
arte contemporânea.

Como é que alguém que nasce numa pequena cidade do interior 
de Portugal – Beja – acaba por se interessar por arte moderna e 
contemporânea e por fazer uma carreira profissional internacio-
nal nesta área?

Vivi em Beja até aos 17 anos e logo fui estudar para fora. Venho 
de uma família de classe média em que os meus pais foram a 
primeira geração que estudou até à Universidade, mas sempre 
convivi com livros, com arte, com bibliotecas, com museus. A 
tradição e a contemporaneidade sempre estiveram ligadas. Faz 
toda a diferença ter acesso a uma diversidade de perspectivas 
sobre o mundo quando somos crianças e jovens. Daí a interes-
sar-me por arte e escolher estudá-la foi um passo. 

Como define a sua intervenção enquanto curadora?

Ser curador é criar contextos para que o património artístico pos-
sa ser transmitido e narrado, é criar significados coletivos em tor-
no de obras de arte, processos artísticos. Uma vez que não existe 
arte fora do mundo, essa intervenção tem de estar fortemente 
ligada aos problemas e desafios do presente. É uma actividade 
que tem uma parte de pragmatismo, na gestão de coleções e 
obras, mas que também tem um grande alcance inventivo, pro-
positivo.

“HÁ UM LONGO CAMINHO 
A PERCORRER NA 
PARTICIPAÇÃO DOS 
PRIVADOS NA CULTURA”
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A sua atuação tem sido essencialmente em instituições públicas. 
Que importância tem o retorno financeiro dos projetos na sua 
abordagem?

Os modelos da cultura financiada exclusivamente com recursos 
do estado estão em crise. Devemos reivindicar mais orçamento 
de estado para a cultura, e especialmente mais políticas de aces-
so para todos. Mas também há um longo caminho a percorrer na 
participação dos privados na cultura. Esta participação deve ser 
regulada, não pode criar uma hegemonia neoliberal. Defendo uma 
total autonomia da programação dos museus e das suas equipas, 
e valores de diversidade cultural, de tolerância, de espaço público. 
Há que encontrar um equilíbrio nesta gestão. Isso requer recursos 
humanos qualificados, planos de trabalho orientados. É algo que 
não compete à curadoria executar, mas que pode pensar.

A América Latina surgiu em grande força no panorama literário 
mundial, nas décadas de 60 e 70, do século XX. Há algum movi-
mento equivalente na arte pós-moderna do continente?

A arte brasileira, mas também mexicana, colombiana, entre ou-
tras, possui uma força cultural muito grande. Alguns dos nomes 
principais da arte contemporânea a nível mundial vivem e tra-
balham nestes países. No campo artístico já não existem movi-
mentos ou escolas como existiram até aos anos 60 do séc. XX. A 
pós-modernidade estilhaçou essas unidades e abriu-se à diver-
sidade. A própria corrente literária do realismo mágico dos anos 
70, que afirma nomes incontornáveis como García Márquez, essa 
força da literatura de que fala, é um hibridismo de tradições, au-
tores e formas de narrar.

O tempo que esteve no Brasil permitiu-lhe olhar para Portugal 
com distanciamento. Como é que viu a cultura em Portugal, a 
partir do outro lado do oceano? E como é que os brasileiros nos 
vêm?

Viver no Brasil permitiu-me entender que o mundo é um espaço 
amplo, mas também entender a grande riqueza que temos aqui. 
Existe um grande desconhecimento dos dois lados do atlântico, 
mas também a escala de ambos é muito diferente. Eles são mais 
de 200 milhões. Nós, 10 milhões. 

A arte contemporânea está condenada a ser para um universo 
elitista, ou há projetos a este nível que podem chegar às massas?

A arte contemporânea é descrita de elitista, mas conheço inú-
meros casos de museus onde o número de visitantes estava a 
aumentar antes da pandemia. O que penso que deve ser feito é 
desenvolver uma programação que não tenha como objetivo 
principal atrair as massas, que seja exigente e cuidadosa, que 
crie zonas de contacto em diversos níveis especialmente com a 
educação, e que construa um relato museográfico que seja tudo 

“É PRECISO PENSAR O PÚBLICO 
NÃO COMO UMA MASSA 
HOMOGÉNEA, PORQUE AÍ SÓ 
VEREMOS NÚMEROS, E ENTENDER 
OS PÚBLICOS NO PLURAL”
menos banal. É preciso pensar o público não como uma massa ho-
mogénea, porque aí só veremos números, e entender os públicos 
no plural. Há também que evitar uma política eclética, programar 
um pouco de tudo para que o público acuda de qualquer forma. 
O que tenho visto em muitos casos é que até mesmo artistas e 
universos considerados complexos podem ter uma afluência de 
públicos considerável. Para que um museu possa ter uma ação 
efectiva no território é necessário que outras componentes e equi-
pas estejam alinhadas, como a comunicação e o turismo, a ação 
nas plataformas digitais, o contacto com as escolas, associações 
e colectividades, entre outras. Em suma, é preciso um trabalho 
a várias mãos e cabeças especializado no museu, entendendo-o 
como um instrumento da democracia, um valor social.

Brumadinho é uma cidade com 40 mil habitantes, contudo, o Ins-
tituto Inhotim – Centro de Arte Contemporânea tem mais de 300 
mil visitantes por ano. Algo assim é reproduzível em Portugal?

O Inhotim é um museu de escala mundial, embora se situe próxi-
mo de um vilarejo. É um museu ao ar livre. São precisos três dias 
para uma visita completa. Nele trabalham mais de 300 funcio-
nários, entre curadoria, artistas e jardineiros. Portugal não tem 
esta escala, mas pode desenvolver modelos de museus inova-
dores. A importância de um museu não passa pela sua escala. 
Por exemplo, a internet vem baralhar o local e o global de uma 
forma inédita. 

Disse em tempos, numa entrevista, que “a arte ainda guarda, 
nas nossas sociedades, uma função de cura”. O que é que pode-
mos esperar da arte, nomeadamente em Guimarães, num tempo 
em que sentimos, como nunca, as sociedades ameaçadas pela 
doença? 

Guimarães é uma cidade de ações coletivas e que protagoniza um 
lugar muito especial de ligação entre a tradição e a contempora-
neidade. Está voltada para o passado e para o futuro em simultâ-
neo. É preciso que estas duas pontas de um mesmo fio estejam 
ligadas. Apostar nessa religação das pessoas ao seu tempo, assim 
como à sua história, permite construir sociedades menos doentes, 
como refere. A doença surge quando não sentimos a permanência 
do mundo, como refere a filósofa Hannah Arendt.
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FUTEBOL À LUPA

OS PATROCÍNIOS NAS 
CAMISOLAS - UMA FONTE DE 
RECEITA A TER EM CONTA!

O ENGENHO A DRIBLAR A LEI!

Estávamos em 1973.
Os patrocínios nas camisolas ainda não eram permitidos, mas tal 
não impediria, de modo habilidoso, que um clube alemão torneasse 
as regras.
Assim, o Eintracht Braunschweig resolveu substituir o seu próprio 
símbolo pelo alce que é o logotipo da marca de cevejas Jagermeis-
ter, fazendo publicidade a esta marca de modo subreptício.

Fazia-se história e o futebol no que toca à obtenção de receitas 
através da venda de espaços nas camisolas não mais seria o mes-
mo.

Noutros países, merecerá destaque o início desta prática em Itália. 
Tal, como na Alemanha, os mesmos não começaram pelos emble-
mas mais titulados do país, mas pelo Vicenza. Assim, para custear a 
contratação do goleador Paolo Rossi, cinco anos depois do pontapé 
de saída germânico, e numa altura em que os patrocínios ainda 
não eram permitidos, o clube resolveu, de modo engenhoso, o 
problema. Assim, resolveu alterar o emblema e, inclusivamente, o 
nome do clube, acrescentando o nome da empresa do presidente, 
fazendo surgir o Lanerossi Vicenza. 

Curiosamente, no ano a seguir, Rossi estaria ligado a um outro 
episódio no que se refere a patrocínios. Assim, tendo-se transferido 
para o Perugia, obrigaria o presidente do clube a adotar um ardil. 
Deste o modo, o patrocínio da pastelaria “Ponte” seria dado no local 
onde deveria constar a marca fornecedora dos equipamentos.

Outros tempos que findariam no início dos anos 80, quando a FIFA 

TEXTO: VASCO ANDRÉ RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

resolveu admitir o óbvio. O futebol era algo de universal e global e 
os clubes poderiam realizar mais-valias financeiras se rentabilizas-
sem as suas camisolas.

EVOLUÇÃO EM PORTUGAL

Em Portugal, imediatamente, algumas marcas negociariam com 
os clubes para poderem, a troco de dinheiro, serem ostentadas na 
parte frontal dos seus mantos. Ficaria famosa a ligação do Benfica 
à Shell e a mais duradoura de todas que é a do FC Porto à Revigrés, 
uma empresa do mundo da cerâmica.

Quanto ao Vitória, ter-se-ia de esperar até à temporada de 1983/84, 
para a primeira vez a “branquinha deixar de ser imaculada”. A 
fábrica de malhas, sita na Póvoa de Lanhoso, Gori seria a primeira 
patrocinadora da parte frontal da camisola, sendo que só no exer-
cício de 1987/88 tal experiência seria repetida com recurso à marca 
de Conservas “Atum General”:

Tornava-se regra, em vez de excepção, a utilização do espaço mais 
visível do equipamento dos clubes para obter financiamento. Tão 
visível que os maiores clubes mundiais passaram a cobrar verdadei-
ras fortunas para permitir que as suas camisolas fossem associadas 
a marcas. Alguma ficariam famosas como a ligação do Real Madrid 
à Teka, do Manchester United com a Sharp ou o Arsenal com a JVC 
e os principais emblemas perceberiam a verdadeira “árvore das 
patacas” que tinham em mãos.

AGORA,  FALA-SE EM QUANTIAS ASSOMBROSAS!

Bastará ver os valores dos montantes actuais por cada patrocínio. 
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Assim, o Barcelona recebe da Rakuten, uma empresa japonesa que 
disponibiliza uma série de serviços digitais e tecnológicos um valor 
na ordem dos 55 milhões de euros por temporada, com bónus de 
1,5 milhão de euros por cada título espanhol e de 5 milhões por 
cada título europeu. Outro exemplo será o do Manchester United 
que, pela ligação à General Motors findar, comprometeu-se com a 
empresa americana de software de partilha de écrans, Team Viewer, 
por valores na ordem dos 50 milhões de euros. Montantes que 
fazem qualquer clube olhar para a sua camisola como uma impor-
tante fonte de receitas e cuja a atenção merece ser tratada com 
o máximo de atenção. Longe vão os tempos em que o Barcelona 
rejeitava “vendê-la” para não a conspurcar ou até pagava, através 
da sua fundação, à Unicef a quantia de 2 milhões de euros por ano 
e colocava o logotipo da instituição na sua camisola.

ANÁLISE DA LIGA PORTUGUESA 20/21

Analisemos, agora, o panorama actual na Liga Nacional. 
Assim, desta análise, chegam-se a interessantes conclusões. Desde 
logo, o facto de 4 emblemas do escalão principal não terem con-
seguido vender a parte frontal da sua camisola, o lugar do equipa-
mento, que como já vimos, apresenta maior rentabilidade. Assim, 
o Vitória, o Moreirense, o Gil Vicente e Nacional da Madeira não 
ostentam qualquer marca na parte frontal do seu manto. 

As casas de apostas são uma das dominadoras deste item. Assim, 
SC Braga e Marítimo, ambos com patrocínio da Betano, e a B SAD, 
que ostenta o logo da Betway, são os emblemas que comprovam 
essa realidade.
Os contratos televisivos, ainda que negociados individualmente, 
permitiram que três clubes pudessem apresentar na fronte das suas 
camisolas, o logotipo de operadoras televisão. São eles o FC Porto e 
o Rio Ave com a Meo e o Sporting com a NOS.
Por fim, outros seis emblemas optam por patrocinadores de áreas 
diversas, desde os vinhos, aos produtos alimentares, aos adesi-
vos, à energia. Destaque, para o patrocínio do Portimonense, a 
Ceremony. Trata-se de uma sociedade japonesa que, também, é 
representada no manto dos Urawa Red Diamonds, e que se dedica 
a cerimónias desde casamento a funerais.

E, NO VITÓRIA?

Falemos, agora, do caso específico do Vitória.
Depois do patrocínio do concessionário automóvel Benecar, na pas-
sada temporada, este ano a camisola do clube encontra-se ainda 
sem qualquer patrocinador principal.
Apesar de em certos jogos ter apresentado patrocinador, seguindo 
a política de patrocínio negociado em cada jogo, já seguida na tem-
porada de 2016/17, a verdade é que o principal destaque na parte 
frontal das camisolas do clube do Rei terá de ser dado à iniciativa 
“Vitória Solidário”.

Com esta, atento ao facto do clube não ter conseguido negociar 
com um patrocinador, resolveu oferecer as camisolas a três insti-
tuições da cidade: a Cercigui, a Casa da Criança e a APCG. Deste 
modo, os jogadores publciitaram as respectivas instituições, nos 
jogos frente ao Tondela, Portimonense e Santa Clara, sendo depois 
oferecidas para leiloar às mencionadas instituições.

Num mundo em que as questões económicas são cada vez mais 
relevantes, onde a pandemia arruinou a obtenção de tantos pro-
ventos e receitas, todos os modos de obtenção de dinheiro são 
válidos... e a camisola do clube, atento a sua visibilidade com todos 
os desafios a serem emitidos para o país e para o mundo, talvez, 
seja o que estará mais à mão!

FACEBOOK.COM/ECONOMIAGOLO
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As redes sociais têm serviço para as auto-
ridades passarem mensagens importantes 
que deveriam ser do conhecimento de to-
dos. Quem, em caso de grave necessidade, 
nomeadamente provocada por desastre, 
acidente, calamidade pública ou situação de 
perigo comum, que ponha em perigo a vida, 
a integridade física ou a liberdade de outra 
pessoa, deixar de lhe prestar o auxílio ne-
cessário ao afastamento do perigo, seja por 
ação pessoal, seja promovendo o socorro, é 
punido com pena de prisão até um ano ou 
com pena de multa até 120 dias, publicou 
a GNR recentemente no seu perfil da rede 
social. A GNR alerta para esta situação que 
ainda acontece muitas vezes.

A Xiaomi possui um vasto catálogo de produ-
tos, desde os smartphones, computadores e 
televisões, até às smartbands, auriculares e 
dispositivos inteligentes para a casa. Se isto 
não era já suficiente, a marca confirma agora 
que vai entrar no mercado dos carros elétri-
cos. O plano está traçado para 10 anos e en-
volverá 10 mil milhões de dólares de inves-
timento. Embora ainda não se saiba onde o 
carro elétrico estará disponível para compra, 
a empresa escreveu num relatório que será 
criada uma “subsidiária para operar um ne-
gócio de carros elétricos inteligentes”. Confor-
me informa a Bloomberg, a Xiaomi só come-
çou a explorar a ideia há alguns meses, tendo 
tomado a decisão nas últimas semanas.

O setor das telecomunicações está envolto 
num ambiente regulatório conturbado e hos-
til com consequências imprevisíveis, ao mes-
mo tempo que se inicia um novo ciclo nas 
Comunicações a nível global: o 5G. Mesmo 
assim, em 2020 as receitas da Altice Portugal 
aumentaram +0,5%, atingindo 2.121,2M€, o 
EBITDA cresceu +0,2% face ao ano anterior. 
Nesta recuperação, o crescimento das Ven-
das de Equipamentos, principalmente tele-
móveis, o retorno da Receita de Conteúdos 
Premium Desportivos e o ligeiro aumento das 
Receitas de Roaming, foram fundamentais. A 
Altice reforçou o Investimento, tendo o Capex 
no ano de 2020 atingido o valor recorde de 
465,7 milhões de euros.

GNR ALERTA NO 
FACEBOOK:
A OMISSÃO DE AUXÍLIO 
É CRIME

XIAOMI CONFIRMA 
ENTRADA NO MERCADO 
DOS ELÉTRICOS

ALTICE PORTUGAL:
TELEMÓVEIS 
E CONTEÚDOS 
DESPORTIVOS 
AUMENTAM RECEITAS
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A descoberta da cura ou de formas de pre-
venir efetivamente doenças como o cancro 
são verdadeiras aspirações científicas. Numa 
estreia de louvar, cientistas completam o pri-
meiro teste humano de uma vacina contra o 
cancro cerebral. Como foi detalhado no arti-
go publicado, os investigadores da German 
Cancer Research Center (DFKZ) criaram uma 
versão preliminar de uma vacina que poderá 
desencadear uma resposta imunitária dentro 
dos tecidos de tumor do cérebro. A nova in-
vestigação baseia-se em tentativas anterio-
res de criar uma versão artificial do segmen-
to IDH1 responsável pela mutação. Aliás, em 
2019, essa versão conseguiu travar o cresci-
mento de células cancerígenas em ratos.

A Visa revelou no final de março que vai co-
meçar a permitir o pagamento de transa-
ções através de criptomoedas. Esta atitude 
abre assim mais uma via para a utilização 
das moedas digitais e mostra também a 
crescente aceitação e inclusão das mesmas 
no mercado financeiro. Para já este é um 
projeto piloto da Visa, que contará com uma 
parceria com a plataforma de pagamen-
tos Crypto.com. Neste momento são mais 
de 4.000 as moedas digitais a circular. E já 
começam a surgir outras formas de as usar 
mais facilmente. Numa fase inicial, a empre-
sa vai começar por usar a USD Coin (USDC), 
uma criptomoeda estável difundida em dó-
lares americanos.

A Madeira registou 28.414 relâmpagos num 
único dia, durante o último fim de semana 
de março. Segundo o Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA), a maioria 
dos raios aconteceu intranuvens, sendo 
que quase quatro mil atingiram a terra. O 
princípio de deteção e localização baseia-se 
na medição da frequência das ondas emi-
tidas pelos raios, no tempo de chegada e 
no método de triangulação, para o cálculo 
da localização dos raios. É de destacar que 
esta rede permite detetar os raios com uma 
eficiência superior a 95% e com erro inferior 
a uma centena de metros. Os detetores de 
trovoadas estão instalados em Porto Mo-
niz/Santa, Santana, Funchal e Porto Santo.

VACINA CONTRA 
TUMORES CEREBRAIS 
TESTADA PELA 
PRIMEIRA VEZ EM 
HUMANOS

VISA VAI COMEÇAR 
A ACEITAR
PAGAMENTOS COM 
CRIPTOMOEDAS

28 MIL RELÂMPAGOS 
REGISTADOS NUM SÓ DIA 
NA MADEIRA
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Dr. Rui Vaz
Médico desportivo

Após esta nova pandemia estaremos mais perto do abismo? 
Será que vamos ter um Futuro próspero? 

Haverá 20 milhões de razões para acreditarmos num futuro mais 
promissor. Futuro esse que é importante ser trabalhado, conjuga-
do com o passado. Negar os nossos ancestrais é permitir que o 
nosso crescimento seja adulterado. 

Fazendo uma analogia com o desporto equestre, o Arabian Horse 
é o cavalo mais caro do mundo, destaca-se dos demais pela 
resistência, velocidade, beleza e bondade. É um portento no En-
duro Equestre que cursa com provas até aos 160km de distância. 
Uma oura raça muito conhecida é a Appaloosa que é um cavalo 
tresmalhado com uma personalidade amorosa e tranquila, mas 
que pode sobreviver em cenários muito desafiadores. Por fim, o 
Shetland Pony é um verdadeiro Pônei, mas que possui um tem-
peramento forte e imprevisível, que por vezes é perigoso na sua 
aproximação. 

Mas tendo eles a genética presente, é necessário dar-lhes o 
melhor ambiente possível para que fenotipicamente demonstrem 
todas as suas capacidades. Necessário fornecer o alimento nas 
condições adequadas para que estes potros se tornem real-
mente uns campeões. Portanto, mais importante que começam 
estas corridas, é como e de que maneira eles as terminam. 

Parafraseando um amigo, isto não são os 100 metros, isto é a 
maratona…Este futuro poderá estar a ser fortemente delapidado, 
se o tratador e/ou o domador não perceberem de potros, e não 
conseguirem balizar as atitudes desviantes e patológicas do seu 
crescimento. A ignorância poderá levar rapidamente as institui-
ções ao abismo!!

O êxito não se faz apenas de sorte!! É necessária muita perseve-
rança e resiliência no trabalho de equipa, aproveitando o ensi-
namento dos antecessores e dos mais experientes. Quando se 
perde uma corrida, não podemos colocar em causa tudo o que 
fizemos até então, e entrar em insolvência de discurso e pensa-
mento. Saber ouvir é um dom muito importante nesta sociedade 
pluralista que promove as guerrilhas institucionais. Mas ás vezes 
saber falar é fundamental para uma melhor resolução dos pro-
blemas…

Em época Pascal, festividade religiosa que celebra a ressurreição 
de Jesus, marca a paixão de cristo e é precedida pela Quaresma 
(período de 40 dias de jejum) é importante perceber a importân-
cia dos afetos e do abraço. Mais do que acharmos que somos os 
melhores, é compreender que a entreajuda entre as várias sensi-
bilidades poderão promover um FUTURO mais próspero.

Boa Pascoa e um atento desconfinamento

FUTURO VS ABISMO
Artigo de opinião

toda a informação na nossa página

Obituário...

Rua D. João I, n.º 23 - Guimarães 253 515 535



39

MAIS GUIMARÃES N96 ABRIL 2021

toda a informação na nossa página

Obituário...

Rua D. João I, n.º 23 - Guimarães 253 515 535 Soluções quiz: 1 – a); 2 – d); 3 – b); 4 – c); 5 – a);

Q U I Z

1 – QUAL É A ALTURA DO BURJ KHALIFA, MAIOR EDIFÍCIO DO MUNDO?
a) 828m      b) 888m      c) 928m     d) 988m

2 – QUANTOS GOLOS TEM CRISTIANO RONALDO PELA SELEÇÃO?
a) 100       b) 101      c) 102      d) 103

3 – EM QUE ANO COMEÇOU A SER CONSTRUÍDO 
O CANAL DE SUEZ?
a) 1815
b) 1847
c) 1859
d) 1913

5 – QUAL É A CAPITAL DA IRLANDA NO NORTE?

a) Bangor
b) Belfast
c) Lisburn
d) Ballymena

4 – QUE ATOR INTERPRETA MARTIN 'MARTY' BYRDE 
NA SÉRIE OZARK?

a) Jason Bateman
b) Skylar Gaertner
c) Charlie Tahan
d) Peter Mullan
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