MANUEL
DE OLIVEIRA
A comemorar 20 anos
de carreira, o guitarrista
vimaranense Manuel de Oliveira
revê os momentos e as emoções
que preencheram os últimos
anos e faz uma antevisão do que
serão os concertos em janeiro,
no CCB e na Casa da Música.
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O MEU NATAL
GOSTO DE ME LEMBRAR
DO NATAL, DE QUANDO
ERA CRIANÇA.

Da emoção, da felicidade que vivia
ao ver juntar a família na casa dos
avós e de todos, mesmo todos,
fazermos do Natal uma enorme
festa… éramos irmãos, primos, tios,
a família toda misturada e ríamos, e
brincávamos, à volta de uma mesa,
aconchegados pela lareira.

todas surgisse esse sinal. O sinal de
que eles também estavam bem.

Jogávamos aos pinhões, às orelhas,
e ali, perto da meia-noite vínhamos
para a rua, confraternizar com
os vizinhos, fazer mais amigos
para a vida. Tínhamos as faces
rosadas e o nariz vermelho mas
não sentíamos o frio porque o calor
que nos enchia os corações não o
permitia. Jogávamos ao pião ou ao
espeto tantas vezes a essa hora e
corríamos, e ríamos tanto.

Queríamos adormecer
para acordar cedo.

Repentinamente, erguiam-se no céu
os primeiros clarões, era luz que
se elevava do coração, do centro
das freguesias vizinhas e que nos
anunciava que lá também partilhavam
da mesma alegria, lá também era
Natal. Ficávamos à espera que de

Despedíamo-nos à pressa um pouco
mais tarde. Os que conseguiam,
porque outros acabavam
por adormecer de cansaço, e
regressávamos a casa.

O menino Jesus trazia-nos os
presentes, poucos mas nunca
falhavam, deixando-os junto da lareira,
ao lado das meias de cada um. Tinha a
alegria de dividir aquele momento com
dois irmãos (como é bom tê-los). Os
meus pais, assistindo, sorriam.
Vestíamos a roupa nova e íamos à
missa. A igreja estava sempre cheia
nesse dia e as meninas ainda mais
bonitas. Naquela manhã, sentia-se
uma enorme alegria.

Havia roupa-velha nesse dia,
aproveitando o bacalhau e os troços
da noite anterior, as mulheres
preparavam-na com mestria. O assado
também lá estava, confecionado no
fogão a lenha. Tinha um cheiro muito
próprio, e era bom, muito bom.
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Voltávamos a reunir.
Como gostava que os meus filhos e
que as nossas crianças vissem assim o
natal. Um natal reduzido ao essencial,
à família, à partilha, e que fosse
sempre um sinal de esperança.

FELIZ NATAL

Pela hora de almoço, juntávamos de
novo a família, mas antes, no largo que
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ficava ao pé da casa dos meus avós,
e onde fui tão feliz, mostrávamos aos
primos e amigos, os presentes que
tínhamos recebido, e partilhávamo-los.
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COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO

TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA ATÉ SI
O QUE DE MAIS IMPORTANTE
ACONTECE NA CIDADE BERÇO
E NO CONCELHO!
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A HISTÓRIA E TRADIÇÃO
DAS FESTAS NICOLINAS

GUIMARÃES É CASA
PARA UMA FAMÍLIA JORDANA

JOÃO SOUSA ALCANÇA
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SEMPRE NO RANKING ATP
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SOLIDARIEDADE

AGENDA
SOLIDÁRIA
CAMINHADA INCLUSIVA
4 DE DEZEMBRO

No âmbito do dia Internacional do Dia
das Pessoas com Deficiência, arranca do emblemático Paço dos Duques
de Bragança às 10h30 uma caminha
inclusiva com organização da Câmara
Municipal e participação da Cercigui. De
seguida, parte-se para o largo Martins Sarmento, rua Serpa Pinto, avenida Alberto
Sampaio (Muralha), alameda São Dâmaso,
largo do Toural, rua de santo António, largo dos Laranjais e a concentração final
acontecerá no largo Cónego José Maria
Gomes (largo da Câmara). Espera-se
que os vimaranenses voltem a abraçar
a causa da igualdade e que façam desta
caminhada um encontro memorável
entre desporto e solidariedade.

SOPA SOLIDÁRIA NA HORTA
12 DE DEZEMBRO
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A Horta Pedagógica acolhe no próximo
dia 12 de dezembro um encontro que
tem como finalidade não só a confeção
de uma sopa solidária como também a

contribuição para o cabaz solidário do
Lar de Santa Estefânia com produtos
excedentes da produção agrícola ou
com outros produtos que se queira
oferecer. A participação é gratuita, mas
está sujeita a inscrição até dia 4 de dezembro através do contacto telefónico
253 421 218 ou através do email sonia.
monteiro@cm-guimaraes.pt.

LUZES SOLIDÁRIAS
12 DE DEZEMBRO

O Passeio Noturno de Natal - Luzes
Solidárias, com início marcado para
as 18h00, é uma iniciativa solidária
para angariar fundos destinados aos
Bombeiros Voluntários de Guimarães.
O evento desportivo é ainda oportunidade para pedalar com grandes
nomes do ciclismo vimaranense,
como José Mendes, Tiago Machado
e Ilda Pereira. As inscrições já estão
abertas e têm o custo de cinco euros.
Estão ainda asseguradas as presenças de Cândido Barbosa e Delmino
Pereira, que apadrinham a iniciativa.

SOCIEDADE

23º ANIVERSÁRIO
DA TUN’OBEBES
A Tun’Obebes – Tuna Feminina de Engenharia
da Universidade do Minho foi criada a 11 de Dezembro no ano de 1992, tendo sido fundada
na Rua de Santa Luzia em Guimarães, no
Círculo de Arte e Recreio (C.A.R.). Com 23
anos de existência, é uma das mais carismáticas tunas da Universidade do Minho.
Em 2004, a Tun’Obebes criou o primeiro número do evento “Serenatas ao
Berço – Festival de Tunas Femininas”,
evento que conta com a participação
de várias tunas a nível Nacional que
são convidadas a atuar na cidade de
Guimarães: “Todos os anos este evento
apropria uma temática diferente, que
procura fazer as tunas trabalhar o seu
repertório e imagem consoante a temática. Certamente que 2016 não será exceção
à regra, estando as expetativas no auge já
que se tratava do “X Serenatas ao Berço” e o

evento tem já data marcada: 15 e 16 de Abril,
no Largo da Oliveira e no Centro de Artes e
Espetáculos São Mamede”, refere Patrícia
“Poeta” Oliveira, Magistra da Tun`Obebes.
“Quer para quem estuda fora do conforto do lar, quer para quem tem Guimarães
como berço, pertencer a esta família
criada há mais de duas décadas ainda
é algo inexplicável. Ou por lágrimas de
nostalgia de quem já passou, ou pela
energia e brilho no olhar de quem ainda
luta por este projeto só quem vivencia
este espírito sabe o que é a Tun’Obebes.”, acrescenta Patrícia.
Os encontros da Tun`Obebes decorrem às
segundas e quartas, às 21h 30, no 1º piso
do Bar Académico de Guimarães.

•

facebook.com/tunobebes.uminho

Cada participante será desafiado
a dar azo à sua imaginação para
decorar a bicicleta e o equipamento com o tema da iniciativa “Luzes
Solidárias”. Está previsto um prémio
para a melhor decoração.

ZUMBA SOLIDÁRIA
13 DE DEZEMBRO

A Fábrica ASA recebe no próximo diz
13 de Dezembro uma aula solidária de
Zumba, cuja receita e bens angariados
revertem a favor da Associação de
Paralisia Cerebral de Guimarães, da
Sociedade Protetora dos Animais e da
Associação de Apoio à Criança.
A organização do evento apela que os
participantes levem bens essenciais
como toalhitas, gel de banho, champôs, fraldas de crianças e fraldas de
incontinência de tamanho S para serem entregues à Associação de Apoio
à Criança. A entrada para o evento, que
está agendado para as 17 horas tem o
valor simbólico de dois euros.

•
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LARES PERFEITOS

QUASE DUAS DÉCADAS
A DECORAR GUIMARÃES
“O NOSSO OBJETIVO É
UM SÓ: CONTRIBUIR
PARA A FELICIDADE DOS
UTILIZADORES DOS ESPAÇOS
QUE DECORAMOS.”
Lares Perfeitos

A Lares Perfeitos continua a surpreender os seus clientes e, nesta época
natalícia, apresenta algumas propostas
decorativas que prometem dar um
toque singular e muito especial ao seu
cenário de Natal.
Para além das acolhedoras propostas
natalícias, a Lares Perfeitos mantém o
aconselhamento na decoração geral do
seu lar, fazendo-o com a maior atenção ao pormenor e à singularidade que
cada espaço deve ter, porque “cada
cliente tem um gosto próprio. Nós adequamos as nossas propostas àquilo
que são as ideias de beleza e conforto
dos nossos clientes”, refere Sandra
Sampaio, uma das responsáveis pelo
espaço. A Lares Perfeitos oferece o
serviço de confeção e montagem de
cortinados e ainda um serviço per-

sonalizado e, sem compromissos,
de decoração, visitando o seu lar
para perceber o que mais se adequa
ao que pretende criar em sua casa.
“Levamos as peças escolhidas na
loja ou apresentamos algumas como
sugestão e vamos coordenando
com aquilo que, no local, percebemos ser mais conveniente pragmática e esteticamente”, acrescenta
Carla Novais, também responsável
pelo sucesso da Lares Perfeitos.
A Lares Perfeitos agradece aos seus
clientes e amigos o sucesso alcançado
e deseja a todos um Feliz Natal.

LARES PERFEITOS

Avenida D. João IV, nº 560
253 511 810
facebook / lares perfeitos
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GUIMARÃES É CASA
PARA UMA FAMÍLIA JORDANA
TEXTO: ANDREIA LOPES • FOTOGRAFIAS: JOAQUIM LOPES

Ayman Alarabiat conclui doutoramento
na Universidade do Minho.
Já conhecia Guimarães por causa do Vitória. A segurança e a pacatez da cidade
berço inspirou-o a fazer-se acompanhar
da família neste recomeço de vida.
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A Universidade do Minho abriu as portas
a este jordano que vendeu o carro e abdicou da casa pela aventura portuguesa.
Há mais de um ano em Guimarães assume
sentir-se em casa. Ficar – como querem os
filhos – não está fora de hipótese, mas o
apelo à terra natal parece ser mais forte…
Ayman Alarabiat trouxe a mulher Sheren
e os dois filhos, de cinco e oito anos,
para viverem em Guimarães. A segurança foi a razão determinante para o
jordano arriscar nesta mudança de vida.
A história remonta a 2012. Ayman que

já tinha uma licenciatura em economia,
terminou o mestrado em administração
e negócios e procurou uma nova formação para enriquecer o curriculum.
Em 2014, o programa Erasmus
Mundus atribuiu bolsas aos países
do médio oriente e o jordano candidatou-se. A Universidade do Minho
foi a sua primeira opção por três
razões: o tempo de formação de 22
meses; a área de interesse relacionada com sistemas informáticos e
finalmente por ensinarem em inglês,
diferente do que acontece, por
exemplo, em Espanha.
A sua candidatura foi aceite
e em setembro de 2014
aterrou sozinho no Porto.
Esteve 10 meses em Guimarães sem
a família. Tempo suficiente para
perceber que Guimarães é uma boa

cidade para um recomeço.
“Se estivesse em Lisboa não traria
a minha família. Fui lá em trabalho e
não me senti seguro. Quando voltei a
Guimarães senti que estava a chegar
a casa”, observa.
Ayman e Sheren não têm nada na Jordânia. Apenas a família. A aventura portuguesa custou-lhes o carro que tiveram
de vender e a casa da qual desistiram.
Os vistos para os quatro elementos da
família custaram cerca de 4 mil euros.
Não foi fácil trazer o resto da família
para Portugal. Não há embaixada portuguesa na Jordânia e o processo teve
de ser tratado no Egito.
Antes de Sheren e as crianças chegarem, Ayman, que vivia numa república,
arrendou uma casa na freguesia de
Azurém, numa zona privilegiada junto
ao castelo de Guimarães.

PUB
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POSSO VIVER EM QUALQUER
LADO DESDE QUE TENHA A
MINHA FAMÍLIA
Ayman já tinha um bom salário na Jordânia, mas a sua ambição é ser professor
universitário. Por isso, tem investido em
formação. O objetivo é “proporcionar à
família uma vida ainda melhor”.
Quando questionado acerca da
possibilidade de ficar em Guimarães,
Ayman responde, “posso viver em
qualquer lado desde que tenha a
minha família”. Mas, estes jordanos a
residirem em Guimarães pretendem
voltar à terra natal e reconstruir o
que abdicaram há cerca de um ano.
O doutoramento na Universidade do
Minho termina em Junho de 2016.
Os dois filhos do casal frequentam estabelecimentos de ensino em Guimarães.
O mais novo está ainda no ensino pré
escolar, enquanto o mais velho é aluno
no 3º ano da escola básica da Cruz da

Argola. Ambos falam – e entendem –
português melhor do que os pais. Mas,
a ligação deles a Portugal, particularmente a Guimarães, é ainda maior. As
crianças não querem voltar à Jordânia.
No seu país as escolas não têm recreios.
O tempo é só de estudo. Em Guimarães,
podem jogar futebol e essa é uma das
atividades que querem preservar.
Antes de Ayman se mudar para Portugal já conhecia Guimarães. Adepto de
desporto e de futebol conhecia
o Vitória que imediatamente
associou à cidade berço.
Já Sheren, de Portugal,
só conhecia o Ronaldo.
Esta é uma família muçulmana que tenta
em solo luso cumprir com as suas tradições. O mais difícil é o tempo e a comida.
Ainda assim, tentam adaptar os seus
costumes à realidade portuguesa.
Não festejarão o Natal, mas não são
extremistas e permitem que os filhos,
a frequentar estabelecimentos vimaranenses, participem nas festividades.

•

RELIGIÃO

MISERICORDIOSOS COMO O PAI
FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

Equipa da coordenação de eventos dos
400 anos da Irmandade do Príncipe dos
Apóstolos S. Pedro

A 8 DE DEZEMBRO DE 2015, SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO, A IGREJA CELEBRA A ABERTURA DO ANO
SANTO E DA PORTA SANTA NO VATICANO. COMEMORA-SE NESSE DIA O CINQUENTENÁRIO DA CONCLUSÃO DO
CONCÍLIO VATICANO II. NA ABERTURA DESSE CONCÍLIO O PAPA JOÃO XXIII HAVIA DITO: “NOS NOSSOS DIAS, A ESPOSA
DE CRISTO PREFERE USAR MAIS O REMÉDIO DA MISERICÓRDIA QUE O DA SEVERIDADE. […] A IGREJA CATÓLICA […]
DESEJA MOSTRAR-SE MÃE AMOROSA DE TODOS, BENIGNA, PACIENTE, CHEIA DE MISERICÓRDIA E BONDADE COM
OS FILHOS DELA SEPARADOS”. APESAR DE DISTANTES NO TEMPO, ESTAS PALAVRAS PERMANECEM ATUAIS E
RENOVADAS, NUMA IGREJA QUE SE CONGREGA NOS BRAÇOS DA MÃE NO CAMINHO PARA CRISTO.
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A 13 de dezembro de 2015 (III Domingo
do Advento) irá fazer-se memória com
a abertura da Porta Santa na Basílica
de São João de Latrão e nas outras
Basílicas Papais. Guimarães também
estará em festa com a abertura da
«Porta da Misericórdia». Pelas 15h00, a
Basílica de São Pedro será, por certo, a meta de muitos peregrinos que
procuram o caminho da conversão. Dia
em que o centro histórico desta cidade
foi elevado a Património Mundial da
Humanidade. Bela coincidência!
Esta Basílica que celebra os 400 anos
da Irmandade do Príncipe dos Apóstolos
São Pedro, desde junho, conta já com
diversas atividades. Casa sempre cheia.
Teresa Salgueiro, Orquestra do Norte,
Rao Kyao, Cantata Ave Mundi, Canto a
Alma Lusitana, Noite Missionária, Conferência “Redescobrir a Misericórdia” com
o Cónego José Paulo Abreu; Acolhimento
da Nossa Senhora da Penha, durante
uma semana, com a presença de D.
Ximenes Belo, Ofício das Almas, Eucaristias Solenes dos momentos significativos com a presença de Corais de vários

pontos da Diocese; Lançamento do Livro
Pacto das Catacumbas, promovido
pelas Paulinas em parceria com os
Missionários do Verbo Divino… Durante este duplo ano jubilar irão decorrer
nesta Igreja Indulgenciada do Ano Santo
da Misericórdia, um vasto número de
eventos onde será dada relevância
aos mais frágeis, como as crianças, os
doentes…. Assim, é nosso ensejo acolher,
segundo as orientações do Santo Padre,
vários jubileus, propostos por diferentes comunidades. Além, disso está programado um conjunto de atividades de
caráter social, litúrgico e cultural, com
o objetivo de congregar as comunidades na vivência deste ano singular.
Neste sentido, e em sintonia com
o Papa Francisco, a Basílica de São
Pedro irá promover o Natal em obras…
de Misericórdia. Na sequência do que
foi realizado no ano passado, quatro
instituições foram desafiadas a recriar
a natividade do Senhor e a dar voz aos
mais frágeis. Os presépios adornarão os altares laterais da Basílica e a
generosidade das pessoas reverterá a

favor dos mais desfavorecidos. “Misericordiosos como o Pai” é um lema que
nos deve acompanhar ao longo deste
Ano Santo que irá agora começar. De
encontro com o sentir do Pastor Universal é preciso que haja verdadeiramente natal…Com luzes e enfeites mas,
acima de tudo, com coração generoso
e solidário junto dos que mais sofrem.
“Neste Jubileu, a Igreja sentir-se-á
chamada ainda mais a cuidar destas
feridas, aliviá-las com o óleo da consolação, enfaixá-las com a misericórdia e
tratá-las com a solidariedade e atenção devidas”. (MV, nº 15)
A Basílica de S. Pedro, templo de
portas abertas para a cidade pretende
continuar a provocar em cada ser humano, crente e não crente, a vontade
de festejar, a alegria e a esperança e a
caridade na construção de uma sociedade mais misericordiosa.

•

Padre José Silvino
Capelão da Basílica de S. Pedro
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KIBOM “CASA DO BOLINHOL” ABRE
ESPAÇO EM GUIMARÃES

SALÃO DE CHÁ
QUINDIM
OS 100 ANOS DE HISTÓRIA NA DOÇARIA TRADICIONAL ENCONTRAM-SE
AGORA AO CIMO DA AVENIDA D. AFONSO HENRIQUES, EM GUIMARÃES. A
“CASA DO BOLINHOL” APRESENTA, NESTE ESPAÇO REQUINTADO, NÃO SÓ
O MELHOR DA CONFEITARIA NACIONAL COMO O ACLAMADO BOLINHOL.
A história do Bolinhol inicia-se com
Joaquina Ferreira da Silva, que, famosa
na época pela produção artesanal de
doçaria, levava para as festas e romarias o doce que produzia embrulhado
em linhol. Da voz do povo, que se diz
também ser a voz de Deus, nasceu o
Bolinhol. E foi mesmo um doce abençoado, perdurou nos palatos e conseguiu um lugar próprio na doçaria nacional. Fátima Ferreira Salgado, bisneta de
Joaquina e responsável pela Casa do
Bolinhol e pela recente casa Quindim,
recebeu já vários prémios e louvores
em concursos de doçaria tradicional.
Mas as viagens pelo nosso país não se
ficam pelas participações em concursos “Pelo facto de estarmos pre-

sentes em diversas feiras de doçaria
tradicional pelo país, conseguimos
concretizar parcerias no sentido de
trazer e dar a provar aos vimaranenses um pouco do que de melhor
se faz em Portugal”, acrescenta
Fátima. O espaço Quindim apresenta diferentes iguarias e há sempre
uma região do país em destaque.
Os quindins, responsáveis pelo nome
caraterístico do salão de chá, são uma
das especialidades sempre presentes.
O salão de chá Quindim é um espaço
tranquilo e bem decorado onde podemos
apreciar a cultura gastronómica que nos é
apresentada ao som de boa música ambiente, podendo até desfrutar de alguns

momentos mais intimistas com as notas
do piano que se destaca na sala.
A continuidade da qualidade gastronómica que, respeitando a história e os
saberes do passado, se projeta no futuro
será sempre a prioridade da centenária
tradição levada agora a bom porto por
Fátima Ferreira, descendente de uma
das maiores doceiras da região norte.
Neste Natal visite este novo espaço e
aproveite para fazer já a sua encomenda de Bolinhol, Pão-de-ló, Bolo-rei e
demais doces tradicionais. Nesta época natalícia alie a história à tradição,
visitando a Casa do Bolinhol Kibom,
agora na cidade berço.

QUINDIM - SALÃO DE CHÁ
Avenida D. Afonso Henriques,638
4810-431 Guimarães
Telefone 253 134 477
quindimsalaodecha@gmail.com
facebook/quindimsalãodecha
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RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

RMS QUEEN MARY 2
O GIGANTE
TRANSATLÂNTICO QUE É,
POR SI SÓ, UM DESTINO

facebook.com/cotikos

TEXTO: COTIKOS • FOTOGRAFIAS: CUNARD

A FAZER HISTÓRIA SOBRE AS ÁGUAS DO ATLÂNTICO HÁ MAIS DE 170 ANOS, A CUNARD LINE TEM-SE ESMERADO
NA ESCRITA DO MAIS RECENTE CAPÍTULO: A NOVA ERA DAS VIAGENS TRANSATLÂNTICAS DE PASSAGEIROS. COMO
PROTAGONISTA, QUEEN MARY 2, O MAIS RECENTE NAVIO DA FROTA. NA PEUGADA DO TITANIC, DE SOUTHAMPTON A
NOVA IORQUE, NAVEGUE NAS MESMAS ÁGUAS QUE AS GERAÇÕES PASSADAS.
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Albergando um dos principais portos
da costa sul de Inglaterra, Southampton foi, em tempos, atingida por uma
das maiores tragédias da história marítima: mais de 500 famílias perderam
alguém no naufrágio do Titanic. No dia
que antecede o embarque, visite o Museu do Mar e da Cidade e reviva esta
história de superlativos, tragada pelo
oceano Atlântico. No final, perceberá
de que modo permitiu uma marcada
evolução na engenharia naval, nomeadamente em questões de segurança.
Nascido da inspiração visionária de al-

guns homens e da experiência técnica
de muitos mais, o QM2 foi construído
para ser um verdadeiro transatlântico
– em estrutura, velocidade e estilo a
bordo. Único (numa indústria dominada por navios de cruzeiro), é capaz
de suportar as condições adversas do
Atlântico Norte sem descurar a máxima segurança e conforto dos passageiros. Com 375 metros de comprimento (em pé, seria maior do que
a Torre Eiffel) e 72 metros de altura,
tem capacidade para 2620 passageiros e até 1450 tripulantes.

É chegado o momento de escrever
a sua própria história. A entrada na
receção do navio catapultá-lo-á, de
imediato, para um mundo de charme
e revivalismo. Em época natalícia,
acresce a magia: luzinhas debruam os
corrimões da escadaria principal, e a
árvore gigante levanta-se ao centro,
adornada com pompa. Vai sentir o
coração pulsar. Depois de instalado
na confortável cabine e realizado o
simulacro de segurança, aventure-se
por esta cidade flutuante, decorada
com obras de prestigiados artistas.

Ficará impressionado com as dimensões, refinados detalhes, e com o
glamour que viajar representava no
passado - nesses tempos, era mais
importante o modo como se viajava
do que o destino em si.
A passagem por South of Bishop Rock
marca o tradicional início da travessia
em direção a Nova Iorque. Serão sete
dias de isolamento em águas agitadas,
com toda a comodidade e luxo.
Seguindo a tradição, existem diferentes classes de acomodação, sendo
que as categorias Princess Grill e
Queens Grill são sinónimo de opulência, atenção e serviços exclusivos.
Dez restaurantes proporcionam
experiências de degustação únicas.
Todas as cabines têm mesas reservadas nos restaurantes principais, estando o Britannia destinado à maior
parte das categorias de cabines
do navio. Sumptuoso, representa a
extravagância das grandes viagens
náuticas: com dois pisos , a sua
nave cent ral eleva-se cerca de
12 met ros até à cúpula de vidro
iluminada. O Prince ss G rill ser ve
as junior suite s , e o Queens G rill
as pent house, royal, Queen Mar y,
Queen Elizabet h e a G rand Duplex , com 207 metros quadrados.
Quando consultar o programa diário
entregue pelo seu camareiro, vai desejar que os dias tenham mais horas.
Além de informações sobre a navegação, factos de interesse, promoções
e eventos marcantes a bordo, há um
extenso plano de atividades. Não será
fácil a seleção: leituras, aulas, workshops, sessões de cinema e confe-
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rências sobre os mais variados temas
e áreas, deixá-lo-ão com vontade
de par ticipar em tudo. A bordo
seguem algumas figuras notáveis
- nomeadamente do mundo literário, ar tístico e astronómico: talvez
viaje com um as t ronaut a da NA S A !
No Illuminat ions – o único planet ário a bordo de um navio - po derá aprender mais sobre os seus
feitos e miss ão espacial. Informe-se sobre as visit as guiadas: as
vagas para o B ehind t he S cenes
Tour s ão limit adíssimas .
Todos os apitos são testados diariamente, ao meio dia, durante a
navegação. Prepare os ouvidos e
suba ao último deque; vale a pena
experienciar o momento.
Para relaxar, renda-se ao Canyon Ranch Spa. Reserve algum tempo para a
Biblioteca (talvez a maior em alto mar)
e desfrute do Commodore Club, com
uma panorâmica fantástica sobre proa
do navio, que corta a água rumo ao
horizonte. A oferta de bebidas é variada, com destaque para os exclusivos
Martinis Moleculares, criados a bordo e
com assinatura da Cunard.
Imperdível, o Chá da Tarde - acompanhado de deliciosos scones e sanduíches -, é servido na Queens Room, por
empregados de mesa de luvas brancas. Um momento musical aconchega-o nesta tradição verdadeiramente
britânica, enquanto observa, pela
janela, o Atlântico inquieto.
As noites a bordo são repletas de cor e
magia. Vista o seu smoking ou vestido de gala, e passeie pelas cobertas
com um copo de champanhe na mão,

a caminho de uma festa temática. O
Ascott Ball, Black and White Night e o
Masquerade Ball são algumas das possibilidades. A partir das 18h00, é importante respeitar o código de indumentária
sugerido. Se não for essa a sua vontade,
deverá utilizar áreas específicas do navio, por respeito a todos os passageiros
que apreciam este ambiente glamoroso.
Depois de um requintado jantar, o
Clube noturno G32, um baile com orquestra na Queens Room, ou o sofisticado Empire Casino são apenas três
possibilidades de divertimento. Frua da
pompa do Royal Court Theatre - com
os seus espetáculos e musicais - ou da
tranquilidade do Winter Garden.
No último dia de navegação, pelas
primeiras horas da manhã, a entrada
na zona de embarque dos pilotos de
Sandy Hook define o término desta
odisseia, que lhe permitiu flutuar, quase impercetivelmente, sobre algumas
das regiões mais profundas do oceano
Atlântico. Testemunhe a passagem sob
a Verrazano Bridge, que parece querer
tocar a chaminé do navio. Adiante,
a Estátua de Liberdade saúda-o e
encaminha-o para um novo horizonte,
agora repleto de construções cintilantes que se alçam no céu.
Na hora da despedida, adensa-se um
saudosismo miúdo e a perceção de
que ainda muito havia para descobrir
nesta realeza dos mares.
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É chegado o momento mais difícil:
escolher onde passar o Natal. Pode
regressar às tradições do nosso país,
perder-se em Nova Iorque ou continuar
a bordo, rumo às Caraíbas.

•

SOCIEDADE

A DANÇA
REGRESSOU AO
PENHA CLUB

CULTURA

AGENDA
CULTURAL

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O Penha Club, a discoteca mais emblemática de Guimarães, reabriu em novembro com
uma festa privada e com convidados de
luxo. A casa foi um dos principais espaços
noturnos do Norte do país entre 1988 e 1992
e está ainda na memória daqueles que hoje
têm entre 40 e 50 anos.
A Mais Guimarães deixa-lhe algumas das fotografias da noite do regresso da dança ao Penha:

04 de dezembro
22h00 CCVF

LAUF (IN A COURSE
OF A LIFETIME)
Dança

05 de dezembro
22h00 Pavilhão Multiusos

ZÉ AMARO
Música

05 de dezembro
24h00 CCVF

BENJAMIM
Música

7 de dezembro
22h00 Pavilhão Multiusos
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MIGUEL GAMEIRO E PÓLO
NORTE 20 ANOS
Música

10 de dezembro
22h00 CCVF

ORQUESTRA DO NORTE
Música

12 de dezembro
22h00 Pavilhão Multiusos

THE GIFT – 20 ANOS
Música

12 de dezembro
24h00 CCVF

CASTELLO BRANCO
Música

19 de dezembro
22h00 Pavilhão Multiusos

ANSELMO RALPH
Música

26 de dezembro
21h30 CCVF

O LAGO DOS CISNES
RUSSIAN CLASSICAL BALLET
Dança

27 de dezembro
15h00 Pavilhão Multiusos

O PANDA E OS CARICAS
Musical

PUB

CASAMENTOS DE SONHO

“OS NOSSOS PLANOS SÃO CONTINUAR
A QUERER CASAR TODOS OS DIAS”

“FOI A MELHOR COISA QUE FIZ NA VIDA”, REFERE EMOCIONADO
RICARDO. “É MESMO. ADORO ESTAR CASADA. ADORAMOS ESTAR
CASADOS”, ACRESCENTAM OS OLHOS BRILHANTES DE ADRIANA.
Adriana e Ricardo casaram na Igreja da
Oliveira, no Centro Histórico de Guimarães a 25 de julho de 2015. Quando pensaram em casar, unia-os uma enorme
vontade de partilharem ainda mais os
seus dias, e de abraçarem um projeto de
vida a dois. O casamento foi “de sonho”
e todos os dias se sentem abençoados
por terem dado este passo.
A escolha dos serviços necessários
para transformar aquela dia tão especial e inesquecível, não foi, como nunca
é tarefa fácil organizar um casamento.
O vestido de noiva, a quinta, a animação, tudo tinha de estar perfeito. Na
hora de escolher a decoração, a Bloom
Creative foi a opção, e revelou-se
“fundamental no início do sonho que
vivemos”. Refere Adriana.
“A Igreja e o salão onde decorreu o
copo de água estavam simplesmente
perfeitos. A Bloom Creative conseguiu
criar exatamente o que tinha pensado
e que nem sequer saberia traduzir em
palavras”, aponta Adriana enquanto
Ricardo acrescenta que “quando nos

perguntam se, olhando para trás,
alterávamos alguma coisa e a resposta
é “não, faria tudo exatamente igual”,
como é indubitavelmente o caso, então
é porque foi mesmo perfeito.”
É mesmo esse o trabalho da Bloom
Creative: concretizar o ambiente perfeito, o cenário em que os noivos sonham ver-se envolvidos, mesmo quando não sabem exatamente explicar.
Porque as palavras raramente chegam
para descrever os sonhos. “Claro que
a satisfação é enorme, mas a responsabilidade também. Termos à nossa
frente um casal a dizer-nos “Confiamos
plenamente no seu trabalho e sabemos que vai ficar espetacular” é algo
que nos deixa muito felizes, por um
lado, mas com um sentido de responsabilidade ainda maior para que nada
falhe.” E nada falhou no dia mais especial de Adriana e Ricardo. Os noivos,
agora marido e mulher, só lamentam
que o dia tenha chegado ao fim “Estava tudo tão bonito que foi mesmo pena
termos de sair dali, daquele ambiente
que era tão nosso, que era o espelho

do que somos, do que gostamos e de
como nos sentimos bem.”
As preocupações que muitos noivos
dizem ter, não tiveram lugar nesta união.
“Foi super fácil. Conversamos com a
Alexandra (responsável pela decoração
– Bloom Creative) e em poucos minutos
ela percebeu exatamente o que nós
queríamos. No dia da prova, ficamos os
dois maravilhados. Olhamos um para
o outro e acho que casávamos mesmo
ali, naquele instante. Os tons, as flores,
o ambiente leve e pormenorizado, a
suavidade das texturas, os toques de
madeira a recriar um ambiente natural…
tudo fazia sentido.”, refere Adriana.
Depois do regresso da lua-de-mel, em
Bali, e já no conforto do novo lar, Adriana
e Ricardo revisitam através das fotografias o dia mais feliz das suas vidas. “De
todas as vezes que abrimos o livro, seja
com amigos ou mesmo sozinhos em
casa, finalizamos a viagem sempre com
a mesma frase “Estava mesmo tudo
lindo, não estava?” e a pergunta de um
encontra o sorriso cúmplice do outro.

GuimaraeShopping
Piso 0 - Loja 106
(Ao lado da Worten)

Telefones
916 915 557 | 915 872 085
guimaraes@bloomcreative.pt
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ENTREVISTA

JOÃOZINHO, UM
SEM-ABRIGO
EM GUIMARÃES
TEXTO: ANDREIA LOPES
FOTOGRAFIAS: JOAQUIM LOPES

PREFIRO IR PARA
A CADEIA DO QUE
PARA UMA CLÍNICA”
João Silva
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Começa o Dezembro. Não tarda é
Natal. As pessoas parecem mais leves
apesar de os corações se tornarem
maiores. É tempo de família. De partilha. De renovação…
Começa o Dezembro, mas para o
Joãozinho, hoje – como ontem – não há
mês, nem dia, nem hora. O calendário
são apenas números que há muito
deixou de contar.
João Eduardo da Silva está, faça chuva
ou sol, na avenida D. Afonso Henriques.
Ganhou este posto após destronar,
à porrada, o anterior arrumador de
carros. É, portanto, mais um neste
ofício feito de pessoas quase invisíveis
aos olhos das pessoas. Mais um cuja
vida parece valer menos que os demais
cujo troco do café lhe disfarça a fome e
mata o vício de heroína que consumiu,
pela primeira vez, com 12 anos.
João foi rejeitado à nascença. Entregue para adoção foi acolhido por uma
família de S. Torcato cuja mãe adotiva
haveria de falecer antes de este completar cinco anos de idade. Falha-lhe
a memória para a descrever, mas não
esquece a sua ternura.
Ficou entregue aos cuidados de
um pai alcoólico que acompanhou
noitadas fora entre copos e cartas.
Foi assim que começou a beber, mas
assegura, nunca se viciou.

As tias, convictas que aquele não era
o melhor ambiente para educar uma
criança convenceram o pai a colocá-lo no Centro Juvenil de S. José. Com
pouco mais de 10 anos é institucionalizado a segunda vez.
João passava os finais de semana em
casa e à semana, sempre que possível, fugia da instituição. Desta forma,
mantinha o contacto regular com o
pai, vítima de um cancro no pulmão
que lhe roubou a saúde e lhe haveria
de roubar a vida em 2004. “O meu
pai ficou doente, acamou, deixou
de conhecer as pessoas, mas a mim
conheceu-me sempre”, lembra.

JOÃO PERDEU O PAI E COM A
SUA MORTE PERDEU A VIDA.
Fugiu do Centro Juvenil de S. José e
ainda antes de fazer 18 anos foi viver
para a rua. Escolheu Vila Real onde
esteve durante quatro anos. As tias,
em S. Torcato, perderam-lhe o rasto.
Em Vila Real João foi barbaramente
espancado. Os autores da agressão
julgaram-no morto e assim o deixaram na via pública. “A minha t-shirt
torcia-se em sangue”, conta. Entrou
inconsciente no hospital e esteve mais de um mês nos cuidados
intensivos. Foi esta altura que uma
assistente social conseguiu localizar
as tias residentes em S. Torcato. As
mulheres chegaram a visitá-lo em
Vila Real, mas recusaram-se a recebê-lo em casa, após a alta.
Saiu do hospital para uma família de
acolhimento. Voltou a fugir. Regressou

PUB

a Guimarães. Tentou convencer as tias
a aceitá-lo. Em vão. Restou-lhe a rua
onde está até hoje.

A cadeia também não seria novidade. Em
2009, foi detido a primeira vez por tráfico
de droga. Condenado a quatro anos, cumpriu um ano e meio em Custóias.

CONSUMIU HEROÍNA A
PRIMEIRA VEZ COM 12 ANOS

A segunda condenação acontece em 2011,
novamente por tráfico é condenado a dois
anos que cumpriu na totalidade no estabelecimento de Paços de Ferreira.

João da Silva consome heroína e cocaína. Está refém de uma adição desde os
12 anos. Estará, provavelmente, refém
para sempre. A sua vida resume-se ao
consumo da droga. Levanta-se porque
precisa de dinheiro para consumir.
Come se sobrar dinheiro depois de
consumir. Sente-se feliz a consumir. O
resto é um buraco negro.
“Deito-me sem dinheiro e acordo sem
dinheiro. A primeira coisa que faço
é ir ao parque. A primeira moeda do
dia é para café e para um cigarro que
cravo. Sabe que fumo maço e meio
por dia sem comprar tabaco? Cravo tudo” – conta orgulhoso. “O que
amealhar a seguir é para droga. Se
der, faço uma refeição na Casa dos
Pobres, se não der, desenrasco-me.
Já estive mais de um mês só a comer
laranjas…e não morri”, prossegue no
mesmo tom de orgulho.
João já passou por meia dúzia de
clínicas de reabilitação. A última
das quais em Braga. “Imagine que
na primeira saída de grupo me
trouxeram para o Espaço Guimarães…apeteceu-me roubar meio
mundo para ter dinheiro para me
drogar”. Nunca foi bem sucedido.
Hoje afirma, “prefiro ir para a cadeia do que para uma clínica”.

COMPLETOU O SEXTO ANO, MAS NUNCA
TRABALHOU. SEMPRE ARRUMOU CARROS
OU PEDIU. TODOS OS DIAS ARRANJA DINHEIRO QUE GASTA EM IGUAL PROPORÇÃO.
“SE TENHO 100, GASTO 100. SE TENHO
200, GASTO 200. PRECISO DE MATAR A
RESSACA. NINGUÉM SABE O QUE É VIVER
AGARRADO A ESTE VENENO”.
Não há manhã em que João da Silva
não acorde com dores nos rins, pingo
no nariz, suores frios, ansiedade, náuseas, dores musculares, até convulsões. São estes - e outros - os sintomas da abstinência da heroína mesmo
após poucas horas depois de consumir.
Não revela o valor que angaria nem o
que gasta em droga, assim como não
revela se anda armado, embora afirme
sem hesitar “se tiver que matar, mato”.
Com 28 anos, João não gosta de ninguém. Não existe pessoa no mundo por
quem valha a pena viver ou no caso,
mudar de vida. Para além da heroína e
da cocaína só há um buraco negro.
João, tu não queres ser feliz? – pergunto-lhe. “Que gosto é que eu vou ter
pela vida? Era feliz se tivesse uma vida
como a minha?” – responde-me.

•
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I FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE GUITARRA
DE GUIMARÃES
TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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A CIDADE BERÇO ACOLHE DE 26 A 29 DESTE MÊS O II FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA DE GUIMARÃES.
OS PRINCIPAIS DESTAQUES DO FIGG 2015 INCLUEM OS CONCERTOS, COM FIGURAS DE RENOME NACIONAL E
INTERNACIONAL, AS DUAS MASTERCLASSES, O II CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA “CIDADE DE GUIMARÃES”
E UM CICLO DE CONFERÊNCIAS, COM PRESENÇA DE ILUSTRES INVESTIGADORES.
A Mais Guimarães conversou com
Nuno Cachada, diretor artístico do
evento e docente na Academia Valentim Moreira de Sá, da Sociedade Musical de Guimarães, para saber quais
são as expectativas e as novidades
desta segunda edição.
O que será o FIGG 2015?
Esperamos que este festival se continue a posicionar como um centro de
atração, não só no contexto nacional
mas também internacional. À semelhança do que aconteceu com a primeira edição, pretendemos criar, cativar e
fidelizar um público específico o mais
alargado possível, potenciando deste
modo uma nova atitude de aproximação à guitarra clássica, instrumento
ainda pouco divulgado entre nós como
instrumento solista. Queremos colocar
o FIGG e a cidade de Guimarães na rota
obrigatória dos Festivais de Guitarra, atraindo ainda mais visibilidade
cultural sobre a cidade, que já goza de
pergaminhos afirmados nos campos
do turismo e da cultura.
Que evoluções podemos esperar?
Para esta 2ªedição comprometemo-nos a aumentar a oferta nas várias
rubricas que compuseram o FIGG
2014, mantendo a aposta em intér-

pretes/pedagogos de reconhecimento internacional. Mais concretamente,
o número de concertos irá aumentar
e será criada uma nova categoria (até
26 anos) no II Concurso Internacional
de Guitarra “Cidade de Guimarães”.
O FIGG 2015 irá também aliar-se à
investigação através da criação de
um ciclo de conferências, que abordará temáticas relacionadas com a
Guitarra, Musicologia e Neurociência.
Este ciclo terá a tutela científica do
Centro de Estudos e de Investigação
Musicológica (CEIM) da Sociedade
Musical de Guimarães e contará com
a presença de renomados investigadores de várias Universidades
do país. Uma das temáticas será “A
música como janela para o cérebro”,
que pretenderá alcançar não só um
público especializado em guitarra,
mas também o público em geral.
Em que consiste especificamente
esse ciclo e o “A música como
janela para o cérebro”?
Um dos grandes desafios atuais da
ciência é o da compreensão de como
funciona o sistema nervoso central.
Queremos perceber de que forma o
estudo do impacto da música no seu
funcionamento poderá trazer novas
luzes a esse mistério que é o nosso
cérebro. Sabendo que esta temática

tem sido alvo de estudo por parte de
neurocientistas, resolvemos desafiar
o departamento de neurociências da
Universidade do Minho a participar
neste ciclo de Conferências.
“Memória e Doença de Alzheimer” e
“Emoções e Depressão” são os títulos
das duas comunicações que ficarão
a cargo dos neurocientistas Tiago Gil
Oliveira e João Bessa.

A MÚSICA COMO JANELA
PARA A INCLUSÃO
Dando continuidade ao empenho de
tornar o FIGG acessível a todos, a
organização do evento, com o apoio da
Plural&Singular, avança com um projeto-piloto do Places4all para descrever
a acessibilidade às performances de
Pedro Rodrigues a 26 de dezembro e
de Hubert Kaeppel a 27, que se realizam no Paço dos Duques de Bragança.
De acordo com Nuno Cachada, “a
inclusão e a procura de condições
para o público com deficiência neste
Festival é uma preocupação desde a
primeira edição. Embora seja difícil criar um evento 100% inclusivo,
acredito que de edição para edição
este festival fique cada vez melhor
em termos de acessibilidade física e
comunicacional.”

•

O NATAL
CHEGOU
À ARGENTO
“AS MELHORES “JOIAS” SÃO OS NOSSOS CLIENTES, QUE
RECEBEMOS COM DISTINÇÃO E PROFISSIONALISMO.”
ARGENTO
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A Argento Joalharia, no GuimarãeShopping, inaugurou no passado dia 18 de
novembro a sua montra de Natal com a
presença de Mónica Jardim, rosto da Nominations, uma das marcas exclusivas que
encontra neste espaço repleto de glamour

e singularidade. Com a apresentação da
decoração alusiva à época Natalícia, muitos foram também os clientes que ficaram
a conhecer, em primeira mão, as sugestões Argento para esta quadra especial.
Na Argento Joalharia vai com certeza

encontrar o presente ideal. Pekan, Caratura e Eugénio Campos são algumas
das marcas disponíveis.

ARGENTO – A BRILHAR CONSIGO
NESTE NATAL

EMPRESAS COM SINAL +

WORKBOOK E NVE
EM DESTAQUE NA DÉCIMA
EDIÇÃO DA CASA PORTO
FOTOGRAFIAS: JÚLIA FERNANDES

A CASAPORTO, ESTE ANO A COMEMORAR A DÉCIMA EDIÇÃO, É UM EVENTO
ANUAL QUE PRETENDE CONTRIBUIR PARA A RECUPERAÇÃO, PRESERVAÇÃO
E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO DA CIDADE INVICTA.
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Trata-se de uma exposição desenvolvida num espaço de reconhecido
valor, onde os visitantes podem conhecer as últimas criações dedicadas
à arquitetura, design, artes decorativas, antiguidades e arte contemporânea. Este ano, foi recuperado um
edifício na Rua Nova da Alfândega,
na Zona Ribeirinha e transformado
num Concept Hotel. A Mais Guimarães esteve na CasaPorto, na festa
promovida pela WORKBOOK e que
contou com a atuação da DJ Isabel
Figueira e de um Show Cooking promovido pelo chef Diogo Novais.
Para os Arquitetos Pedro Vinagreiro
e José Lourenço, responsáveis pela
WORKBOOK, a presença naquele
evento é um sinal de crescimento de
notoriedade de empresa que tem na
sua base um trabalho rigoroso, e surge
na sequência da gestão de diversas
obras já concretizadas na reabilitação
de edifícios na cidade berço.
A WORKBOOK participou na gestão
da recuperação do edifício onde foi
instalada este ano a Casa Porto e,
durante cerca de um mês, colaborou
na elaboração do projeto de todos
os trabalhos de reabilitação que
foram ali executados.

Para os responsáveis da empresa
vimaranense, “Comparativamente com
Guimarães, o Porto apresenta ainda
uma zona histórica muito degradada.
É um espaço onde podemos colocar
em prática os nossos conhecimentos
na reabilitação de edifícios. Notamos
que as pessoas perceberam isso, que
Guimarães serve de exemplo para o
trabalho que pode e deve ser feito da
reabilitação da Zona Ribeirinha e do
Centro Histórico do Porto.”

“A REABILITAÇÃO É UM
MERCADO QUE NOS
APAIXONA, GOSTAMOS MUITO
E TEMOS CONHECIMENTO
ADQUIRIDO NESTA ÁREA”.
José Lourenço

A WORKBOOK é uma empresa que
providencia aos seus clientes dois
tipos de serviços: uma assessoria
no planeamento de obra, com uma
rigorosa delineação dos processos.
“Neste momento são analisadas várias
propostas e apresentadas as melhores
soluções, onde são feitos os contratos
de empreitada e é exposta a orçamentação. Segue-se a segunda fase,

que tem como objectivo acompanhar
e coordenar a obra, complementada
pelos trabalhos de fiscalização contínua, seguindo todos os procedimentos
que garantam qualidade e a defesa de
todos os interesses do cliente.”
Na WORKBOOK promovemos sempre
uma abordagem rigorosa na relação
entre o projeto e a execução da obra,
assegura José Lourenço.
Quem procura esta empresa, sediada
em Guimarães, são habitualmente
pessoas que não têm tempo ou não
querem perder tempo com as obras
que idealizam, e são pessoas que,
segundo Pedro Vinagreiro “perceberam que é preferível entregar a gestão
das obras a quem tem conhecimento
técnico adequado para as planear e
concretizar. No final, quem ganha é
o cliente, esta modalidade apresenta
uma grande economia de custos, de
processos e de meios na obra”.
A WORKBOOK serve assim de interlocutor,
entre o dono da obra e as partes envolvidas, garantindo que o resultado final é de
qualidade, “foi essa a lacuna que encontramos no mercado e a que procuramos dar a melhor resposta”. Acrescenta José Lourenço, da WORKBOOK.

A NVE ESTÁ TAMBÉM PRESENTE NA CASA PORTO, TENDO SIDO
RESPONSÁVEL PELA PREPARAÇÃO GLOBAL DO EDIFÍCIO ONDE DECORRE
O EVENTO ATÉ AO PRÓXIMO DOMINGO DIA 29. UM EDIFÍCIO QUE, SEGUNDO
JOSÉ ÓSCAR NOGUEIRA, DIRETOR GERAL DA NVE, “SE APRESENTAVA
EXTREMAMENTE DEGRADADO”.
A Mais Guimarães esteve à conversa com o responsável da empresa
vimaranense, a NVE, que com mais de
22 anos de experiência, apresenta no
seu currículo um grande número de
obras de reabilitação, nomeadamente
no centro Histórico de Guimarães, mas
também no Porto e Lisboa.
Como surgiu esta presença
na Casa Porto?
A NVE está presente na reabilitação
da baixa portuense já há bastantes
anos. Somos, neste momento, uma das
empresas portuguesas com mais obras
de reabilitação e restauro de edifícios
históricos. Foi por isso que os organizadores da Casa Porto nos convidaram e
decidimos aceitar o desafio.
Quanto tempo tiveram
para execução da obra?
Inicialmente a organização da Casa Porto pediu-nos que fizéssemos trabalhos
de demolições, reparações pontuais na
cobertura e remoção de resíduos, no
fundo que descascássemos o edifício
devoluto e o preparássemos para ser
intervencionado, espaço a espaço por
cada um dos participantes. Os trabalhos acabaram por se estender a
outros serviços de eletricidade, carpintaria e a pintura das partes comuns.
Mas conseguiu-se criar em tão pouco
tempo, cerca de duas semanas, as
condições para o edifício ser acessível ao publico e ter uma exposição
com o mediatismo da Casa Porto,
dentro do conceito pretendido.

Que feedback
têm da exposição?
Para já tem sido excelente. Temos tido
muitos contactos de clientes, donos de
obras e outros parceiros, com feedbacks
muito positivos. A NVE é a única empresa
de construção presente no evento e isso é
bastante diferenciador porque tradicionalmente quem participa na Casa Porto são
ateliers ligados a projeto e a decoração
de interiores, não se está tanto à espera
de ver um empreiteiro ligado a um evento
deste género. Temos tido também a visita
de algumas empresas de fiscalização e
gestão de obra e de alguns arquitetos de
renome, que, por uma ou outra circunstância, ainda não tinham trabalhado
connosco, e que nos têm começado a
abordar desde que o evento abriu no dia
14. Temos tido um aumento no fluxo de
pedidos de propostas e de apresentação
da empresa. Tem sido bastante interessante a afluência que se tem gerado.
Há quantos anos fizeram
a primeira reabilitação no Porto?
Desde cedo, logo na formação da empresa, começámos com o nicho de mercado
da reabilitação, quando pouco se ouvia
falar de reabilitação urbana. A NVE esteve
sempre muito ligada à reabilitação do centro
histórico de Guimarães, obras de que muito
nos orgulhamos. Posteriormente, houve a
explosão da reabilitação no centro do Porto,
que foi ótima para a cidade e também para
quem pode contribuir com projetos lá. Nós
começámos com obras no centro do Porto
há mais de quinze anos, mas logicamente
com maior enfoque nos últimos cinco anos.

Esta presença na CasaPorto
pode aumentar ainda mais
a notoriedade na cidade?
Este é um cimentar da nossa presença.
Neste momento temos em curso seis obras
no Porto e a nossa ideia é permanecer como
a empresa de referência de reabilitação na
baixa portuense. No entanto, o objetivo é
mais abrangente do que isto. Por brincadeira até dizemos que vamos agora fazer a
Casa Lisboa. A NVE expandiu o seu âmbito
geográfico e levou a experiencia acumulada
para Lisboa. Estamos, neste momento, com
cinco obras de reabilitação na baixa lisboeta,
todas são edifícios históricos localizados
na baixa pombalina, que representam um
volume de obra significativo. No fundo, a
Casa Porto veio trazer mais notoriedade e
reforçar o conhecimento da qualidade dos
nossos serviços. A NVE é uma empresa
transversal, mas o segmento de mercado
da reabilitação urbana é sem dúvida uma
das mais importantes apostas.
Ainda há muito a fazer na reabilitação
em Guimarães, no Porto em Lisboa?
É esse o caminho?
Sem dúvida. Em Portugal estamos muito
atrasados face à média europeia em
reabilitação do edificado. Os números
dizem-nos que ainda há muito a fazer em
Portugal neste âmbito. Em Guimarães,
felizmente, muito trabalho foi feito e a
cidade está com poucos edifícios devolutos, vê-se uma cidade limpa, agradável. No
entanto, vão sempre surgindo projetos e
temos algumas possibilidades. No Porto,
ainda existe essa explosão. Basta passar
numa rua como a Mouzinho da Silveira, na
qual temos duas obras a terminar, e sente-se o pulsar da reabilitação. Em Lisboa, julgamos que esse processo está a começar.
Há muitos edifícios devolutos e tem havido
fortes investimentos nacionais e internacionais, na reabilitação de grandes edifícios
nas principais artérias como a Avenida da
Liberdade e os Restauradores. Estas são
obras de grande envergadura, tecnicamente
muito exigentes, nas quais os clientes não
abdicam que sejam realizadas por empreiteiros altamente qualificados e experientes,
o que entendemos como uma oportunidade para a NVE nos próximos anos.
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ARTIGO DE OPINIÃO

BRASIL, LOGO SEXO
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES

(…) E UMA DAQUELAS MOÇAS (…)
ERA TÃO BEM-FEITA E TÃO REDONDA,
(…) QUE A MUITAS MULHERES DA
NOSSA TERRA, VENDO-LHE TAIS
FEIÇÕES, FIZERA VERGONHA,
POR NÃO TEREM A SUA COMO ELA (…)
Carta de Pero Vaz de Caminha
a El Rei D.Manuel, 1 de Maio de 1500
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É homem? Viaja ou pensa viajar para
o Brasil? Não escapa: vai atrás de
mulheres brasileiras seguramente!
A plantação mental é antiga mas só
recentemente descobri que os portugueses em geral estão possuídos por
uma representação do Brasil comandada pelo sexo. Não importa aqui se
é amigo ou inimigo, homem ou mulher, conhecido ou desconhecido, com
estudos e sem letras. Funciona como
a experiência de Pavlov: mal soa a
campainha Brasil, em Portugal saliva-se. É uma nova versão de “cogito,
ergo sum” de Descartes traduzida na
afirmação tuga “Brasil, logo sexo”.
Como se em cada indivíduo residisse
um Freud, ninguém se limita, infernizando a vida do viajante e família
com declarações cuja realização já
é dada como certa e sabida muito
antes da imaginada explosão de prazer se dar. É espantoso o revirar de
olhos. O riso maroto e constrangedor.
A expressão de adivinho “a mim não
me enganas tu”. Em muitos casos, o
traço expressivo é de inveja: “quem
dera que fosse eu”.
É preciso delimitar: o cenário ocorre apenas quando se é homem em
viagem porque a nenhuma mulher
portuguesa que vá para o Brasil se
afirma ou declara que vai à procura
da subida da líbido. De onde veio esta
malha mental que poisou tanto sexo
de “brasileiras” na cabeça de portugueses? Como compreender que
homens portugueses enlouqueçam
pelas mulheres brasileiras e mulheres
portuguesas não se amaluquem pelos
homens brasileiros. Toda a informação guia-nos para uma competência
extraordinária delas em matérias do
uso do corpo nas artes e manhas do
sexo. Mas senso comum não chega e,

por isso, é preciso continuar a perguntar: porquê? Como? Terão as mulheres
brasileiras um dispositivo especial
temperado com sãs pimentas afrodisíacas, corpos libertando fragâncias de
intenso cheiro tropical, uma alquimia
forjada em magias encantatórias, um
projetar da voz serenamente apelativo
e magnético ao ponto de atrair como
se de sereias se tratasse?
Revisitemos um caso. Regressemos às
“mães de Bragança” e a reportagem
em 2003 da revista “Time” que ali encontrou a mais ocidental “Red District”
lusitana? Guarda-se memória de uma
espécie de greve de sexo no lar em
confronto com uma hiperatividade dos
maridos nas dezenas de casas de alterne
existentes, em sofrida e esfomeada interação com competentes profissionais
do sexo “made in Brasil”, por ali surgidas
no apelo “dos mercados” como agora se
diz. De uma delas guardei a resposta na
TV: “veja bem, os homens chegam aqui
dizendo-se infelizes, que suas esposas
não se produzem, cheiram a refogado a
maior parte do tempo, gritam com eles…
e a gente apresenta-se assim, bem vestida, cheirosa, arrumada, dando um carinho, felicidade, enfim… tá entendendo”.
Entendi: a literatura também apresenta
as prostitutas não só como confidentes
mas também como grandes psicólogas,
capazes de resolver muitos problemas
com origem no interior do lar do cliente.
Deixemos o imaginário levantado por
Pero Vaz porque os arquétipos estão
nos inconscientes coletivos deste lado
do mar. O problema parece ser mais
das relações entre portugueses e
portuguesas cuja satisfação pede um
estudo à moda de Alfred Kinsey. Há por
aí muita insatisfação, muito desejo reprimido, muita vontade de fazer o que
ainda não foi feito. Sobram algumas
hipóteses explicativas. Faltam as provas. Será que tanta dívida não destrói
a líbido? Tanto desejo de parecer não
seca o ser? Sofisticação pela aparência
não afoga a beleza que seria evidente?
Há vergonha? Nojo? O credo da igreja
católica continua a imperar? É pecado?
Fazendo bem em casa vai para o inferno? Fazendo bem com brasileira vai-se
para o céu? São questões.

No meio disto tudo aprendeu-se a diabolizar a mulher brasileira em Portugal.
Colegas brasileiras revelaram-me o
desconforto. Basta ouvir-se falar o
português mais melodioso e sem arestas para haver sentidos em alerta. Em
Braga uma colega jornalista de uma
importante cadeia de televisão brasileira foi surpreendida pelo canalizador;
ele propunha-se canalizá-la também
pelo que queria saber quanto ela
cobrava. Um professor de uma universidade chamou a atenção de alguém
que intercedia por uma aluna brasileira:
“cuidado, as brasileiras são manhosas e interesseiras”. Recentemente a
esposa de um amigo foi escolhida pela
alfândega do aeroporto de Lisboa. Aí
as perguntas das autoridades surgiam
formuladas não para uma pessoa
mas para uma prostituta. Não estava
escrito na testa dela mas prescrito na
linguagem dele. É impossível imaginar
uma mulher portuguesa sendo tratada
como uma prostituta no Brasil. Eu acho
bem. Ninguém trata uma engenheira
com régua e esquadro, nem uma médica com bisturi, nem uma intelectual
com uma biblioteca. Antes fosse. Saberiam que o equipamento de trabalho
de uma mulher não lhe dá existência
profissional. Mesmo prostituta.
Esta doença “sexomental” decorre das
escolhas do mercado económico em
que a procura larga de profissionais do
sexo deu grande expressão à oferta
escassa de brasileiras. Sim, porque o
incomensurável maior número de prostitutas portuguesas não preocupa os
portugueses. E ao contrário do queijo
da serra que tem sucedâneos, como
por exemplo “queijo tipo serra”, não
se vislumbra por aí a “prostituta tipo
brasileira”. Na voragem dos implantes que por aí grassa, seja de lábios,
mamas, rabos, coxas e afins, escapa
ao código pasquim que a generalidade
das brasileiras são mulheres normais,
preocupadas com a espuma dos dias,
vivendo habitualmente e desejando
que as deixem em paz e sossego. Aliás,
como as mulheres portuguesas.
Esser Jorge Silva

MANUEL
DE OLIVEIRA
ENTREVISTA

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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“COSTUMO DIZER QUE
QUANDO TOCO COM O
CARLOS E COM O JORGE
FICO COM A SENSAÇÃO DE
COMO QUANDO SOMOS
CRIANÇAS OS NOSSOS
PAIS NOS ATIRAM AO AR E
SABEMOS QUE ELES NOS
VÃO APANHAR. ESSA É A
SENSAÇÃO DE ESTAR COM
ELES AO VIVO E COM ESTA
MAGNÍFICA BANDA AO VIVO”

A comemorar 20 anos de carreira, o
guitarrista vimaranense Manuel de
Oliveira revê os momentos e as emoções que preencheram os últimos anos.
À Mais Guimarães faz uma antevisão do
que serão os concertos do mês de janeiro,
no Centro Cultural de Belém, em Lisboa,
no dia 28 de janeiro de 2016, e na Casa da
Música, no Porto, dois dias depois.
Fale-me dos concertos do
mês de Janeiro.
O Ibéria é um álbum gravado ao vivo
no âmbito da Capital Europeia da
Cultura, um projeto que vem primeiro
disco que gravei em 2002. Nele participam o Carlos Benavente [baixista]
e Jorge Pardo [saxofonista, ambos
músicos que acompanharam Paco de
Lucía ao longo de 20 anos]. Desde que
começamos a tocar com esse disco
nunca mais paramos. Normalmente

faz-se um disco, uma tournée de dois
ou três anos, e volta-se a fazer outro
disco. Este projeto foi ficando e perdurando no tempo, há já treze anos.
Em 2012, na Capital Europeia da
Cultura, este projeto fazia dez anos e
convidaram-me para um concerto, fora
do âmbito de abertura, em que participei como produtor e criativo. Aproveitei
para filmar esse concerto porque, ao
longo destes anos, fomos tendo essa
vontade. No final de cada concerto
arrependia-me de não o ter gravado.
Costumo dizer que quando toco com o
Carlos e com o Jorge fico com a sensação de como quando somos crianças
os nossos pais nos atiram ao ar e sabemos que eles nos vão apanhar. Essa
é a sensação de estar com eles ao vivo
e com esta magnífica banda ao vivo –
o Filipe Raposo no piano, o João Frade
no acordeão e o Quiné na bateria. É

essa a sensação e liberdade que eu
sempre senti e sempre tive vontade de eternizar. Até que em 2012
tivemos oportunidade de o fazer e
finalmente vai sair o DVD.
É esse DVD que vai divulgar
nos espectáculos da Casa da Música
e no CCB?
Sim. Nos últimos três anos fechámos
a pós-produção do vídeo e preparámos uma campanha de comunicação,
de rádio e de televisão, que não é
normal no âmbito da música instrumental. Este poderá ser um momento
de afirmação da minha carreira para
um público mais amplo que não conhece no meu percurso.
Porque é que demorou tanto tempo?
O DVD é um projeto de grande envergadura e o investimento na pós-produção do DVD foi sendo feito conforme
as condições que eu ia organizando.
Porque lançar um trabalho com músicos deste calibre merece um lançamento marcante.
Nos últimos cinco anos tem dividido
a sua carreira entre o seu projeto
e o Ibéria?
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Estes cinco anos foram de preparação
para o objetivo da internacionalização.
Tem sido feito um grande trabalho de
back-office. Tenho dado concertos, tenho
feito produção musical e alguns trabalhos
a solo e no trio. Mas chegou a hora de
mostrar o Ibéria ao mundo. O áudio foi
oferecido com a Blitz em outubro. Vão ser
dois momentos a recordar para sempre.
Este é o seu ponto alto da carreira?
Eu, como obstinado, tenho como o
dia de hoje como o mais importante.
Mas tive outros pontos marcantes.
Não me esquecerei da cerimónia de
abertura da Capital Europeia da Cultura, que foi um projeto que envolveu 500 artistas entre amadores e
profissionais. Não me esquecerei da
primeira vez que toquei com a Dulce
Pontes, em 2002 ou 2003, em Salamanca, a primeira vez que toquei fora
de Portugal. Um dos temas do repertório era “Os índios da meia praia”, do
Zeca, e lembro-me que era eu quem
começava o tema. Imediatamente as
pessoas todas a cantarem o tema.
Foi um momento muito emocionante,
no sentido de estar fora de Portugal,
começar a tocar e identificarem logo
um tema do Zeca. Não me esquecerei
de um festival de jazz, em 2003, em

que tive oportunidade de conhecer o
meu ídolo, Paco de Lucía. Considero-me
um músico com sorte, tenho tido bons
momentos para recordar ao longo destes 20 anos. Desde o primeiro dia.
Qual foi o primeiro dia
da sua carreira?
Foi nas Nicolinas. Este ano faz 20 anos
em que eu fiz parte da comissão. Era
um jovem do liceu que participei na
academia e a nossa comissão era liderada pelo meu grande amigo Rui “Chinês”, que era o meu presidente e que
nos deixou há pouco tempo de forma
marcante. Há 20 anos, nas nossas reuniões Nicolinas, que duravam até muito
tarde, no final ficava sempre com o
presidente e o tesoureiro, o Edgar, que
também já não esta entre nós, e eles
diziam-me – eles tinham uma autoridade sobre os ‘malotas’ (um nicolino até
ao 29 de novembro, se não for repetente, é chamado ‘malota’), como na
tropa – ‘Malota, vai buscar a guitarra’.

Eu andava ali a improvisar umas coisas
que iam acabar por dar no meu tema
“Nicolinas”. Nesse ano, nas Danças de
São Nicolau, fui incentivado para tocar
essa música. Já tinha alguma experiência de palco, toco desde muito cedo,
em bandas de rock, passei pelo grupos
de baile com o meu pai, mas com uma
música minha nunca tinha tocado em
auditório. E um auditório como o das
Danças. Esse momento foi muito forte.
O que senti naquele momento foi uma
certeza de que queria ser músico.
Então sempre teve a certeza.
Nunca tentou outras áreas
para além da música.
Não. A minha professora primária
quando me perguntava ‘o que queres
ser quando fores grande?’, eu respondia-lhe ‘quero ser o melhor guitarrista
do mundo’. Isto não existe, de facto,
toco muito desde muito cedo e não
me lembro de não tocar guitarra. É
um grande privilégio sabermos o que
PUB

que estava a tocar. Eu, como frequentava bastante o restaurante, cheguei
lá passado um bocado e disseram-me
que uns músicos espanhóis estavam
a perguntar por mim. Quando vi quem
eram nem queria acreditar. Nessa noite
divertimo-nos e disseram que alinhavam
em tocar uma música no meu álbum.
Passados dois anos, quando lhes liguei
para tocarem no disco eles nem se lembravam quem eu era! Mas enviei-lhes o
CD pelo correio e vieram ter comigo a
Lisboa e criámos uma amizade.

“QUANDO FUI COMPRAR
A BRAGUESA JAMAIS ME
PASSARIA PELA CABEÇA
QUE IA CONHECER O
JORGE PARDO E O CARLOS
BENAVENTE, QUE IA PISAR
GRANDES PALCOS DO
MUNDO COM ELES E QUE
HOJE TENHO ESTE PRAZER E
A GRANDE AMIZADE DELES”.
gostamos de fazer. É privilégio fazer o
que gostamos mas mais do que isso
é saber o que gostamos. Houve uma
altura, antes do meu disco Amarte,
que andava um bocado numa crise
existencial. Não sabia o que era. Uma
pessoa ia às Finanças e não sabia
bem qual era o meu CAE. Diziam-me
‘Músico? Mas o que faz mesmo?’. Hoje
não tenho qualquer dúvida da utilidade
da minha profissão. A vida sem amor e
sem arte é um antro de miséria.
Com quem lhe falta
partilhar o palco?
Eu tinha um sonho e tinha praticamente a certeza que isso acontecer.
Que ia dividir o palco
com o Paco de Lucía.
Sim. Nunca chegou a acontecer. Conheci o Jorge Pardo e o Carlos Benavente por acaso. Eles eram os meus
ídolos e nunca me passou pela cabeça
que tocassem comigo. O Jorge Pardo
e o Carlos Benavente vieram tocar ao
Guimarães Jazz e foram ao Ultimatum, que costumava passar as minhas
maquetes. Foram lá jantar, ouviram
aquilo e pediram informações sobre o
PUB

Para mim foi uma notícia dura saber
da morte do Paco de Lucía [faleceu
em fevereiro de 2014]. Há uma história
engraçada que me envolve a mim, ao
Carlos e ao Paco de Lucia. Uma altura
comprei uma braguesa para fazer umas
experiências e na noite em que conheci
o Benavente ele estava fascinado com
esse instrumento. Fui a casa buscá-lo
e passados uns anos, por coincidência
no mesmo dia em que conheci o Paco,
ofereci a braguesa ao Benavente. Entretanto, o Paco de Lucía, quando estava a
gravar o último disco dele, queria comprar a braguesa ao Benavente. O Carlos
recusou, disse que deixava a braguesa
para ele terminar o disco. Essa braguesa
foi tocada no disco do Paco de Lucía e
quando foi para o México, para aquela
que seria a última viagem dele, ele foi
entregar a braguesa ao Carlos Benavente. São coisas inexplicáveis. Quando
fui comprar a braguesa jamais me
passaria pela cabeça que ia conhecer o
Jorge Pardo e o Carlos Benavente, que
ia pisar grandes palcos do mundo com
eles e que hoje tenho este prazer e a
grande amizade deles.
Sendo que o Paco de Lucía já não
esta entre nós, com quem
gostava de tocar?
Não tenho uma referência objetiva,
mas gostava de tocar com tanta gente!
Tenho uma forte admiração pelo pianista de jazz Brad Mehldeau e gostava
muito de ter um momento com ele. Há
um outro músico que conheci recentemente, um pianista chamado Diego
Amador, que transporta para o piano o
que se faz à guitarra – o piano não faz
parte do flamenco. Também gostava
muito de tocar com a Sara Tavares.
Como vai assinalar os
20 anos de carreira?
Estou a planear um concerto de beneficência para a Casa da Criança. Estava
a planear fazer uma coisa simbólica,
comecei a ligar a alguns amigos que estiveram comigo no meu percurso. Falei

com o José Cid, Rão Kyao, Paulo de Carvalho, Filipa Pais, Janita Salomé. Todos
disseram: ‘claro, sim, vamos’. Quando
comecei a juntar um leque de artistas
maior do que eu pensava, vi que não
fazia sentido tirar dividendos dos meus
colegas. Decidi que os lucros desse
evento, que deverá acontecer em Março,
vão reverter para a Casa da Criança.
Vive em Lisboa ou Guimarães?
Tive muita resistência em vir viver
para Lisboa e vim porque já não podia mais. Tinha uma casa em Guimarães que não frequentava e gastava
o meu dinheiro todo em hotéis. Mas
tenho uma vida ativa em Guimarães.
Tenho uma ligação muito forte à
minha terra, aos meus amigos, às
pessoas que me acarinham. Sinto
esse carinho e orgulho em mim.
Esta não é uma tradição portuguesa: Guimarães tem essa coisa com
os que se vão destacando na terra.
Vão ajudando e cria um elã à volta.
Como costuma passar o Natal?
Vou sempre a Guimarães passar o
Natal com a família. Estou sempre com
a minha querida filha, Ema, que tem 14
anos e que vive em Guimarães. Tenho
os meus queridos sobrinhos que amo.
Adoro chegar a Guimarães e combinar
com eles porque o tio é que os estraga.
A quem gostava de dizer obrigado?
Quero publicamente agradecer infinitamente à minha filha Ema e à minha
mulher Mónica que estão sempre comigo mesmo quando a minha carreira me
obriga a estar ausente. Elas são a minha
âncora. Gostaria de agradecer a todas as
pessoas que me têm ajudado no percurso da minha carreira, por vezes tão difícil
de manter com persistência e motivação. Não se consegue nada sozinho e
para chegar até aqui foi fundamental o
apoio da família, dos amigos, dos músicos e todos os profissionais que em todo
o meu percurso estiveram sempre do
meu lado nos bons momentos e fundamentalmente nos menos bons. Gostaria
ainda de agradecer especialmente ao
Luís Guimarães, pelo suporte estruturante que me tem proporcionado neste
momento de carreira tão exigente,
obrigado por acreditar. Ao Filipe Barbosa pelo apoio, solidariedade e companheirismo que muito importantes têm
sido. Um obrigado aos meus apoios
logísticos sempre disponíveis, à DMDI
Eyeweare Solutions, Antónia Prassa PRASSA pronto a vestir e ao Jorge Silva
Hair Concept e equipa.
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“O TRÉMULO DA CARRIÇA”
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

CARLOS GUIMARÃES, RECONHECIDO MÉDICO VIMARANENSE, APRESENTOU NO PASSADO DIA 20 DE NOVEMBRO A SUA PRIMEIRA OBRA
NO MUNDO DAS LETRAS. O CAE SÃO MAMEDE ENCHEU PARA OUVIR AS
PRIMEIRAS PALAVRAS DA OBRA “O TRÉMULO DA CARRIÇA”, UM RETRATO
HISTÓRICO-SOCIAL COM A FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO, LOCAL
DE NASCIMENTO DO AUTOR, COMO CENÁRIO.
“Este livro é um retrato social do início
dos anos 70 que se desenrola numa
aldeia colada à cidade - S. Martinho de
Candoso - e que certamente se replicava em muitas aldeias do concelho e do
país ou até mesmo dentro dos muros da
própria cidade. É a visão e as interrogações de uma criança de 10 anos, acerca
desse passado tão recente, com as
devidas avaliações do presente. Histórias de mitos e personagens pintadas
na nossa vida, incrustadas num período
medieval tão próximo dos nossos dias.
Está escrito numa linguagem escorreita
que procura prender o leitor a devorar o
livro de forma divertida, séria, consciente e relaxada”, refere Carlos Guimarães.
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A ideia de escrever não surgiu do nada,
foi antes o entrelaçar de diferentes
linhas: “O DNA deste livro apresenta-se
em 3 genes bem definidos. O primeiro gene constrói-se numa matriz de
um gosto pela escrita esculpido em
mim desde a infância e que os trilhos
da medicina conseguiram abafar. O

segundo gene assenta na instigação
da família e dos amigos, que ao ouvirem
as minhas histórias e observações do
passado, me incentivaram a imprimi-las
no papel. O terceiro gene deve-se ao
livro “Galveias” do José Luís Peixoto que
me fez pensar em escrever “Candoso”,
sem o pretensiosismo de me aproximar
da qualidade de escrita deste autor, mas
com os conteúdos, reflexões e historia
que se encontra nesta obra”.
Carlos Guimarães tem a certeza de que
haverá uma identificação por parte de
muitos leitores: “todas as pessoas que
bordejaram a minha geração fazem
parte desta história, viveram-na e são
personagens da mesma. As gerações
mais recentes, que não viveram essa
época, encontrarão um mundo espantoso, sujo e medieval, mas ao mesmo
tempo, tão feliz e descomplexado”.
Não obstante o facto de se tratar de
uma edição de autor, Carlos Guimarães não põe de parte uma divulgação
nacional, se a oportunidade surgir. As

apresentações, pela carga afetiva que
o livro assume, são para já um objetivo
concreto e definido. Há já alguns locais
acertados e há também a disponibilidade para apresentações em bibliotecas ou escolas, fazendo com que o
livro chegue a um público mais jovem,
que poderá, num exercício de abstração e reflexão, imaginar-se na pele da
criança retratada na obra.
Embora não se considere um escritor,
Carlos Guimarães tem a vontade de
continuar a escrever e a partilhar as suas
histórias (ficcionadas ou não). O autor
avançou à Mais Guimarães a informação
de que já está a escrever um segundo
livro, a editar no próximo ano, com cariz
ficcional sobre a condição humana nos
meandros da sua profissão.
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ANIVERSÁRIO

BONITA GAIATA COMEMOROU
O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO
A Bonita Gaiata, loja de vestuário, calçado
e acessórios, situada no centro Comercial
Villa, comemorou no dia 21 de novembro
o Primeiro Aniversário. Para celebrar a
data especial houve bolo e café para os
muitos clientes que passaram pelo espaço
e puderam ver já algumas sugestões para
belos presentes de Natal.

A Bonita Gaiata distingue-se por ser
um espaço agradável onde encontramos vestuário, calçado e acessórios
para toda a família, podendo desfrutar
de preços muito baixos e de um excelente atendimento.

PARABÉNS BONITA GAIATA!

NESTE NATAL SURPREENDA-SE
COM O QUE TEMOS PARA SI!
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Avenida Dom João IV
Centro Comercial Villa, Loja 17
Guimarães

FACEBOOK – BONITA GAIATA
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A CERCIGUI INICIOU
NA EDIÇÃO DE JULHO
DA MAIS GUIMARÃES
A PUBLICAÇÃO
REGULAR DO BOLETIM
INFORMATIVO VOZ DA
CERCIGUI NESTA REVISTA
MENSAL DE REFERÊNCIA
DA CIDADE BERÇO.
A MAIS GUIMARÃES,
COM UMA TIRAGEM JÁ
DE 5000 EXEMPLARES,
É O PARCEIRO DE
EXCELÊNCIA PARA QUE
A CERCIGUI ATINJA O
PRINCIPAL OBJETIVO
COM A PUBLICAÇÃO
DESTE BOLETIM
E QUE É PERMITIR
DAR A CONHECER
À COMUNIDADE O
TRABALHO REALIZADO
PELOS SEUS
CLIENTES/UTENTES E
COLABORADORES.

29

VOZ DA CERCIGUI

EDITORIAL
Na edição de dezembro do Boletim Informativo da CERCIGUI damos destaque
às Comemorações do 38º Aniversário da CERCIGUI e ao XIII Encontro de
Formandos, organizado pela FORMEM
- Federação Portuguesa de Centros de
Formação Profissional e Emprego para
Pessoas com Deficiência, em Guimarães
e em parceria com a CERCIGUI.
Em dezembro não festejamos só o Natal. Mas também um dia para promover os Direitos Humanos de todas as
pessoas portadoras de deficiência. Dia
3 de dezembro é o Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência. A data
tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão
dos assuntos relativos à deficiência e a
mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar destas
pessoas. Durante os primeiros dias de
dezembro uma série de iniciativas serão
desenvolvidas em Guimarães a merecer
a vossa atenção e participação.
Como exemplo disto a CERCIGUI dinamizou mais um fim de semana integrado no
projeto POSSO, cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projectos pelo
Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
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Com o objetivo de proporcionar a plena
e efetiva participação e inclusão social,
criando a igualdade de oportunidades, o
projeto POSSO, possibilitou a mais 12 jovens portadores de deficiência mental e/
ou paralisia cerebral um fim-de-semana,
considerado por todos como fantástico.
Na passagem de um ano da Abertura da
Loja Cercigui Faz à Mão com Arte fica
o registo do balanço da sua actividade
e o incentivo à compra dos presentes
de Natal neste espaço onde a arte e a
solidariedade estão lado a lado.
Porque ambicionamos Conquistar
Finais Felizes a história do Armandinho, cliente do Centro de Atividades
Ocupacionais da CERCIGUI, sensibilizou
e motivou a participação de muitas
pessoas. E o final feliz aconteceu!
E no final de mais um ano começamos
a somar as nossas alegrias e sentimo-nos privilegiados porque contamos
sempre com a amizade, apoio e confiança dos vimaranenses.

A NOSSA META É OFERECER
SEMPRE O MELHOR!
Que o Ano Novo que se aproxima seja uma
porta aberta para novos sonhos e que
possamos continuar a realizá-los juntos.

ELEVAMOS O NOSSO CARINHO
E O NOSSO OBRIGADO E DESEJAMOS
QUE TENHAM BOAS FESTAS.

38º ANIVERSÁRIO
DA CERCIGUI
As Comemorações do 38º Aniversário
da CERCIGUI decorreram no passado dia 07 de novembro. Sob o lema
“A CERCIGUI no coração da cidade”
pretendeu-se que o aniversário fosse
vivido numa forte ligação entre a instituição e a comunidade. Para tal do Programa constou uma Eucaristia Solene
na Basílica de S. Pedro do Toural, pelas
15h00, com o simbolismo do reconhecimento dos 400 anos da Basílica e da
centralidade do Toural como o coração
de Guimarães. Neste aniversário a
direção pretendeu de forma especial
reconhecer aqueles colaboradores que
cumprem 25 ou mais mais anos de
serviço na instituição com a entrega
de uma medalha da instituição.No final
cantaram-se os parabéns com os sinos
da Igreja a dar o mote.
A Direção da CERCIGUI agradece a
todos os que se juntaram a nós. Um
agradecimento especial ao Município
de Guimarães, Basílica de S. Pedro
do Toural, Manjar dos Doces, Flores e
Eu, Amtrol Alfa e Foto Joelito. Todos
juntos conseguimos demonstrar que o
slogan deste aniversário não podia ser
mais apropriado. A CERCIGUI esteve
no Coração da Cidade. E sentimos em
cada momento que a CERCIGUI está no
Coração dos Vimaranenses.

Fez no passado dia 21 de novembro um
ano que a loja Cercigui Faz à Mão com
Arte situada nas suas instalações da Rua
Raúl Brandão, nº 195, foi inaugurada.
Aquela que pretende ser uma loja
de artesanato criativo e de produtos
regionais elaborados pelos clientes da
instituição e seus colaboradores tem
cumprido os ojetivos traçados.
Adaptando-se com produtos criados especificamente para as épocas
festivas é possível sempre comprar o
presente ideal no Dia dos Namorados,
Dia das Madrinhas, Dia do Pai, Dia da
Mãe, Páscoa e Festas Nicolinas.
Nela poderá encontrar uma diversificada montra de produtos de elevada qualidade e cuidadosamente selecionados
para consumidores exigentes.
Aqui poderá realizar algumas das suas
compras de Natal. Temos coroas em pinheiro natural e elementos decorativos re-

ciclados, mantas polares com mensagens
alusivas à época, enfeites de Natal para
a sua árvore, postais de Natal personalizados, cabazes com bolachas, compotas
caseiras e chás, bombons , sabonetes e
velas artesanais, brinquedos em madeira, presépios em barro com a marca dos
clientes elaborados com a supervisão
da Ceramista Maria Fernanda Braga e
bordados em que mantendo a tradição
do Bordado de Guimarães se introduz
um toque de modernidade.
Um ambiente onde a tradição e a inovação se cruzam através do melhoramento
de técnicas e acréscimo de design e
criatividade mostrando que a arte e a
solidariedade também poderão estão
unidas. Acima de tudo uma montra demonstrativa dos nossos TALENTOS.
Está aberta de segunda a sexta- feira
das 9h-13h e das 14h-17h. No período
natalício terá um horário alargado.
Pode acompanhar as novidades na
página do facebook.

O SONHO DO ARMANDINHO
O Armandinho é um cliente/utente do
Centro de Actividades Ocupacionais
da CERCIGUI. No próximo ano este jovem irá dentro do Paraciclismo realizar o Campeonato Regional do Minho
de Downhill e também o de Enduro.
Para tal precisava de uma biclicleta e
equipamento de proteção.
Organizado pela GetPro Sports Agency
decorreu nos dias 31 de outubro e 1 de novembro o evento solidário 1ª Concentração
de Downhill da Penha que teve como motivação angariar fundos para a sua aquisição.
O evento muito participado contou
com a presença do ciclista Rui Sousa.
Através de inscrições na prova, donativos e ofertas de equipamentos foi
possível atingir o objetivo.
O Grande Auditório da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão recebeu no dia 21 de novembro a Gala de
Encerramento da Época Desportiva
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CERCIGUI FAZ À
MÃO COM ARTE

da Associação de Ciclismo do Minho.
Nesta 7ª edição a associação homenageou os atletas minhotos que se
sagraram Campeões Nacionais em
2015 e que conquistaram resultados
de relevo a nível internacional.
Foi nesta Gala que foi entregue ao
Armandinho a biclicleta tão desejada. Neste momento já tem biclicleta
para treinar e para fazer os longos
passeios que tanto gosta. Obrigado
a todos que colaboraram. Obrigado
José Lobato Pereira por acreditares ser possível. Neste momento a
CERCIGUI está em negociações com
uma marca de biclicletas para que no
início da época receba um equipamento completo. O objectivo é que
o Armando seja tratado como atleta
patrocinado pela marca figurando em
ações promocionais e campanhas publicitárias. Um atleta de TOPO merece
um patrocinador de excelência.
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DIA INTERNACIONAL
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

XII ENCONTRO DE
FORMANDOS - FORMEM
Nos dias 9 e 10 de novembro realizou-se
o XIII Encontro de Formandos, organizado
pela FORMEM - Federação Portuguesa de
Centros de Formação Profissional e Emprego para Pessoas com Deficiência, em
Guimarães e em parceria com a CERCIGUI.
Foi com muito orgulho que a instituição
CERCIGUI participou na organização deste
encontro que contou com a presença de 17
instituições, num total de 70 participantes.
Foram dois dias repletos de animação, cul-

tura e reflexão.Na tarde do dia 9 contamos
com a colaboração do ilustríssimo Fernando Capela Miguel que fez uma breve sessão sobre a História de Guimarães e visita
guiada ao Paço dos Duques de Bragança.
O jantar contou com o precioso contributo
solidário do Animador Ricardo Vieira que
com o seu enorme profissionalismo,
abrilhantou esta noite, tornando-a memorável para todos os presentes.
A manhã do dia 10 foi dedicada a uma ses-

são de trabalho para formandos, formadores/técnicos que abordaram as questões relacionadas com os direitos das pessoas com
deficiência. Todas as instituições participantes despediram-se de Guimarães com uma
“Cantarinha dos Namorados”, gentilmente
oferecida pela Câmara de Guimarães.
Um bem-haja a todos os participantes e a
todos os que contribuíram para a realização
deste encontro que esperamos que tenha
ficado na memória de todos os presentes.

PROJETO POSSO
A CERCIGUI dinamizou mais um fim de
semana fantástico integrado no projeto POSSO, cofinanciado pelo Programa
de Financiamento a Projectos pelo INR,
I.P. Com o objetivo de proporcionar a
plena e efetiva participação e inclusão
social, criando a igualdade de oportunidades, o projeto POSSO, possibilitou
a mais 12 jovens portadores de deficiência mental e/ou paralisia cerebral
um fim-de-semana, considerado por
todos como fantástico. O primeiro encontro, integrado no projeto e com outros

jovens decorreu no mês de junho já com
destaque no Boletim Informativo de Julho.
No sábado, dia 26 de setembro, partiram para o Porto à descoberta de novos
mundos no Museu dos Descobrimentos.
Após a visita ao museu passearam pelo
Porto e no final da tarde regressaram
a Guimarães. À noite, as descobertas foram outras, indo assistir à
peça de Teatro “O Rocambolesco
Dia Um de Por tugal”, espetáculo da
Academia Asas de Palco. Dormir na
CERCIGUI foi outra descober ta.

No domingo, após um descansado
pequeno-almoço na praça da Oliveira, caminhou-se e descobriu-se
a cidade com os encantos de uma
manhã calma de fim-de semana.
Após o almoço e bem cansados
voltaram às suas familias com uma
certeza para todos – PODEMOS.

DESPORTO - JOÃO SOUSA

MELHOR LUGAR
DE SEMPRE
NO RANKING ATP
FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

O tenista vimaranense conseguiu, com
a conquista do segundo torneio da Associação de Tenistas Profissionais da
carreira, subir até ao 33ºlugar, o melhor
de sempre de um português.
Depois da conquista o troféu em Valência,
o jovem tenista rumou a Cabo Verde para
umas merecidas férias. Não só de descontração se fez o descanso do vimaranense,
que aproveitou o facto de estar num país
irmão para passar algum tempo com alguns fãs cabo-verdianos, tendo sido muitas as crianças que o quiseram conhecer e
ouvir o que tinha para contar.
De regresso a Guimarães, João Sousa foi recebido na sua antiga escola,
EB Egas Moniz, onde partilhou o que
sentiu na mais recente conquista
internacional: “Fiquei muito feliz por
esta conquista. foi a melhor forma de

terminar o ano”. O tenista vimaranense
relembrou também que “há que trabalhar muito para estar entre os melhores do mundo e eu acredito que estou
entre os melhores do mundo”, enquanto deixou uma mensagem ainda mais
fulcral: “o mais importante é serem
felizes, sentirem-se bem convosco e
ter o apoio da família”.
A participação no Estoril Open, prova
do circuito ATP que acontecerá em
Portugal de 23 de abril a 1 de maio,
já está garantida e João Sousa está
“orgulhoso por poder jogar em casa”.
“Este ano as coisas não correram bem
no Estoril, independentemente de eu
me ter preparado da melhor maneira.
Mas nem sempre é fácil jogar em casa.
Mas fico contente por poder jogar
diante dos portugueses e com o apoio
deles”, acrescentou o vimaranense.
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DESPORTO - KARTING

PILOTO DE
9 ANOS RECEBE VOTO
DE LOUVOR DA CÂMARA
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Luís Alves conquistou esta época o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal,
em Karting. O jovem vimaranense começou a sua carreira aos 5 anos e promete
continuar com conquistas no futuro.
O percurso desportivo deste jovem
começou em 2011, com um 3º lugar na
Taça Ibérica Mojo, na categoria “Iniciação”. Em 2012, Luís Alves colecionou os
primeiros títulos da carreira e, em 2013,
sagrou-se vice-campeão no Troféu Regional Norte e conquistou um 3º lugar
na Taça dos Campeões.
Um ano mais tarde, o jovem piloto
continuou o percurso de ascensão,
sagrando-se vice-campeão nacional,
vice-campeão da Taça de Portugal e

vice-campeão da Taça dos Campeões
de Karting. Este ano, foi campeão
nacional a 20 de setembro, no Bombarral e em outubro venceu a Taça de
Portugal em Leiria, ao terminar a prova
à frente de 16 participantes.

que decorre o campeonato, de março
até setembro/outubro, os treinos são
semanais, mas quando não há prova
a decorrer, Luís treina de quinze em
quinze dias, embora, como confidencia o
pai, “peça sempre para vir mais vezes”.

Rui Alves, pai de jovem conquistador, avançou à Mais Guimarães que o
interesse do Luís pelo karting nasceu
“desde que estava na barriga da mãe,
que me acompanhava. Apesar de eu
nunca ter corrido de forma profissional, corria de forma amadora.” Rui
acrescenta ainda que “o karting é a
grande paixão desportiva dele, mas
só há karting se houver aproveitamento escolar. Ele sabe disso. E felizmente é um bom aluno”. Na época em

Depois de um ano desportivo memorável, Luís Alves vai competir, no próximo
ano, nas categorias de “Juvenil” (Campeonato Nacional de Karting) e “Mini
Max” (Troféu Rotax) em cinco provas
cada e Taça de Portugal, podendo também participar no competitivo Campeonato Nacional Espanhol. Por ter sido
Campeão Nacional em 2015, beneficia do
facto de poder disputar uma categoria
superior, apesar de ainda ter idade para
participar no escalão de Cadetes.

WHITE ANGELS VÃO CRIAR WHITE KIDS

HÁ UM GENE VITORIANO
NESTA GERAÇÃO DE CRIANÇAS
TEXTO: ANDREIA LOPES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Transmite-se de pais para filhos.
Manifesta-se logo nos primeiros anos
de vida. Aqueles que com ele nascem falam, a primeira vez, para dizer “Vitóóóória”. Trocam aniversários e brincadeiras
na rua para irem ao estádio.
É o amor – ao Vitória - que se renova
nas gerações vindouras. São, como
os seus ascendentes, anjos brancos.
Serão, seguramente, os homens, e
as mulheres, que no futuro vão subir
o muro e de costas para a bola ditar
cânticos e agitar bandeiras.
Ainda falta uma semana para o Vitória
receber o Rio Ave no Afonso Henriques,
mas João Fernandes, nove anos, antecipou-se aos jornais e às conversas de
café. Findo um jogo pensa-se o próximo
e acalenta-se o entusiasmo nos seis dias
que ainda faltam.
João, filho de Carlos, membro ativo dos
White Angels, entrou a primeira vez no
estádio do Vitória dois dias depois de
fazer três anos.
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Não foi uma estreia pacífica. O tamanho
reduzido da criança levantou dúvidas ao
segurança de serviço e Carlos haveria de
regressar a casa para ir buscar o cartão de
cidadão e com ele comprovar os três anos
acabados de completar.
Depois desse jogo, muitos outros se
seguiram. Tantos que o pequeno João
já superou o pai na assiduidade com
que vai à bola.
Na sul inferior toda a gente conhece o
João, filho do Alface, e são muitos os
que por causa dele se distraem do jogo
dentro das quatro linhas.
O pai acredita que ele será o futuro presidente dos White Angels. Mais do que o
futebol do Vitória, o miúdo gosta mesmo é
da claque. E a dedicação é tanta que antes
dos jogos faz questão de passar na sede
dos WA e ajudar no transporte do material.
João traz o amor aos WA na roupa – no dia
da entrevista usava um fato de treino da
claque – e na colecção de autocolantes
que carrega no bolso.

Canta o amor pelo Vitória na ponta da
língua. E não esquece quando de megafone em punho pode fazer o grito da
claque, “Força Vitória. Vence por nós…”,
onde nem o palavrão faltou.
Carolina Praça nasceu no Brasil. Habituada a torcer por clubes grandes
rapidamente se deixou contagiar pela
dimensão do Vitória.
Casou-se a primeira vez com um
membro dos WA e a segunda com um
atleta do Vitória.
Ricardo Faria, o filho mais velho, com 11
anos, chegou a jogar na formação vitoriana, mas o que o move mesmo nem é o
futebol. São os White.
Beatriz, a segunda filha, nasceu há cinco
anos. Desde então assistem os três aos
jogos, sempre na sul inferior.
Se Ricardo é mais recatado, a irmã assume o lugar de primeira dama e revela
sem constrangimento que é namorada do
presidente da claque.
A Bia leva vestida a camisola do irmão
alguns tamanhos acima do seu e na mão
enverga, religiosamente, a bandeira que
agita os 90 minutos de jogo.
Lá em casa, mais do que o CD da Violetta,
toca repetidamente o novo álbum dos WA.

“A MINHA FILHA
JÁ É FANÁTICA”
“Largo tudo para te ver” também está
sempre na boca de Matilde Alves, de
oito anos e responsável pelos White
Kids, um núcleo dentro dos WA que
deverá nascer em breve, conforme nos deu conta Alberto Guerra,
presidente da claque vitoriana. “Eles
gostam de se juntar a nós, mas temos consciência que nem sempre é
seguro. Criar os White Kids e agrupá-los num espaço onde eles e nós
pais os vejamos em segurança foi a
forma que encontramos de solucionar a questão”, acrescenta.

Matilde começou a ir ao estádio e a ver o
futebol na claque com o pai. Teria pouco
mais de três anos.
“Lembro-me de estar atrás da baliza e chamar o Nilson”, guarda-redes que representou o Vitória durante sete épocas.
Patrícia Barbosa, a mãe e dirigente das
White Girls só há um ano é que começou
a acompanhar assiduamente o Vitória.
Tomou-lhe o gosto. Está presente em casa
e fora. Já Matilde não está autorizada a ver
os jogos contra o Braga, Porto e Benfica. A
segurança justifica a decisão dos pais.
Patti, como é conhecida no seio da claque,
vê com bons olhos caso Matilde lhe siga as
pisadas no futuro e passe – como ela – a
subir ao muro e liderar a falange de apoio
ao Vitória. Ao invés, preocupa-a mais o
presente. Parece-lhe desmedido o gosto
da filha pelo Vitória. “Já dei com ela a chorar à espera que o André André marcasse
um penalti contra o Sporting”, revela.
“Mesmo na escola só fala do Vitória. É um
bocadinho de mais”, desabafa.
E agora que o Natal está a chegar, Matilde
já fez a sua lista, “o ano passado pedi um
fio do Vitória, mas era muito caro e não recebi. Por isso, este ano vou voltar a pedir”.
PUB
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01- Bando Escolástico de 1870
02 - Jerónimo Sampaio
principal entusiasta da restauração
das festas a S. Nicolau em 1895

Quando o Inverno lhe bate à porta,
Guimarães ganha uma nova banda
sonora. Entre o fim de Novembro e os
dias iniciais de Dezembro, é rara a hora
em que se não escuta, em fundo, o som
das baquetas a percutirem nas peles
dos tambores. São esses os dias em que
as Nicolinas se anunciam e acontecem.
De todas as festividades cíclicas do
calendário vimaranense, as festas que
os estudantes de Guimarães dedicam
ao seu padroeiro são as que despertam
emoções mais à flor da pele e as mais
desencontradas tentativas de interpretação. Estas são festas singulares.
Da origem das festas a S. Nicolau quase
nada se sabe. Tem sido levantada a
hipótese de terem tido a sua origem na
Universidade da Costa. Não entraremos
aqui na discussão acerca da existência
de uma universidade no antigo convento da Costa. Independentemente
da sua natureza institucional, é seguro
que ali existiu um estabelecimento para
educação de príncipes, que contou entre
os seus alunos com o príncipe D. Duarte,
que seria Arcebispo de Braga, e com o
futuro Prior do Crato. Ministrava estudos
superiores e teve uma existência muito
efémera. A sua história é muito interessante, nomeadamente para o estudo
da introdução da cultura humanista em
Portugal. No entanto, até hoje não foi
encontrada qualquer evidência documental que relacione o Colégio da Costa
com o culto a S. Nicolau em Guimarães.
O documento mais antigo que se refere
a estudantes em dia de S. Nicolau em
Guimarães, até hoje conhecido, foi revelado recentemente pelo historiador Rui
Faria. Refere-se a uma queixa apresentada por uma tal Maria Cardosa contra
dois estudantes que teriam arrombado
um postigo de sua casa na noite de S.

Nicolau do ano de 1645. Trata-se de
um “instrumento de perdão” lavrado
na Quaresma do ano seguinte, quando
a queixa foi retirada, por “descargo de
consciência” da queixosa. Revela-nos
que, naquele tempo, os estudantes de
Guimarães já praticavam actos de subversão a coberto de S. Nicolau.
Bem mais esclarecedor será um capítulo de
visitação assinado em 23 de Fevereiro de
1675 pelo Arcebispo D. Veríssimo de Lencastre, referente a uma inspecção episcopal à
Colegiada de Guimarães, onde se lê:
Mandamos ao sacristão desta sé e a
qualquer pessoa que tiver jurisdição
na sacristia com pena de excomunhão
por si, nem interposta pessoa empreste alguma capa de asperges para os
estudantes, ou outra qualquer pessoa
andar a cavalo dia de S. Nicolau Bispo
em companhia dos Escolares causando
turvações na vila e muitas indecências
a que convém por este meio atalhar.
Pelo que nos informa, este documento é
um precioso testemunho para a compreensão da natureza e da origem dos
festejos dos estudantes de Guimarães
a S. Nicolau, uma vez que nos remete
para práticas identificadas em diferentes
lugares da Europa desde a Idade Média.
No dia de S. Nicolau, escolhia-se um
estudante que era investido na condição de bispo e que, envergando trajes
litúrgicos, montava num cavalo ou num
asno e, acompanhado pelos seus “acólitos”, andava pelas ruas e pelos campos
em brincadeiras e travessuras, chegando mesmo a presidir as celebrações
religiosas nas sés. Eram manifestações
que consumavam jogos de inversão da
realidade, em que o mundo era virado
às avessas e o poder era transmitido,
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temporariamente, a loucos (recorde-se
que, na Idade Média, as crianças eram
equiparadas aos tolos ou aos doidos).
Estas práticas eram correntes nas sés
catedrais, que também eram escolas.
Assim acontecia na Colegiada de Guimarães, que tinha estatuto de sé catedral,
existindo entre os titulares do respectivo
Cabido um cónego com a missão de ensinar os meninos do coro, o mestre-escola.
Parece claro que o enraizamento do
costume que o arcebispo proibiu em 1675
era mais forte do que a autoridade eclesiástica. Se assim não fosse, não haveria
necessidade de repetir a proibição, como
aconteceu em 1705, num novo capítulo de
visitação, desta vez assinada pelo D. Prior
da Colegiada, D. João de Sousa, onde se lê:
É coisa muito indecente que, no dia da festa de S. Nicolau, que nesta vila se celebra
pelos estudantes, andem os mesmos a
cavalo com sobrepeliz e murça, fazendo
gravíssima ofensa à autoridade do hábito
canonical, e, sendo esta acção muito
repugnante à veneração que se deve às
vestiduras dos sacerdotes, pois se convertem em usos sumamente profanos, de
que forem ordenadas para o culto divino, e
detestando tão irreverente abuso, proibimos a todos os nossos súbditos, sob pena
de excomunhão maior ipso facto incurrenda, que emprestem murças e sobrepelizes,
nem consintam por algum modo, que se
sirvam das suas para o dito efeito.

03 - José Luís de Pina
tesoureiro da comissão
das festas de 1895

FESTAS
DE INVERNO
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Os documentos conhecidos dão consistência à inclusão das festas de S. Nicolau
de Guimarães no quadro das festividades cíclicas de Inverno que se celebravam extensamente na Europa Medieval.
Tinham uma feição carnavalesca, com as
máscaras e a inversão da hierarquia social sempre presentes. Ocorrendo entre
o dia de S. Nicolau (6 de Dezembro) e o
dia dos Santos Inocentes (28 de Dezembro), assumem-se como sobrevivências
de festas pré-cristãs, as saturnais.
As saturnais eram festas que aconteciam em Dezembro, evocativas dos
tempos da abundância, em que ainda
não havia distinção entre homens livres
e escravos. O elemento mais singular
destas manifestações era a inversão da
ordem social. Enquanto decorria a festa,
os escravos recuperavam a liberdade
e um deles era eleito para governar
temporariamente a cidade. A eleição
de “obispillos” nas sés catedrais espanholas remete-nos para esta prática de
inversão da ordem e da hierarquia social.
Também aí se apagava, temporariamente, o poder instituído, que era entregue a
um “parvo”, num ritual que tinha um evidente sentido lúdico, em que a ocultação
de identidades através de máscaras
favorecia a inversão de papéis sociais.
Estas festas resultavam num jogo
complexo de transfiguração, subversão
e celebração, consumado em tempos de
interregno da normalidade vigente e de
folia desbragada que, por regra, coincidiam com as férias dos estudantes no
tempo mais frio do Inverno. Não faltam
nas Festas Nicolinas elementos que as
integram neste quadro.
Como vimos, não nos é possível dizer
desde quando se presta culto profano a

04 - João de Meira
autor de pregões e primeiro
historiador das festas a S. Nicolau

S. Nicolau em terras de Guimarães. No
contrato de arrendamento dos dízimos
de Urgezes de 1734, o rendeiro ficou
obrigado a pagar aos estudantes a porção da renda que lhes era devida em dia
de S. Nicolau, devendo fazê-lo “com toda
a boa satisfação, como é uso e costume
e foi sempre”. Por esta expressão, “foi
sempre”, é-nos lícito concluir que estas
festividades eram tão antigas que, na
primeira metade do século XVIII, já não
era possível precisar a sua origem.
Ainda sabemos muito pouco acerca das
festas dos estudantes nos séculos XVII e
XVIII, sendo certo que eles organizavam
danças, folias e representações teatrais,
nomeadamente para recolherem os meios
que lhes permitiram erguer a capela e
sustentar a Irmandade de S. Nicolau. Só a
partir da segunda década do século XIX é
que começamos a ter uma visão mais próxima destas festas, percebendo-se que
já incorporavam boa parte dos elementos
que hoje lhes conhecemos. Para esse conhecimento muito contribuem os pregões
escritos por João Evangelista Morais Sarmento, os mais antigos que chegaram até
nós (1817-1822). Naqueles tempos, já era
erguida no Toural a bandeira que anunciava que a festa dos estudantes ia começar.
No dia de S. Nicolau, os estudantes recebiam e partilhavam a renda, invadiam as
ruas, castigavam os intrusos com banhos
de água gelada no chafariz do Toural,
distribuíam as maçãs às damas, enchiam
o velho burgo com as suas folias, as suas
danças e os batimentos ritmados e ruidosos nos seus tambores, mascaravam-se, desafiavam as autoridades vigentes.
Nos seus elementos mais marcantes, as
festas já eram o que são hoje.
As festas a S. Nicolau giravam em
torno da renda de Urgezes, que era retirada do dízimo que cabia à Colegiada.
Nos sucessivos contratos de arrendamento que se conhecem, sempre se
fez menção à obrigação do rendeiro

05 - D. Aninhas
a madrinha dos
estudantes

de dar satisfação à parte da renda que
cabia aos estudantes no dia do seu
orago. Quando as dízimas foram extintas, na sequência da vitória dos liberais
de D. Pedro IV em 1834, a Colegiada
declarou-se desobrigada de cumprir
com a posse dos estudantes, por resultar de uma renda que já não recebia,
as festas terão sofrido um sério abalo.
Os estudantes moveram uma acção
contra o Cabido, exigindo a reposição
da “imemorial posse de receberem do
Reverendíssimo Cabido desta Colegiada em o dia seis de Dezembro pela
renda que o mesmo possui em Santo
Estêvão de Urgezes duas rasas de
castanhas, dois almudes de vinho, dois
centos de maçãs, meia rasa de nozes,
meia de tremoços, e duas dúzias de
palha painça”. Acção que venceriam,
num primeiro momento, mas que, em
definitivo, acabariam por perder.
Em 23 de Novembro de 1837, 39 vimaranenses aprovaram os estatutos da
Associação Escolástica Vimaranense,
com o fim de “promover a continuação,
aumento e luzimento dos festejos do
dia 6 de Dezembro, e pugnar por todos
os foros e regalias que os Estudantes
desta Vila desfrutam, desde tempo
imemorial”. Aí se definia quem era estudante e quem gozava de foro escolástico: os que frequentavam qualquer
aula pública ou Mestres particulares
de latim, filosofia, retórica ou qualquer
outra ciência; todos os eclesiásticos da
vila de Guimarães; todos os indivíduos
que aí frequentam ou frequentaram
aulas da Universidade. Perderiam esse
estatuto se não se mantivessem solteiros, se assentassem praça nos corpos
da primeira linha, se se dedicassem
ao comércio ou a qualquer profissão
mecânica (trabalho com as mãos), se
exercessem qualquer cargo público,
civil ou militar, ou se tivessem abandonado os estudos antes de completarem seis meses de frequência.

AGONIA
E RESSURGIMENTO
No século XIX as festas aconteceram
com alguma inconstância, até que, ao
entrar no último quartel de oitocentos,
parecia ter chegado a hora do seu fim.
Durante cerca de vinte anos não se realizaram em Guimarães festas a S. Nicolau
dignas desse nome e as tentativas de as
fazer ressurgir não passaram de pálidos
fogachos do seu antigo brilho. Mas em
1895 renasceram em todo o seu esplendor pelas mãos de um grupo de entusiastas, com Jerónimo Sampaio e Bráulio
Caldas à cabeça. Ressurgiram com um
figurino renovado e com um conjunto de
números que já não se centrava apenas
no dia 6 de Dezembro. No início do século XX, João de Meira inventou o nome
por que hoje são conhecidas, Nicolinas.
Sobreviveram à crise em que quase
pereceram, na sequência da instauração da República, e à extinção do curso
complementar do Liceu, entre 1928 e
1958. Passaram os tempos agitados que
se seguiram ao 25 de Abril e, com a massificação e a unificação do ensino secundário, democratizaram-se e assumiram
foros de manifestação multitudinária,
onde o cortejo do pinheiro foi ganhando
crescente protagonismo. Apesar das
convulsões e mudanças que aconteceram ao longo do século XX, as Nicolinas
chegaram aos nossos dias mantendo,
no essencial, o figurino desenhado pelos
restauradores de 1895.
Muito se tem discutido acerca da natureza da festa vimaranense a S. Nicolau.
Apesar de se desenrolarem sob a invocação de um santo, as Nicolinas não têm
carácter religioso. São festejos inequivocamente profanos, quase sem dimensão
religiosa, sendo a excepção a participação dos estudantes nas novenas de
Nossa Senhora da Conceição de Fora.
Tal natureza, que foi sempre clara, só
em tempos bem recentes se tornou um
pouco mais difusa. Note-se que, desde o
tempo em que temos informações mais
consolidadas sobre as festas, a Irmandade de S. Nicolau não desempenhava
nelas qualquer papel. Até ao início do
século XX, a única intervenção directa da
Irmandade de S. Nicolau no contexto das
festas que conhecemos aconteceu por
força de um acidente trágico aquando
do levantamento do pinheiro em 1842.
Durante a operação de levantamento,
o gigante tombou, provocando a morte
a um jovem aprendiz de alfaiate. Seria
a irmandade a organizar o seu funeral.
Quanto à organização da festa, foi sempre rigorosamente laica, estando a cargo
da Comissão composta por estudantes,
eleita a cada ano.
Uma outra questão que tem sido levantada recorrentemente, e que em alguns
momentos tem sido fonte de desacertos
e de conflitos, é a que se prende com
a delimitação do direito de participação nas festas. O principal motivo da
discussão resulta de não haver doutrina
fixada sobre a matéria, a não ser a que

consta do estatuto da Associação Escolástica de 1837. Originalmente, sendo
dos estudantes de Guimarães, acabavam por ser, essencialmente, festas dos
coreiros da Colegiada, já que, à falta
de escolas, não haveria em Guimarães
muitos mais estudantes. Ao longo do
século XIX, as festas foram assumidas
pelos estudantes de Latim que, grosso
modo, era o que havia na cidade com
natureza de ensino regular. A extinção
da aula de latim do professor Venâncio,
em Julho de 1869, explica a decadência
das festas. O ressurgimento de 1895, não
seria obra dos estudantes do pequeno
seminário da Oliveira, criado em 1891,
mas da “Academia Vimaranense”, ou
seja, dos estudantes dos colégios então
existentes. Mais tarde, com a instalação
do seminário-liceu em Santa Clara, instituído em 1896, as festas passaram a ser
assumidas pelos estudantes liceais.
Até ao último quartel do século XX, as
festas foram organizadas pelos estudantes que frequentavam o ensino liceal
em Guimarães, nomeadamente no Liceu
Martins Sarmento, depois Liceu Nacional
de Guimarães e, a seu tempo, no Colégio
Egas Moniz. Com a unificação do ensino
secundário, na sequência da reforma
de Sottomayor Cardia, foi decretada a
extinção dos Liceus e das Escolas Técnicas e, vencidas algumas resistências, as
festas passaram a ser participadas pelos
estudantes das diferentes escolas da
cidade. A condição para a participação
nas festas nunca foi a da frequência de a
uma determinada escola pelos estudantes, mas a natureza do ensino que
frequentavam (o que explica a exclusão
dos alunos da antiga Escola Industrial).
Com o modelo de ensino actualmente
vigente, em que as escolas secundárias
tanto oferecem cursos científico-humanísticos como profissionais, não faz
sentido afirmar-se, como alguns dizem,
que as festas são privilégio dos alunos
de uma escola, já que será preciso fazer-se grande esforço para se perceber que
o Liceu de Guimarães já não existe, por
ter sido extinto em 1978, e que os antigos ensinos liceal e técnico fazem hoje
parte da oferta educativa de todas as
escolas secundárias. As Festas Nicolinas
não são das escolas, de nenhuma escola, são dos estudantes de Guimarães.
Outra controvérsia que aflora na discussão da coisa Nicolina, resulta da dúvida
sobre a existência de uma idade ou de
um grau de ensino a partir do qual se
pode participar nas festas. A resposta
é simples: não há, nem nunca houve.
Sendo, na origem, festas dos meninos
do coro da Colegiada, nelas sempre
participaram estudantes que frequentavam o equivalente aos actuais 3.º ciclo
do ensino básico e ensino secundário.
A única limitação que outrora existiu,
embora não fosse regra escrita, era a
condição do mínimo das três matrículas para se poder integrar a Comissão
organizadora das festas. A proibição da
participação dos estudantes do 3.º ciclo
no cortejo das maçãzinhas, imposta
inopinadamente em 2014, não tem, portanto, qualquer fundamento na tradição
Nicolina. A este propósito, recorde-se

que no período que decorreu entre 1928
e 1958 não funcionou em Guimarães o
curso complementar do ensino liceal.
Nessas três décadas, o Liceu de Guimarães apenas tinha oferta até ao 5.º ano,
correspondente ao actual 9.º ano. Mas
festas não se extinguiram. Antes pelo
contrário, mantiveram-se sempre vivas
graças ao entusiasmo e ao esforço dos
seus jovens estudantes.

MASCARADAS
A interpretação do significado do Pinheiro também tem gerado alguma discussão. Na origem, por si só, o pinheiro não
significava grande coisa. Não era mais
do que um mastro onde era colocada a
bandeira escolástica, um painel de madeira onde estava pintada a imagem da
deusa romana da sabedoria e da guerra,
Minerva (aspecto que ajuda a consolidar
a percepção da natureza profana da
festa). É um pinheiro, mas poderia ter
sido um carvalho, um choupo, um lódão
ou um eucalipto, já que a dimensão simbólica estava na bandeira que se içava,
não no mastro. Com o tempo, a bandeira
foi perdendo importância (desapareceu
mesmo, provavelmente nos meados da
década de 1910), ganhando protagonismo o pinheiro, que tinha de ser:
O pinheiro maior,
o mastro mais gigante
Que ao longe e ao largo canta
a festa do estudante
A tradição do pinheiro remete-nos para
o velho costume, recorrente no nosso
mundo rural, de erguer uma bandeira
à entrada da terra, anunciando que ali
se estava em festa. Mesmo em meio
urbano, o Pinheiro das Nicolinas não era
única manifestação deste tipo em Guimarães. Outras festas, como o S. João,
se faziam anunciar na cidade de Guimarães com um pinheiro levantado ao céu.
Já o pregão, ou bando, era uma proclamação que servia para qualquer anúncio
público, que saía à rua com um pequeno
cortejo, ao som de tambores que chamavam o povo a reunir. Havia também
um clarim, que soava para impor o
silêncio para que se pudesse escutar a
mensagem do pregoeiro. Este ritual repetia-se em vários locais da povoação. O
bando municipal saía à rua com frequência, para fazer anúncios e proclamações
das mais diversas naturezas (nascimentos, mortes e casamentos na família
real, visitas oficiais, etc.). A última notícia
que temos desta forma de publicitar
data de 1929, anunciando uma visita
presidencial a Guimarães. Não sabemos
ao certo quando é que esta prática foi
adoptada pelos estudantes de Guimarães para anunciarem os festejos do dia
6 de Dezembro. O pregão nicolino mais
antigo que chegou até nós é de 1817 e
é, como todos os que se lhe seguiram,
mais do que um anúncio de folias, uma
interessante peça literária e informativa.
O pregoeiro, mascarado e em traje de
gala, seguia num carro puxado por cavalos, vistosamente ornado, acompanhado
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por estudantes mascarados, a pé ou a
cavalo. Com o tempo, o acompanhamento ficou limitado a bombos e caixas,
desaparecendo o clarim.
Uma outra questão que cumpre aclarar
é a que respeita à utilização de máscaras pelos estudantes. A máscara está
no cerne da tradição das festas. Aliás, as
festas a S. Nicolau eram uma mascarada,
ou seja, uma manifestação de estudantes
que ocultavam as suas identidades atrás
de máscaras. O dia 6 de Dezembro correspondia à abertura das festividades do
Inverno, inserindo-se num ciclo eminentemente carnavalesco, que se fechará com a
entrada na Quaresma. Ao longo do tempo,
a máscara foi perdendo a sua importância
enquanto elemento de ocultação da identidade, acabando como mero adereço dos
membros da comissão no dia do pregão,
já não sendo mais do que uma reminiscência dos tempos em que os estudantes
protagonizavam brincadeiras e tropelias
a coberto da impunidade que a ocultação
da identidade pela máscara assegurava. E
a importância da máscara era de tal modo
assumida que, mesmo quando o seu uso
era reprimido pelas autoridades públicas,
os estudantes não hesitavam em contrariar as proibições, arriscando a prisão.
Há uma justificação recorrente para a
utilização de máscara pelo pregoeiro
nicolino, que justifica a ocultação da

identidade com uma atitude de desafio à censura vigente, afirmando o
direito à liberdade de expressão. Mas
esta explicação choca com a realidade.
Regra geral, em tempos de ditadura,
os pregões não eram especialmente
subversivos e a máscara, mesmo que
permitisse esconder por completo as
feições do pregoeiro, de nada adiantava
para ocultar a sua identidade, uma vez
que ela estava publicada nas versões
impressas do pregão que eram distribuídas aquando da sua leitura.

DAMAS
E CAVALEIROS
Importa também perceber o significado
do cortejo das maçãzinhas. Na sua origem,
trata-se de um jogo de galanteio e de
partilha, em que os estudantes distribuíam
a “renda” de Urgezes. Como se percebe,
o cortejo e a entrega das maçãs eram, no
passado, algo diferentes daquilo que são
hoje. Eram, desde logo, bem mais espectaculares. Os estudantes vinham, desde
Urgezes, a cavalo (os mais novos) ou em
carros (os outros). Em chegando ao Toural,
andavam em volta do pinheiro, em preito
de homenagem a Minerva. Depois,
dispersavam-se pela cidade, entregando as maçãs espetadas nas pontas das
suas lanças, enfeitadas com fitas coloridas, às damas que as aguardavam

nas janelas e varandas das suas casas.
Não havia, como se percebe, um local
fixo onde elas se concentravam à espera dos cavaleiros, que distribuíam as
maçãs sem desmontarem dos cavalos
ou dos carros que os transportavam.
As danças de S. Nicolau são, nos dias de
hoje, um dos espectáculos da agenda cultural de Guimarães que despertam mais
interesse. No entanto, na sua origem, não
estavam confinadas ao palco de um teatro, sendo espectáculos de rua que, por
regra, animavam as festas religiosas e
as celebrações públicas, confundindo-se
com as folias e as comédias.
Em Guimarães, eram particularmente
notáveis as danças e folias que acompanhavam a procissão do Corpo de Deus,
nomeadamente a dança do rei David, a
dança da Judenga, a dança da Mourisca,
a dança da pela, a dança dos instrumentos, a dança das ciganas, a dança
dos azeiteiros, a dança dos tendeiros
(dança de fitas), a dança dos linheiros,
a dança das pescadeiras (peixeiras), a
dança dos mercadores do pano do linho
ou a folia das moças. Aliás, como já se
disse, foi com danças e comédias que
a irmandade de S. Nicolau financiou a
construção da capela do seu padroeiro. As danças de S. Nicolau integram-se neste género de manifestações,
tendo origem em sátiras animadas e

07 - O bando de 1895
Cartoon de J.Pina (José Luiz de Pina)
desenhado em 1895

ruidosas que os estudantes representavam pelas ruas da cidade no dia 6
de Dezembro, antes da distribuição
das maçãs. Eram o número mais forte
e mais emblemático das festas.
As representações aconteciam nas ruas
e também podiam ser levadas à cena em
algumas casas. A partir de meados do
século XIX, começaram a ser representadas também no teatro D. Afonso Henriques, mas continuaram a sair à rua no
cortejo da entrega das maçãs, perdendo
aí muita da sua antiga graça. Os carros
alegóricos que nos tempos que correm saem às ruas da cidade, aquando
da entrega das maçãs, são uma pálida
imagem daquele que foi o número mais
emblemático e mais esperado das festas
a S. Nicolau em Guimarães.
Dos números do programa actual das
Festas Nicolinas, a roubalheira é o de incorporação mais recente. Introduzida na
restauração das festas em 1895, cedo
se tornou em foco de controvérsia. Mas
não lhe faltam raízes na cultura popular
minhota, resultando da adaptação em
meio urbano de uma antiga tradição
mais própria do meio rural, que acontecia por altura das festas dos santos populares, em especial duranta a festa do
S. Pedro, assinalada, em terras próximas
da cidade de Guimarães, como o dia dos
atrancamentos. Por essas aldeias afora,
na manhã de 29 de Junho, era costume
os caminhos aparecerem atrancados
com alfaias agrícolas, vasos, utensílios e
animais domésticos, desviados dos seus
lugares habituais por bandos de rapazes.
A roubalheira nicolina adapta e replica
esta velha usança.

MANIFESTAÇÃO
DE VIRILIDADE?
Do aparato do vasto corpo interpretativo do significado das Nicolinas que tem
sido produzido nas últimas décadas, têm
ganho especial relevo as leituras que

associam as festas a um agregado de
manifestações de virilidade dos rapazes
de Guimarães. Eis-nos perante matéria assaz curiosa, que tem alimentado
discussões muito pitorescas, coloridas
e algo apimentadas. É certo que existem, nas festas, alguns elementos que
se prestam a uma associação simbólica
muito literal de natureza sexual, eminentemente fálica. O pinheiro, um enorme
pau (o maior da região) majestosamente
erecto, tem conotações óbvias, agiganta-se sugestivamente na sua dimensão de putativo totem fálico quando
se invoca o nome científico da árvore
que lhe deu origem, pinus pinaster; a
baqueta que o estudantes empunham é
um objecto com uma configuração que
facilmente a associa ao órgão sexual
masculino; o entusiasmo com que se
sangram e rebentam as peles dos bombos sugere uma representação, mais ou
menos óbvia, da desfloração feminina...
Acontece que a generalidade deste
género de associações é de formulação e de verbalização muito recente,
remetendo-nos para aqueles dias em
que estava muito viva a controvérsia a
participação das raparigas nas festas,
para além da sua função passiva no dia
das maçãzinhas. Se as festas eram uma
espécie de ritual de passagem associado
ao género masculino, correspondendo
a um momento em que os rapazes afirmavam simbólica e publicamente a sua
pujante virilidade, que sentido poderia
fazer a abertura à participação ao elemento feminino, que necessariamente
incorreria na classificação de contra-natura? Suspeitamos que a coincidência
temporal do advento destas explicações
de natureza freudiana com a discussão
acerca da participação das raparigas nas
festas não será mera coincidência.
Por mais que estas interpretações possam ser apelativas e aparentemente
literais, não nos parece que o simbolismo do pinheiro vá além de representar
a bandeira que apregoa aos quatro
elementos que os estudantes de Guimarães estão em festa, que a baqueta
não seja mais do que um pedaço de
madeira torneada usado para percutir
na pele do bombos e que, se se sangram os bombos e se lhes rebentam
as peles, será apenas por falta de jeito
dos seus tocadores...
Em aqui chegando, percebemos que as
festas a S. Nicolau de Guimarães são um
caso singular de sobrevivência e vitalidade.
Tendo surgido em tempos em que brotavam
por toda a Europa as festas de Dezembro,
de feição intrinsecamente carnavalesca,
associadas à criança, aos estudantes e ao
Inverno, lograram, mais do que sobreviver,
viver até pleno século XXI, continuando a
dar mostras de uma vitalidade que teima em não esmorecer. Como se explica
tal fenómeno? Acima de tudo por não se
terem deixado cristalizar, adaptando-se ao
tempo e às transformações, mantendo uma
coerência e uma consistência sem paralelo
e sobrevivendo às mudanças dos séculos,
das mentalidades, da organização social,

dos sistemas, dos regimes, dos governos,
das escolas e dos estudantes, ao mesmo
tempo que densificavam as suas dimensões
simbólicas e preenchiam a sua galeria de
patronos, percursores e heróis. S. Nicolau
e Minerva, mas também os restauradores
Jerónimo Sampaio e Bráulio Caldas, João de
Meira, o inventor do nome por que hoje conhecemos as festas e o seu primeiro historiador, a Senhora Aninhas, a mãe protectora dos
estudantes, ou, mais recentemente, Hélder
Rocha, o nicolino-mor, símbolo de gerações de
estudantes particularmente jovens que não
deixaram que a tradição se extinguisse.
Há um outro lado deste processo de sobrevivência que não temos visto referido e
que nos parece interessante. Ao longo do
tempo, as Festas Nicolinas foram incorporando manifestações que eram comuns nas
vivências públicas e nas festas populares da
nossa região: os anúncios públicos de viva
voz, os bandos ou pregões, as bandeiras
anunciadoras das festas, as danças e folias,
os roubos rituais. Práticas tradicionais, já
desaparecidas da generalidade das nossas
festas, mas que se mantêm vivas nas
Nicolinas. Porque estas festas, respeitando
a tradição, sempre souberam ser do seu
tempo, em cada tempo.

ENQUANTO EM GUIMARÃES
HOUVER UM ESTUDANTE
COM FORÇA PARA TOCAR,
COM ALMA, NUM ZABUMBA,
A FESTA VIVERÁ, ALTIVA E
TRIUNFANTE, E NINGUÉM
PODERÁ ACOMPANHÁ-LA
À TUMBA!
Pregão de 1905
(João de Meira)

•

António Amaro das Neves
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