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Passagemdeanoemcasa:oquejogarcomamigos?

Háparatodososgostosefeitios:oquenãofaltaèsugestõesdejogosdetabuleiro,enãosó,parasedivertir
entreamigosoucomasuafamílianumapassagemdeanoemcasa.

Háquemdigaquejogarâscartasècomofalarsobreotempo,umaespèciedenãoprogramaquesefaz
quandonãosetemmaisnadaparafazer.Omesmodosjogosdetabuleiro.Milvezesmentira.Quemèque
nuncapassougrandesnoitesajogarsueca,póquer,MonopólioouUno?Meiomundo,comcerteza,sebemque
hátodoumoutromundoparaalèmdestesjogos,sobretudonoqueaosdetabuleirodizrespeito.

ACasadeSonho,porexemplo,paraquemoptarporumanoitadamaiscalma(atèquatrojogadores),Passao
Desenho,passíveldeserjogadoporoitopessoas–talcomoSpyfall,jogodeespiões–ouaindaCódigo
Secreto,atè12pessoas.Éimpossívelter12pessoas(ajogar)emcasaenãofazerdissoumafesta.Sugestões
deBrunoMonteiro,umdosresponsáveispelobarPowHow,emTelheiras–precisamenteespecializadoem
jogosdetabuleiro.

Sim,hábaresespecializadosemjogosdetabuleiro.Edesenganem-seaquelesquepensamqueècoisade
crianças.Valeapenapassarporláumqualquerdiadasemanaentreas14h00eas02h00(menosâs
segundas)paradescobrirasuavastacoleção.

Porfalaremcrianças…AMajora,marcalusacriadaem1939queestáligadaâinfãnciadetantosportugueses–
JogodaGlória,Loto,OSabichão,VoltaaPortugalemBicicleta,RallyAutomóvelouCorridasdeCavalossão
apenasalgunsdeles–acabadelançaroSTOPSim,esse,ojogodepalavras.Épelaprimeiravezeditadoem
tabuleiro.Depoisdecomeçarajogar,omaisdifícilèmesmoparar.
Leiatambèm:
AtariBaby:comidajaponesa,karaokeevideojogosemLisboa
EstrelasMichelin(enãosó)noElCorteInglèsdeLisboa
Tapisco:PetiscosdeSáPessoachegamaoPortoem2
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Passagemdeanoemcasa:oquejogar?

Háparatodososgostosefeitios:oquenãofaltaèsugestõesdejogosdetabuleiro,enãosó,parasedivertir
entreamigosoucomasuafamílianumapassagemdeanoemcasa.

Háquemdigaquejogarâscartasècomofalarsobreotempo,umaespèciedenãoprogramaquesefaz
quandonãosetemmaisnadaparafazer.Omesmodosjogosdetabuleiro.Milvezesmentira.Quemèque
nuncapassougrandesnoitesajogarsueca,póquer,MonopólioouUno?Meiomundo,comcerteza,sebemque
hátodoumoutromundoparaalèmdestesjogos,sobretudonoqueaosdetabuleirodizrespeito.

ACasadeSonho,porexemplo,paraquemoptarporumanoitadamaiscalma(atèquatrojogadores),Passao
Desenho,passíveldeserjogadoporoitopessoas–talcomoSpyfall,jogodeespiões–ouaindaCódigo
Secreto,atè12pessoas.Éimpossívelter12pessoas(ajogar)emcasaenãofazerdissoumafesta.Sugestões
deBrunoMonteiro,umdosresponsáveispelobarPowHow,emTelheiras–precisamenteespecializadoem
jogosdetabuleiro.

Sim,hábaresespecializadosemjogosdetabuleiro.Edesenganem-seaquelesquepensamqueècoisade
crianças.Valeapenapassarporláumqualquerdiadasemanaentreas14h00eas02h00(menosâs
segundas)paradescobrirasuavastacoleção.

Porfalaremcrianças…AMajora,marcalusacriadaem1939queestáligadaâinfãnciadetantosportugueses–
JogodaGlória,Loto,OSabichão,VoltaaPortugalemBicicleta,RallyAutomóvelouCorridasdeCavalossão
apenasalgunsdeles–acabadelançaroSTOPSim,esse,ojogodepalavras.Épelaprimeiravezeditadoem
tabuleiro.Depoisdecomeçarajogar,omaisdifícilèmesmoparar.
Leiatambèm:
AtariBaby:comidajaponesa,karaokeevideojogosemLisboa
EstrelasMichelin(enãosó)noElCorteInglèsdeLisboa
Tapisco:PetiscosdeSáPessoachegamaoPortoem2
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JogosquejuntamtodaafamílianasfestasdeNatal

NoNatalsobratempoparareviverantigastradiçõesememóriasdeinfãncia.Dasreceitasdasavós,aos
programasdeTVespeciaisdestaquadra,passandopelosvelhosjogosdetabuleiro,queporestesdiasvoltam
âmesaequesãoumbompretextoparareunireentreterafamília,entreadigestãodojantardaconsoadaea
aberturadospresentes.

Háopçõesparatodososgostoseidades.Unsapelamâcriatividade,outrosaomistèrioeastöcia,outrosainda
aograudeconhecimentoseaojeitoparadesenhar.Masomaisimportanteèquecomtodososeleso
divertimentoègarantido.

Veja,nanossafotogaleria,algunsdosjogosdetabuleiroedemesaquepodeusarparaanimaroseuNatal.

JogodoGalo-Umpapeleumlápissãosuficientesparajogaraogalo,mastambèmháaversãodetabuleiro,
compeçasdemadeira,porexemplo.Ganhaquemfazerprimeirotrêsemlinha.

Cluedo-CriadoemInglaterra,em1949,ooobjetivodestejogoèresolveromistèriopordetrásdeumcrime.
Ganhaapessoaquedescobrirqualoassassino,entreosseissuspeitos,quearmausoueemqualdosnove
quartosdamansãoondesepassaojogocometeuohomicídio.

JogodaGlória-Aideiaèescolherarespostacertaparaasperguntasquevãosaindo,depoisdelançarodado.
Asrespostascertaspermitemavançarnosníveis,aserradasrecuarevoltarâestacazero.Oprimeirojogadora
chegarâöltimacasaearespondercorrectamente,ganhaojogo.

Monopólio-Nestejogo,quesimulaofuncionamentodomundoimobiliário,vencequemmaisriquezaacumular
emaisbenscomprar-casas,prèdios,hóteis,ruas-eperdequemficarna"falência".
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Pictionary-Idealparagruposdetrêsouquatropessoas,estejogoincluiumtabuleiroequatropeçasque
representamosjogadores,cartões,comcategoriasepalavras,umapequenaampulheta,umdado,blocosde
notaselápis.Basicamente,osparticipantestêmdedesenharoquelhesèpropostonoscartõesefazercom
queasuaequipa,aoverodesenho,escolhaarespostacerta.

JogodoStop:Estepopularjogorequerboamemóriaeconhecimentosalfabèticos,papelelápis.Nojogodo
stop,umdosparticipantesvaicontandooalfabetoatèqueoutrodizstop.Aletranaqualoprimeiropararèque
dáomoteacadarondajogo.Afolhadepapelestádividaporcategorias-nomes,cidades,marcas,frutas,etc.ecadaumadelasterádeserpreenchidacomumapalavraquecomeceporessaletradoalfabeto.Ganhaquem
vencermaisrondasnototal.[Fotografia:DR]

Uno-Éumdosjogosdecartasmaispopularesevendidosdomundo.Cadajogadorrecebe7cartaseoresto
dobaralhoficanamesacomafaceviradaparabaixoâexecçãodaprimeiracartaqueècolocadaemcimada
mesaeservedearranqueaojogo.Ascoreseonömerodacartasquevãosendojogadasacadamãovão
determinandoasjogadasseguintes.Ovencedorèoprimeirojogadoraficarsemcartas.[Fotografia:
Shutterstock]

TrivialPursuit:Jogoclássicodeculturageral,consistenumaprovadeconhecimentossobreváriasmatèrias.As
respostascertaspermitemavançarnas"casas"dotabuleiroecolecionaros"queijinhos"-peçasqueequivalem
abónus,emcadaumadascategorias.Ganhaquemtivermais"queijinhos".[Fotografia:Shutterstock]

BatalhaNaval:Éumjogodeestratègiacomercializadodesde1931eoriginalmentejogadoapenasporduas
pessoas,masnadaimpedequesejamduasequipas.Osjogadorescolocamosseusnaviosnosquadros,
alinhadoshorizontalouverticalmente.Emcadajogada,cadaumdizumquadrado,identificadoporumaletrae
umnömero,nagrelhadooponente.Oobjetivoèderrubarosbarcosdooponenteadversário,ganhaquem
derrubartodososnaviosadversáriosprimeiro.[Fotografia:Shutterstock]

Quemèquem:Nestejogo,oobjetivoèadivinharquemèapersonagemmistèrio.Comdoistabuleirose24
cartõesdepersonagens,consisteemfazerperguntasquesópodemterumaresposta,simounão.Apartir
delas,ojogadorvaidescartandopersonagens,ocultandoassuascarasnotabuleiro.Ovencedorèaqueleque
descobrirmaispersonagens.
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Cartas:Poucosjogossãomaisversáteis,portáteisedemocráticosqueosjogosdecartas.Bastaumbaralhoe
imaginação.Háváriospossibilidadesâescolha,dabiscaaopeixinho,passandopeloburro.Parajogara
pares,emgruposouunscontraosoutros.[Fotografia:Shutterstock]
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OSabichãosabe:osegredodaMajoraparaumbomNatal
AMajoratemumsegredo.OECOvisitouafábricaondesefazoSabichão,ofeiticeiroqueninguèmsabecomo
acertasempre.Saibacomoaempresarecuperouamagiadepoisdetrêsanosforadomercado.
―Lembro-medesermiödoebrincarcomoSabichãodosmeuspais―,dizNunoSousa,umdosclientesque
comemoraramo55.ºaniversáriodoSabichãocomumaediçãopersonalizada.HámuitosanosqueaMajora
levajogostradicionaisâcasadosportuguesesmas,paraonovoacionista,oTheEdgeGroup,estaèuma
―startupcom78anosdeexistência‖.Naeradadigitalização,aMajoraregressarenovadaâsprateleirasdepois
detrêsanosdeinterregno.Como?OSabichão,entreosespeciaisdeNatal,dátodasasrespostas—coma
ajudadequemorelançou,dequemocomproue,atè,dequemofabrica.
―Queriadaraosmeuspaisalgoquefaziapartedainfãnciadeles‖,contaNunoSousa,33anoseumdos55
clientesaquemaMajorapermitiupersonalizaremojogo,criandoasprópriasperguntaserespostas,comoforma
decomemoraçãodo55º.aniversáriodamarca.EstefoioprimeiroanodevendasdaMajoradesdeo―fecho
controlado‖.E,paraNuno,esteèumgostoqueherdoudegeraçõesanteriores:―Lembro-medesermiödoede
brincarcomoSabichãodosmeuspais‖.Paraaediçãoespecial,preparouperguntasreferentesâhistóriados
paisedosavóseesperaestreá-loesteNatal,odiaqueescolheuparaossurpreender.―Acheiqueseriauma
homenagembonitaâfamília‖,contaNunoaoECO.
OSabichãochegouâOndagrafe,umagráficaemLoures,hácercadeanoemeio.BrunoMoluras,ogerenteda
gráfica,dizqueotrabalhoparaoNatal―começaunsquatromesesantes‖eimplica―maishorasextras,mais
sábados―.Apesardenãoserumagrandefatiadetudooqueagráficaproduz,Brunoapreciaodesafio,dado
queesteèoprimeirojogodetabuleiroqueèfeitosobasuavigilãncia.E,tirandooprópriofeiticeiro—quevem
deoutrafábricaemMaia–,arestante―magia‖temlugaremLouresantesdechegarâsprateleiras.
―Ficamosmuitocontentes.Envaideceumpoucoquemmexenele.Gostamosdepassarnaslojasevertrabalhos
feitospornós―,dizFlorbelaDomingues,ou―Bela‖,chefedasecçãodeacabamento.Sabetudosobreofabrico
dobrinquedo,incluindocuriosidadesinesperadas.Comosechamaagorilaquesabelinguagemgestual?A
respostaèKoko,eBelatem-nabempresente:èassimquetestaasapiênciadetodososSabichõesantesde
osembalar.Juntam-seasváriaspartesdestejogotradicionalâmaneiraantiga,aoitomãos—oudozena
azáfamadoNatal.
Mãoamão,encheOSabichãoacaixa
Asilustraçõessaemdoecrãdocomputadorparaasmáquinasdeimpressão,depoisparaasdecortee,
finalmente,ocheiroapapeletintaèsubstituídopelodacola:algunsandaresacima,sentadaembancos
assinaladoscomonomepróprio,aequipadedica-seamontaroSabichão.―Fazemoscercade500jogosemoito
horasdetrabalho‖,asseguraBela,masotempotemdeserdivididopormuitosprojetosdiferentes.
CatarinaJervell,CEOdaMajoradesde2015,garantequeotrabalhomanualcompensapelaqualidade.Josè
PintoBasto,queatravèsdoTheEdgeGroupcomprouamarcaem2014,defendequevaleapenaperderum
pouconasmargensdelucro.―Queremosqueosjogosquefazemoshojetambèmsejamjogadospelosnetos
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daspessoasqueoscompram‖,justifica.
ParaCatarina,aempresaquedirige―èumadasprimeirasmarcasquesepreocupamesmocomasfamílias‖e
atravèsdosmateriaisduradouros,investetambèmnotempodequalidade.Vende―jogosdivertidosquepossam
potenciarmaiorqualidadenopoucotempoqueasfamíliasjátêm―.Aliás,ologótipomudouparailustraresta
missão:aspeçasdetangramqueformavamumacriançaabrincarsozinha,reposicionaram-see
multiplicaram-separadesenharemaimagemdeumacriançacomumadulto.
Esteano,já11.000Sabichõessaíramdagráficaparabaterâportadecasadosportugueses.Ascrianças
desligaramosecrãseviraram-separaovelhotabuleiro.Nosdiasquecorrem,emqueosjogosdigitaisestão
cadavezmaissofisticados,conseguirtalfeitoè―obviamentedesafiante―,reconheceoprincipalacionista,Josè
PintoBasto,CEOdoTheEdgeGroup.―Nofundotivemosdereconquistarumespaçodeprateleiraquetinha
sidodeixadoemabertopelamajoraparaoutrosconcorrentes.Eesseespaçofoiocupado‖,dizaCEO.A
fórmulamágica?Os―sabichões‖querecuperaramaMajora,CatarinaeJosè,apontampelomenosalgunsdos
truques.
Deixarbrincarefazerperguntas
―Otrabalhoquefazemosnasescolasèmuitoimportante―,realçaCatarina,―nãosóporquedamosaconhecero
trabalhoâsgeraçõesmaisnovascomosentimosoengagementdascriançascomosnossosjogos‖.
Deixam-nasbrincarefazemperguntas:―Esetivessemestacor?Qualèaquegostammais?Gostammaisde
falardeyoutubersoudereisdePortugal?‖.Entrebrincadeiras,aMajoravaireunindovaliososcontributos.―Não
bastafazerjogos.Têmdesefazerjogosbemfeitosecomumacapacidadedecativação―,observaJosè.
A―grandeinspiração‖èoespóliodaMajora,quedeixoumaisde500jogos…paraseremreinventados.―Apesar
determosficadocomalgunsrestosdestocknãotínhamosnanossapossenenhumasilustrações,nenhuns
moldes,nadaquenospermitisserecriarosjogoscomoeleseram‖,contaCatarina.―Tivemosdepensarnum
relançamentodamarcacomumportefólioquefosse,defacto,diferentemasque,aomesmotempo,fizesse
lembraraosportuguesesosjogosquefaziampartedasuainfãncia―,explica.Paraosconteödos,têmuma
rededeparceirosquevaidesdeaOrdemdosBiólogosâNationalGeographic.
OjogodoStop,comotodos,foitestadopelospequenos.Masemtermosdeinspiração,foiumaexceção.
―Todosgostávamoseumdiasurgiuaideia:porquenãovamosfazeroStopemjogodetabuleiro?‖Apartirdaí,
adiscussãoestendeu-seatodaatodaaequipa.Sódesdeoutubro,jásevenderam3.000,tornando-seo
segundomaisvendido.
OssegredosdaMajoraficamentãonaoficina.Depoisdeconstruídos,èsimples:―Essetrabalhodeconvencer
ascriançasnãoèmaisnadasenãomostrar-lhesosjogos,pô-losabrincareavercomoèqueelesfuncionam,
deixá-losdivertirem-se‖,dizCatarina.Oentusiasmo,assegura,èdescobertoentreastraquinices.―Podemfazer
bluff,batota,jogarunscomosoutros‖,realçaalíderdaempresa.Quandosejuntamemtornodotabuleiro,―vejo
ascriançasmuitomaissatisfeitasemuitomaisalegresdoqueajogarumjogodigital‖,observaaindaJosè.―É
maisfácildoquesepossapensar.Ospaisvãoficarsurpreendidos‖,garante.
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JosèPintoBastorefere-seaospaiscomoosmaiores―aliados‖damarca.―Emprimeirainstãnciadirigimo-nos
maisaospais‖,confirmaCatarina,―porque,nofundo,sãoospaisquejáconhecemamarcaporquebrincaram
comestesjogos‖.Quer-sequeosadultosofereçamaosfilhosumapartedasuainfãncia:talvezporisso,a
maioriadosclientessejam―mulheresentreos35eos40anos‖,revela.
NunoSousa,oclientequevaiofereceraediçãopersonalizadadoSabichãoaospaisnoNatal,èaprovaviva
distomesmo.MasnãoèoönicoadultoquecompraasrecordaçõesqueaMajoravoltouaembalarnassuas
caixas.Numaviagemaosanos70,oprimeiroaviãoretrodaTAPofereceuaosclientesumaediçãodojogodo
feiticeiroquetudosabiadahistóriadacompanhiaaèrea.Esteano,tambèmum―clienteespecial‖encomendou
umaversãopersonalizadaparacomemorarosseus60anos,eofereceu-aaosseus60convidados.
AMajoravaiconseguirumfelizNatal?
Nomercadodosbrinquedos,oöltimotrimestredoanoèoquepodetrazerofinalfeliz:èporestaalturaquese
concretizamcercade70%dasvendasdoano.As―boasnovas‖destaèpocanatalíciasãoojogodoStop,a
novaediçãodoRebentaaBolha,emcolaboraçãocomohumoristaCèsarMourãoeoFazFita,umclássicodos
anos80comnomeeimagemrenovada.Onome―eraalgocomoLer,rir,medireganhar―,recordaCatarina,
soletrandodevagar.Voltoucomumnomequeconsiderarammaisapelativo.
ParaoNatal,oobjetivoè―acabarcomostock‖,dizCatarina,acrescentando:―Estamosnobomcaminho‖.
Depoisdofechoporfaltadeviabilidadefinanceira,odesafiofoireconquistaroespaçoperdidonasprateleiras
masosnömerosmaisdocesforamsendofabricadosaolongodoano.Alojaonlinejácresceu55%eagrande
distribuiçãodisparouparaostrêsdígitos,comavariedadedeprodutosrequisitadospelassuperfíciesasubirde
trêsparadezoudoze.
Crescermuito―èfácilquandoabaseèpequena‖,assumeJosè.Masoqueimportaèque―estamosaconseguir
penetraromercadoesãocadavezmaisfamíliasajuntarem-seâvoltadamesacomumjogodaMajora‖.O
investimentofoide600.000eurosnaaquisiçãodedireitosdamarcaeummilhãonolançamento.―Sempre
soubemosqueseriaumgrandedesafioeessedesafiotemsidoalcançadoeatèsuperado‖,afirma.
―Recuperaçãodoinvestimento,aindanão―,contrapõe.Mas,esteano,atingiramobreakevenoperacional,isto
è,asreceitasjáultrapassamoscustos.Oentusiasmomantèm-seeolíderdoTheEdgeGroupvêumagrande
possibilidadedecrescimento,suportadapelavisibilidadedamarca.Entrarnestemercadocomumamarca
totalmentenovaestavaforadasopçõesdejogo:oreconhecimentodaMajoraveiocolmatardamelhorformaa
lacunaqueogrupodeinvestimentodetetounomercadodosjogostradicionais.―Todostêmumaimagem
positiva[daMajora],issoèumacoisarelativamenterara―,dizoacionista.Paraalèmdisso,entreosbons
negócios,prefereaqueleque―dêgozoeque,acreditamos,estáatrazeralgumbenefícioâsociedade‖.
Sabetudo.Atèofuturo
Lançamentosparaoano?Asvozessobrepõem-se:―Aiclaroquevai‖,dizCatarina.EJosèconfirma:‖Issoè
umacoisacerta.Nãosabemosoquê,masquevaihavernovidadesvai‖.―Todososanosonossoobjetivoèir
relançandoclássicosdaMajora‖,asseguraCatarinaJervell.Omercadodosbrinquedosèumbocadinhocomoo
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mercadodamoda,explicaaCEO,pois―tudoseplaneiaumanoantes‖.Nofinaldejaneiro,iníciodefevereiro,
têmdeterdefinidososnovosprodutos,edesenvolvê-losatèmaio,―jáapensarnopróximoNatal‖.
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OSabichãosabe:osegredodaMajoraparaumbomNatal
AMajoratemumsegredo.OECOvisitouafábricaondesefazoSabichão,ofeiticeiroqueninguèmsabecomo
acertasempre.Saibacomoaempresarecuperouamagiadepoisdetrêsanosforadomercado.
―Lembro-medesermiödoebrincarcomoSabichãodosmeuspais―,dizNunoSousa,umdosclientesque
comemoraramo55.ºaniversáriodoSabichãocomumaediçãopersonalizada.HámuitosanosqueaMajora
levajogostradicionaisâcasadosportuguesesmas,paraonovoacionista,oTheEdgeGroup,estaèuma
―startupcom78anosdeexistência‖.Naeradadigitalização,aMajoraregressarenovadaâsprateleirasdepois
detrêsanosdeinterregno.Como?OSabichão,entreosespeciaisdeNatal,dátodasasrespostas—coma
ajudadequemorelançou,dequemocomproue,atè,dequemofabrica.

―Queriadaraosmeuspaisalgoquefaziapartedainfãnciadeles‖,contaNunoSousa,33anoseumdos55
clientesaquemaMajorapermitiupersonalizaremojogo,criandoasprópriasperguntaserespostas,comoforma
decomemoraçãodo55º.aniversáriodamarca.EstefoioprimeiroanodevendasdaMajoradesdeo―fecho
controlado‖.E,paraNuno,esteèumgostoqueherdoudegeraçõesanteriores:―Lembro-medesermiödoede
brincarcomoSabichãodosmeuspais‖.Paraaediçãoespecial,preparouperguntasreferentesâhistóriados
paisedosavóseesperaestreá-loesteNatal,odiaqueescolheuparaossurpreender.―Acheiqueseriauma
homenagembonitaâfamília‖,contaNunoaoECO.

OSabichãochegouâOndagrafe,umagráficaemLoures,hácercadeanoemeio.BrunoMoluras,ogerenteda
gráfica,dizqueotrabalhoparaoNatal―começaunsquatromesesantes‖eimplica―maishorasextras,mais
sábados―.Apesardenãoserumagrandefatiadetudooqueagráficaproduz,Brunoapreciaodesafio,dado
queesteèoprimeirojogodetabuleiroqueèfeitosobasuavigilãncia.E,tirandooprópriofeiticeiro—quevem
deoutrafábricaemMaia–,arestante―magia‖temlugaremLouresantesdechegarâsprateleiras.
Bela,chefedasecçãodeacabamento,preparaetestaoSabichãoantesdeoembalar.PaulaNunes/
ECOTirandoomágicodojogo,todoorestoèproduzidonagráficaOndagrafe.PaulaNunes/ECOO
Sabichãoèumdosjogos-joiadaMajora.PaulaNunes/ECOEmpresafoiadquiridapeloTheEdgeGroup
em2014.PaulaNunes/ECO1/4
―Ficamosmuitocontentes.Envaideceumpoucoquemmexenele.Gostamosdepassarnaslojasever
trabalhosfeitospornós―,dizFlorbelaDomingues,ou―Bela‖,chefedasecçãodeacabamento.Sabetudosobre
ofabricodobrinquedo,incluindocuriosidadesinesperadas.Comosechamaagorilaquesabelinguagem
gestual?ArespostaèKoko,eBelatem-nabempresente:èassimquetestaasapiênciadetodososSabichões
antesdeosembalar.Juntam-seasváriaspartesdestejogotradicionalâmaneiraantiga,aoitomãos—oudoze
naazáfamadoNatal.
Mãoamão,encheOSabichãoacaixa
Asilustraçõessaemdoecrãdocomputadorparaasmáquinasdeimpressão,depoisparaasdecortee,
finalmente,ocheiroapapeletintaèsubstituídopelodacola:algunsandaresacima,sentadaembancos
assinaladoscomonomepróprio,aequipadedica-seamontaroSabichão.―Fazemoscercade500jogosemoito
horasdetrabalho‖,asseguraBela,masotempotemdeserdivididopormuitosprojetosdiferentes.

"Queremosqueosjogosquefazemoshojetambèmsejamjogadospelosnetosdaspessoasqueoscompram.‖
JosèPintoBasto
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CEOdoTheEdgeGroup,acionistadaMajora

CatarinaJervell,CEOdaMajoradesde2015,garantequeotrabalhomanualcompensapelaqualidade.Josè
PintoBasto,queatravèsdoTheEdgeGroupcomprouamarcaem2014,defendequevaleapenaperderum
pouconasmargensdelucro.―Queremosqueosjogosquefazemoshojetambèmsejamjogadospelosnetos
daspessoasqueoscompram‖,justifica.
CatarinaJervellèagestoradamarcadebrinquedos.NasmãostemaMajoraeoSabichão,ojogoquemais
alegriaslhetrouxeesteano,tornando-seomaisvendido.PaulaNunes/ECO
ParaCatarina,aempresaquedirige―èumadasprimeirasmarcasquesepreocupamesmocomasfamílias‖e
atravèsdosmateriaisduradouros,investetambèmnotempodequalidade.Vende―jogosdivertidosquepossam
potenciarmaiorqualidadenopoucotempoqueasfamíliasjátêm―.Aliás,ologótipomudouparailustraresta
missão:aspeçasdetangramqueformavamumacriançaabrincarsozinha,reposicionaram-see
multiplicaram-separadesenharemaimagemdeumacriançacomumadulto.

Esteano,já11.000Sabichõessaíramdagráficaparabaterâportadecasadosportugueses.Ascrianças
desligaramosecrãseviraram-separaovelhotabuleiro.Nosdiasquecorrem,emqueosjogosdigitaisestão
cadavezmaissofisticados,conseguirtalfeitoè―obviamentedesafiante―,reconheceoprincipalacionista,Josè
PintoBasto,CEOdoTheEdgeGroup.―Nofundotivemosdereconquistarumespaçodeprateleiraquetinha
sidodeixadoemabertopelamajoraparaoutrosconcorrentes.Eesseespaçofoiocupado‖,dizaCEO.A
fórmulamágica?Os―sabichões‖querecuperaramaMajora,CatarinaeJosè,apontampelomenosalgunsdos
truques.
Deixarbrincarefazerperguntas
―Otrabalhoquefazemosnasescolasèmuitoimportante―,realçaCatarina,―nãosóporquedamosaconhecero
trabalhoâsgeraçõesmaisnovascomosentimosoengagementdascriançascomosnossosjogos‖.
Deixam-nasbrincarefazemperguntas:―Esetivessemestacor?Qualèaquegostammais?Gostammaisde
falardeyoutubersoudereisdePortugal?‖.Entrebrincadeiras,aMajoravaireunindovaliososcontributos.―
Nãobastafazerjogos.Têmdesefazerjogosbemfeitosecomumacapacidadedecativação―,observaJosè.

A―grandeinspiração‖èoespóliodaMajora,quedeixoumaisde500jogos…paraseremreinventados.―Apesar
determosficadocomalgunsrestosdestocknãotínhamosnanossapossenenhumasilustrações,nenhuns
moldes,nadaquenospermitisserecriarosjogoscomoeleseram‖,contaCatarina.―Tivemosdepensarnum
relançamentodamarcacomumportefólioquefosse,defacto,diferentemasque,aomesmotempo,fizesse
lembraraosportuguesesosjogosquefaziampartedasuainfãncia―,explica.Paraosconteödos,têmuma
rededeparceirosquevaidesdeaOrdemdosBiólogosâNationalGeographic.

OjogodoStop,comotodos,foitestadopelospequenos.Masemtermosdeinspiração,foiumaexceção.
―Todosgostávamoseumdiasurgiuaideia:porquenãovamosfazeroStopemjogodetabuleiro?‖Apartirdaí,
adiscussãoestendeu-seatodaatodaaequipa.Sódesdeoutubro,jásevenderam3.000,tornando-seo
segundomaisvendido.

Essetrabalhodeconvencerascriançasnãoèmaisnadasenãomostrar-lhesosjogos,pô-losabrincareaver
comoèqueelesfuncionam,deixá-losdivertirem-se.
CatarinaJervell
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CEOdaMajora

OssegredosdaMajoraficamentãonaoficina.Depoisdeconstruídos,èsimples:―Essetrabalhodeconvencer
ascriançasnãoèmaisnadasenãomostrar-lhesosjogos,pô-losabrincareavercomoèqueelesfuncionam,
deixá-losdivertirem-se‖,dizCatarina.Oentusiasmo,assegura,èdescobertoentreastraquinices.―Podem
fazerbluff,batota,jogarunscomosoutros‖,realçaalíderdaempresa.Quandosejuntamemtornodo
tabuleiro,―vejoascriançasmuitomaissatisfeitasemuitomaisalegresdoqueajogarumjogodigital‖,observa
aindaJosè.―Émaisfácildoquesepossapensar.Ospaisvãoficarsurpreendidos‖,garante.

RobôsusameletricidadeestáticaparaproduzirtènisNike

LerMais

JosèPintoBastorefere-seaospaiscomoosmaiores―aliados‖damarca.―Emprimeirainstãnciadirigimo-nos
maisaospais‖,confirmaCatarina,―porque,nofundo,sãoospaisquejáconhecemamarcaporquebrincaram
comestesjogos‖.Quer-sequeosadultosofereçamaosfilhosumapartedasuainfãncia:talvezporisso,a
maioriadosclientessejam―mulheresentreos35eos40anos‖,revela.

NunoSousa,oclientequevaiofereceraediçãopersonalizadadoSabichãoaospaisnoNatal,èaprovaviva
distomesmo.MasnãoèoönicoadultoquecompraasrecordaçõesqueaMajoravoltouaembalarnassuas
caixas.Numaviagemaosanos70,oprimeiroaviãoretrodaTAPofereceuaosclientesumaediçãodojogodo
feiticeiroquetudosabiadahistóriadacompanhiaaèrea.Esteano,tambèmum―clienteespecial‖encomendou
umaversãopersonalizadaparacomemorarosseus60anos,eofereceu-aaosseus60convidados.

AMajoravaiconseguirumfelizNatal?
Nomercadodosbrinquedos,oöltimotrimestredoanoèoquepodetrazerofinalfeliz:èporestaalturaquese
concretizamcercade70%dasvendasdoano.As―boasnovas‖destaèpocanatalíciasãoojogodoStop,a
novaediçãodoRebentaaBolha,emcolaboraçãocomohumoristaCèsarMourãoeoFazFita,umclássico
dosanos80comnomeeimagemrenovada.Onome―eraalgocomoLer,rir,medireganhar―,recordaCatarina,
soletrandodevagar.Voltoucomumnomequeconsiderarammaisapelativo.

ParaoNatal,oobjetivoè―acabarcomostock‖,dizCatarina,acrescentando:―Estamosnobomcaminho‖.
Depoisdofechoporfaltadeviabilidadefinanceira,odesafiofoireconquistaroespaçoperdidonasprateleiras
masosnömerosmaisdocesforamsendofabricadosaolongodoano.Alojaonlinejácresceu55%eagrande
distribuiçãodisparouparaostrêsdígitos,comavariedadedeprodutosrequisitadospelassuperfíciesasubirde
trêsparadezoudoze.

"Sãocadavezmaisfamíliasajuntarem-seâvoltadamesacomumjogodaMajora.‖
JosèPintoBasto
CEOdoTheEdgeGroup,acionistadaMajora

Crescermuito―èfácilquandoabaseèpequena‖,assumeJosè.Masoqueimportaèque―estamosaconseguir
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penetraromercadoesãocadavezmaisfamíliasajuntarem-seâvoltadamesacomumjogodaMajora‖.O
investimentofoide600.000eurosnaaquisiçãodedireitosdamarcaeummilhãonolançamento.―Sempre
soubemosqueseriaumgrandedesafioeessedesafiotemsidoalcançadoeatèsuperado‖,afirma.

―Recuperaçãodoinvestimento,aindanão―,contrapõe.Mas,esteano,atingiramobreakevenoperacional,isto
è,asreceitasjáultrapassamoscustos.Oentusiasmomantèm-seeolíderdoTheEdgeGroupvêumagrande
possibilidadedecrescimento,suportadapelavisibilidadedamarca.Entrarnestemercadocomumamarca
totalmentenovaestavaforadasopçõesdejogo:oreconhecimentodaMajoraveiocolmatardamelhorformaa
lacunaqueogrupodeinvestimentodetetounomercadodosjogostradicionais.―Todostêmumaimagem
positiva[daMajora],issoèumacoisarelativamenterara―,dizoacionista.Paraalèmdisso,entreosbons
negócios,prefereaqueleque―dêgozoeque,acreditamos,estáatrazeralgumbenefícioâsociedade‖.
Sabetudo.Atèofuturo
Lançamentosparaoano?Asvozessobrepõem-se:―Aiclaroquevai‖,dizCatarina.EJosèconfirma:‖Issoè
umacoisacerta.Nãosabemosoquê,masquevaihavernovidadesvai‖.―Todososanosonossoobjetivoèir
relançandoclássicosdaMajora‖,asseguraCatarinaJervell.Omercadodosbrinquedosèumbocadinhocomoo
mercadodamoda,explicaaCEO,pois―tudoseplaneiaumanoantes‖.Nofinaldejaneiro,iníciodefevereiro,
têmdeterdefinidososnovosprodutos,edesenvolvê-losatèmaio,―jáapensarnopróximoNatal‖.
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Comprasdeúltimahora:51presentesdeNatal

AcontagemdecrescenteparaoNataljácomeçou,porisso–eparaquemaindanãofezassuascompras–
reunimos51presentesparaoferecerâscrianças,aopaieâmãe,aosamigoseaoscolegas
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LivroBoanoite,dePierrePratt,OrfeuMini,€9,90

BonecoLegoBrickHeadzBatman,€9,99

JogodoGalo,FlyingTigerCopenhagen,€3
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CalendárioAssociaçãpparaaPromoçãoCulturaldaCriança(APCC),ilustradoAntónioJorgeGonçalves,A
VidaPortuguesa,€3

JogoAmbarscienceTransportes-Avião,€6,99

CadernoBonecosdeBarrodeBarceloseEstremoz,comdesenhodeBelaSilva,AVidaPortuguesa,€9,95

VinhosdePortugal2018,deJoãoPauloMartins,OficinadoLivro,€16,60

JogodeEmpilhar,FlyingTigerCopenhagen,€3

Saboneteexfoliante,Pelcor,€9,20

CabazAzevinho(contèmAzeitevirgemextraEsporão,PetingasemazeitevirgemextraLaGondola,Mel
multifloresApisorganic,Chocolate85%Vivani,ChádeperpètuaroxaemsacoErvitaleVinhotintoQuintado
Cardo),SupermercadosGoNatural,€19,99

Camisadedormircompintas,WomenSecret,€32,99

LivrosADoçariaPortuguesaNorteeADoçariaPortuguesaSul,deCristinaCastro,FictaEditora,€28,50(cada)

Velaperfumada,H&MHome,€19,99
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Bolsa,Inedit,€19,90

CadernosICON,ICONShop(Lisboa),A5€35,A4€45

JogodoStop,Majora,€22

MeiasHysteria,HappySocks,€18

LivroNhomNhom,deJoanaBarrios,ArtePlural,€17,70

Packmeias,Westmister,€34,90

Casadebonecas,FlyingTigerCopenhagen,€15

Poloazul,Zara,€39,99

Conjunto3cadernos,ZaraHome,€9,99

PotesAnanásJunko,LaRedoute,€35,99(cada)

JogoFazFita,Majora,€22
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Vestidopáreomangacomprida,Zara,€39,99

LivroReceitasdeReisePescadores,deRaquelMoreiraeCláudiaSilvaMataloto,CasadasLetras,€24,90

Candeeiro,ZaraHome,€49,99

Matraquilhos,FlyingTigerCopenhagen,€25

Blocodenotas,21prConceptStore,€17,50

CaixaDouro(contèmVinhodoPortoNiepoort10anos,RãBordaloPinheiro,2cálicesdebicosDepósitoda
MarinhaGrande,Caixacom2chocolatesdeVinhodoPortoArcádia,AzeiteAndorinha1927),AVidaPortuguesa,
€49,15

CamisolaLacoste,€175

ÁguadecolóniaMusgoReal,21prConceptStore,€55

Posteralgas,Arminho,€53

Ettore,mulaemferrofundido,servepisa-papèis,batente,peçadecorativa,designKonstantinGrcic,Magis,€117
(+IVA)
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ConversexJWAnderson-ColeçãoGlitter_Gutter,€140

LivroANovaHistóriadaArtedaTriciclo,deAnaBraga,InêsMachadoeTiagoGuerreiro,EditoraTriciclo,€12

MalaFrancispetit,emburel,Tomaz(www.tomazdesign.com),€125

ImpressoradefotografiasparatelemóvelFujifilminstaxSHARESP-3(branco/preto),FNAC,€199

Casaco,FredPerry,€250

AuscultadoresASUSROGStrixFusion,€141,90

OTelefèricodaEstãnciadeEsqui,LegoFriends,€64,99

ConversexJWAnderson-ColeçãoGlitter_Gutter,€130

Casaco,MollyBracken,€135,75

Spun,cadeirarotativaempolietilenoroto-modelado,designThomasHeatherwick,Magis,€335(+IVA)

Gira-discosBermudaBlue,€2
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SugestõesDePrendasDeNatal2017:JogosDeTabuleiroParaMomentos...
Chegouavezdasprendasdosmaispequenos,ecomeçamoscomalgoquedáparameninosemeninasepara
jogaremgrupo:JogosdeTabuleiro.

DaMajoracomeçamoscomumclássicolançadoagoraoSTOPjogodecategoriasdeCulturaGeralicónico
dosanos80,pelaprimeiravezeditadoemtabuleiro,ècompostapor50categoriascomo“Nomes”,“Cidades”,
“Marcas”,“Animais”;epodeserjogadoemportuguês,inglêsouespanhol.Osparticipantespontuampelasua
capacidadedepreencherespaçosembrancodeacordocomumaletradoalfabeto.Oprimeirojogadora
terminarascategoriasdefinidasgritaSTOPetodososjogadoresdevemparardeescrever.Palavrasönicas
emcadajogadapontuammaisdoquepalavrascoincidentescomasdeoutrosjogadores.Ojogotemumpreço
recomendadode22euros.


Asegundasugestãoèoutranovidade,OFazFita,umjogocomdeduplacomponente,adohumoreda
aprendizagem.Recomendadopara6jogadores,apartirdos7anos.Inclui70desafiosdejogadarápida,que
obrigaarecorrerâimaginaçãoeagilidadeparaossuperar.Cadacentímetroobtidoapartirdascartasde
desafiosrepresentaumacasanotabuleiro.Ojogodesafiaporexemploadescobrirquantopodemedironariz
deumjogadorouocomprimentodosapatodeumparticipanteenquantoelesaltaaopècoxinho.Ojogoestáâ
vendapor22euros.


oTopThatèumjogoquepretendeaguçaratuaperspicáciaerapidezdosmaisnovos,sendoumjogorápido
commínimode2emáximo4jogadores.

Cadajogadorcomeçacomumconjuntode5peças:1cartolapreta,1peçavermelha,1cilindrolaranja,1moeda
verdee1coelhobranco.Estassãoaspeçasqueojogadortemqueempilhardeacordocomasindicaçõesque
estãonascartasdedesafio.

Osobjetosqueestãoacoresnascartasdedesafiotêmqueestarvisíveis,osqueestãoacinzentosãopara
escondereosobjetosquenãoestãonascartasnãoentramnessaronda.Umjogoemquetensde
concentraçãoaomesmotempoquetemdeseromaisrápidoadescodificaracombinaçãocertaOprimeiroa
dizerTOPTHAT?Ganhaojogo.Ojogotemumpreçodevendaaopöblicode20euros.

Senta-teèoutrasugestãoparaesteNatal,ojogoconsisteemtestaraculturageraldosjogadorescomidade
superiora8anosecomonumeromínimode3jogadores.SeachaquesóhápinguinsnoÁrtico…Levanta-te
Seachasquetambèmhánodeserto…Senta-teÉumjogoativo,frenètico,emocionanteemuitodivertido.‧
medidaqueerramarespostaosjogadoressãoeliminados,oöltimoparticipantequeficar,ganhaarondae
colecionamedalhasdeouro
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AöltimasugestãoèoDesafio,ojogotemcomoobjetivoformarpalavrascomletrasquesaemâ
sorte,estimulandoacriatividade,oraciocínioeoconhecimentodosseusjogadores,paracriançascomidade
superiora6anosestimulandoacriatividade,oraciocínioeoconhecimentodosseusjogadores,onömero
mínimosão2jogadoreseonömeromáximo4.Cadacaixaincluiumtabuleiro,123letras,umaampulhetaeum
sacodepano.Estáâvendaaopöblicopor18,50euros.

OsjogosdaMajorapodemsercompradosnositedamarcaonline,ounosquiosquesemalgumasáreas
comerciais.

DaDEVIRapresentamos2sugestões,paraosmaispequenosoFantasmaBlitz,apartirdos8anos,para2a8
jogadores,comduraçãoaproximadade20a30minutos.Ojogoestáâvendapor15,99euros.


Balduin,ofantasma,encontrouumavelhamáquinafotográficanacavedocastelo.Imediatamentetirou
fotografiasdetodasascoisasquegostadefazerdesaparecerenquantorondapelocastelo…incluindoasi
mesmo,claroestáInfelizmente,amáquinafotográficaestavaencantadaetrocavaascoresdosobjectos
quandotiravafotografias.Porvezes,agarrafaverdesaíabranca,outrasvezessaíaazul.Quandoolhaparaas
fotografias,Balduinnãoconseguerecordar-sedequalseriaapróximacoisaquequeriafazerdesaparecer.És
capazdeoajudaraserumbomfantasma?Paraisso,deverásdizerrapidamentequalèoobjectocorrecto,ou
encarregares-tetuprópriodeofazerdesaparecer.Seforesomaisrápidoarecolherosobjectoscorrectosterás
grandespossibilidadesdeganhar.

ParaososmaiscrescidosoCódigoSecreto,paramaioresde10anos,indicadoparajogadorescommaisde
10anos.VencedordoprèmioSpielofdasJahre–MelhorJogodoAnoem2016–nacategoriatabuleiro,tem
umtempomèdiodejogode15minutos.

Nestejogodeespiõeseagentesduasequipascompetemparaverquemconseguiráfazercontactocomtodos
osseusagentesprimeiroaomesmotempoqueevitamoassassinoDoisespiõesmestresrivaisconhecemas
identidadessecretasdos25agentes.Osseuscolegasdeequipaconhecemosagentesapenasatravèsdoseu
CÓDIGOSECRETO.Asequipascompetemparatentarcontactarprimeirocomtodososseusagentes.Os
espiõesmestrefornecempistasdeumapalavra,queapontamparaváriashipótesesnotabuleiro.Osseus
colegasdeequipatentamadivinharpalavrasdacorcertaenquantoevitamaquelasquepertencemâequipa
oponente.Etodostêmqueevitaroassassino

‧vendaonlineeemalgumaslojaspor19,99euros.

Terminamosestassugestõescom3jogosdamarcaportuguesaScience4You.Paraosmaioresde4anos,que
sãofãsdedinossaurosdestacamosoAnimalWorld–Dinos,âvendapor19,99euros.Cadacaixainclui20
dinossaurosemmadeira,umcenáriojurássicoeumlivrodecolorir–Dinossauros.

Paraosfãsdeastronomia:ACiênciadoUniverso–SistemaSolar3D,paramaioresde8anos,âvendapor
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19,99euros.Ojogopermiteconstruirumfantásticosistemasolarem3dimensõesetorná-lorealcomtintasque
brilhamnoescuro;fazerexperiênciasparadescobrircomoseformouaatmosferaterrestre;entrarnuma
divertidaaventuraespaciallançandoosteusrocketseconstruirumprojetordeconstelaçõeseobservá-las;
incluiaindaumlivroeducativo,e23experiências.

Paraterminarumasugestãoligeiramentediferente–oJardimEncantado,paramaioresde6anos,âvenda
por19,99euros.Estekitpermitecriarumjardimencantadocomfloresverdadeiras;observarocrescimentodas
plantas,conheceroseuciclodevidaecomomantê-lassaudáveis;fazerumbonitoepersonalizadoglobode
neveecheirosossacosdeflores:eprepararumjardimdepapelecomopodesobservaraconstituiçãodas
flores.

Cadacaixaincluiumlivroeducativode36páginas;basedojardim;coposdemediçãopequenos;terrapara
plantas;vasos;sementesderelva;sementesdegirassol;sementesdecamomila;glicerinalíquida,entreoutros
acessórios.

BoascompraseBoasFestas
Partilharisto
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1001RazõesparagostardePortugal
Razãon.º55:Majora.
Aprimeiramarcadebrinquedosportuguesaequenosfizeramsonharemmaispequenos,estáhojeem
destaque,naconversacomaCEOdamarca,CatarinaJervell.
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-Osbrinquedosclássicosnavidaportuguesa
-PresentesMadeinPortugal
Declarações:
CatarinaJervell,Majora
CatarinaPortas,VidaPortuguesa
AnaCatarinaMendes,Tellmeastore
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OsbrinquedosdasuainfãnciaquepodeofereceraosmiúdosesteNatal

AntesdaAnnaedaElsa,dasPlayStation4oudosbrinquedosextremamentecomplexosdaPatrulhaPata,os
miúdosbrincavamcommolascoloridas,diaboloseTamagotchis.Antesdisso,quemmandavanorecreioerao
pião,asargolas,ascaricaseossacos.

Aindaselembradestesjogosebrinquedos?Temosuma(boa)novidadeparasi:nãodesaparecerampor
completodomercado.ANiTfoiâprocuradosbrinquedosdasuainfãnciaquepodeofereceraosmiúdoseste
Nataledescobriuverdadeirosclássicosquesejulgavamperdidos.Dobonecoquetinharelvaanascerna
cabeçaaojogodepescacomcanas.

Carreguenaimagemparaconhecer8brinquedosdasuainfãnciaquepodeofereceraosmiúdosesteNatal.

MolaEspiralColorida(2€)

Quemnãoselembradepôrestameninaarebolarpelasescadas?NaAle-Hoppodeencontrarestasmolas,que
estãodisponíveisemváriascores:vermelho,azul,roxo,verde,entreoutras.

CabeçadeRelvaOvo(3,39€)

Quasetodaagenteteveum.Objetivo:colocaroCabeçadeRelvadentrodeumapequenajarracomáguae
esperarqueocabelocresça.EstáâvendanositeShopping.
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Diabolo(19€)

Parabrincaremcasa,naescola,naruaounojardim.Erampoucososquesabiamfazerverdadeirostruques
comobrinquedo,masnuncadeixoudeserdivertido.EstáâvendanaMajoraeèparamaioresdeseteanos.

OSabichão(27€)

AMajoravoltoualançaroSabichão,quedestavezvemacompanhadodosseusamigos:aDinaSara,oNelson
Frederico,oProf.ChronosIII,aLuzia,oH2Óscar,aCarolinaeoSimão.Asperguntassãosobreosmais
variadostemas,desdeaexploraçãoespacialatèacontecimentosimportantesdahistória.

Mikado(4,99€)

Quantashoraspassadasatentartiraraquelespauzinhos,umaum,semmexernosrestantes.Estáâvendana
Fnac.

JogosTradicionais(19,99€)

EsteconjuntodaScience4Youèumaboamaneiradereunirváriosjogosdasuainfãncianumúnicopresente.
Dopiãoâcorridadesacos,semesquecerojogodasargolasouascaricas,estátudoaqui.
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Jogodepescacomcanas(16,95€)

Umclássicodanossainfãncia,estejogoèrecomendadoparacriançasdoquatroaosseisanose,comobemse
deverecordar,oobjetivoèpescarospeixesdolago.Há12animais,detrêscoresdiferentes,etrêscanasde
pescar.Omaisrápidoganha.EstáâvendanaImaginarium.

Tamagotchi(12€)

Oclássicodosclássicos.HáváriosâvendanoOlx,comoporexemploestedentrodoovo.Osbrinquedosestão
porestrear.
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BoasideiasparaprendasdeNatal

SeaindanãofezassuascomprasdeNatal,vejaalgumasideiasdeprendasparatodaafamíliaeamigos,de
váriospreços.Percorraagaleriadeimagensacimaclicandosobreassetas.

JogoMajora

Majorarelembraosanos80comojogoFazFita.Preço:22€

28/61

JogoMajora

Majorarelembraosanos80comojogoSTOP.Preço:22€
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QueridoPaiNatal...
QueracreditenoPaiNatalqueracreditenomeninoJesus—ounãoacrediteemnenhum—,ètempodedar
presentes.Porisso,comeceporpensarnoorçamento.Quantoquergastarèimportanteparafazerasualista
deprendasantesdesairdecasa;gastarásempremenossetiverdecididooquedaraquemantesdeentrarno
corrupiodaslojas.Setempoucodinheiro,reduzaonömerodepessoasaquemvaioferecerumalembrança,
pensenosquelheestãomaispróximosequemerecemmaisdoquetudo.Masseoseuorçamentoestá
folgado,nãoseimportedeabriroscordõesâbolsaelembre-sedetodososqueduranteoanofazempartedo
seudiaadia.

Jácomodinheironamão,pensesequerdarumpresentedequegostamuitoousedevedarumaprendaque
condigacomapessoaqueavaireceber.Émelhortentaradaptaroseugostoaodocontemplado.Edeixando
deladoassugestõesdelivros,discoseDVDquejálhefizemos,embarquemosnomundodoprático,casual,
ötilouapenasbonito.

1/14

VestidoBeYouBeBeautiful€145

2/14

InstaxShareSP-3eimpressoraparasmartphone€199

3/14

T-shirt?LeMot€38,50

4/14

PosterdeJorgeColomboAVidaPortuguesaapartirde€10

5/14

MalaMoreisbetter€115

6/14

RelógioBalmainBoutiquedosRelógios€350

7/14

BrincosInêsTellesJewellery€172,20
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8/14

SapatosPeónia€149,90

9/14

AnelCarolinaCurado€65

10/14

BatomGivenchy€35,52

11/14

CadernoAVidaPortuguesa€8

12/14

CasacoBYBB€225

13/14

SaboneteAchBritoAVidaPortuguesa€12

14/14

CoffretcremesdecabeloRenèFurterer€20,40

AroupaèsempreumdospresentesmaisapreciadosnoNatal.Todaagentegostadereceberumcasacoque
lhefiquebem,oumesmoasmeiasquetantolhefazemfalta.Temosmuitasideiasparasi.Evamoscomeçar
pelaroupadesenhora,elasprimeiro,claro,comomandaaetiqueta.Asmulherestêmgostosenecessidades
variadas,masháclássicosquenãofalham.Astendênciasditampeçasdecortesimplesquepossamserusadas
dediferentesmaneiras,sejaaconjugarcomunsjeans,parausaremmododescontraídodefimdesemana,ou
emlooksmaiselegantes,paraodiaadiadetrabalho.Aspeçasaquipropostaspodemserusadasemvários
ambientes.Equalquerumapodeservestidacomumdosparesdesapatossugeridos.Depois,háoutros
artigosque,igualmente,nãofalham.Comoosbrincos,osanèis,osrelógios,amaquilhagemeosperfumes.Em
casodedövida,umbatomvermelhonuncaèdemais.Nemunsbrincosdourados.

Masosdesejosdasmulheresnãoseficamapenaspeloscosmèticos,joiaseroupa.Asfãsdetecnologia—ejá
agoradefotografiaeaplicaçõesdeimagem—podemgostardeacordardia25comumaimpressoraque
imprimefotografiasemqualquerformato.E,paraasmaisanalógicas,hásempreaoportunidadedeoferecer
umcaderno.Paraescreveremsonhos,desejosouprojetos.Àsmaisnostálgicasouamantesdedesign,ofereça
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umposterdeparede,comooqueoilustradorJorgeColombofezcomosobjetosicónicosdeantigamentepara
AVidaPortuguesa.

Umobjetoquetambèmpodeseroferecidoaumhomem.Masparaelesèmelhorcomeçarpelosclássicos.Uma
gravataouumaècharpefazempartedoguarda-roupadetodos,querparaumaocasiãomaisformal,parao
trabalhodetodososdias,ouparaambientesmaisinformaisequandoofrioaperta.Enãoseesqueçadeuma
bonitasweateroudeummodernocasacoclássico.

1/12

PerfumeZadig&Voltaire€55

2/12

MuiGin€36,60

3/12

ÉcharpeValentinonaFashionClinic€360

4/12

CestoderoupasujanaLojadoGatoPreto€54,95

5/12

BurroemlatanaAVidaPortuguesa€5

6/12

CasacoreversívelnaFashionClinic€366

7/12

Conceito?TintoÚnico2015€75

8/12

Capacetedeescalada?naCasaSenna€70

9/12

CadernoFlechanaAVidaPortuguesa€8,60
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10/12

ÓculosSaintLaurentnaFashionClinic€295

11/12

ShoecreamSantorinaFashionClinic€28

12/12

GravataTimelessnaFashionClinic€95

Noentanto,esteanopropomos-lhequeousenospresentesdeNatalparahomens.Dê-lhesobjetosde
decoraçãocomsentidodehumorenãodeixedeosdesafiarparaosdesportosmaisradicais,comoaescalada,
porexemplo.

Seeleforsolteiro,atreva-seadizer-lhequearoupasujanãoèparaficarespalhadapelochãoatèviramulhera
diasparaacolocarnamáquinadelavar,hásítiosprópriosparaadeixaracumularduranteasemana.Ou
experimenteoferecer-lheumperfumeeassocie-oaalgumasloçõescomcheirinho,vaiverqueelevaiadorar.
Depois,seelefordaquelesmaisdifíceisdesatisfazer,compre-lheumagarrafadeumbomdigestivo,vinho,
espiritual,licor,oquefor,elehádeapreciar.

1/10

Autocolantedeparede(150x100cm)?Janelinha€72

2/10

MochilaemformaderenaZara€17,95

3/10

CoelhodepelucheZaraHome€19,99

4/10

JardineirasdemeninaZara€19,95

5/10

PianoverticaldemadeiraImaginarium€67,96
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6/10

CeirinhaforradaparabebèJanelinha€145

7/10

PijamaZara€20

8/10

CasadebonecasImaginarium€169,15

9/10

TendaTipiKids€248

10/10

JogoStopMajora€22

Nocapítulodascrianças,assistimosaoregressodoartesanaledobrinquedo.Tablets,ecrãs,robôse
tecnologiassãorelegadosparasegundoplano,eemvezdisto,voltamosaospeluchesmacioseenvolventes
ouâsceirinhasemvergaparaobebè,comonotempodosnossosavós.Jogosdetabuleirosãoumaboaopção
parareunirafamíliaemdiaschuvosos,instrumentosmusicaissãoumaboaapostaparadespertarogostopor
estaarte—ehá-osparacriançasdamaistenraidade.Ascasinhasdebonecassãooutrodosobjetos―de
outrostempos‖quevoltamemforça,paraeles,comoparaelas.Afinal,muitosmeninosgostamdedarlargasâ
imaginaçãobrincandonacozinha,noquarto,ounoutrocompartimentodesteobjetoquereplicaonossodiaa
diacomonenhumoutro.

Outraprendaqueèsucessogarantidoèumatendatipi.Trêspèsdemadeiraforradosatecido,depadrões
masculinosoufemininos,darãoaosíndiosládecasaumrefögioperfeitoparabrincar,leroumeditar.Aindapara
oquarto,osautocolantesdeparedeemversãobailarinaouaviadordãoumtoqueönicoepersonalizadoâ
decoração.ONatalèaindaaquadradoanoparavestirosmaispequenoscomroupaconfortáveloualusivaâ
època.Pijamasquentinhoscompadrõesdivertidosoujardineirasmimosassãoopçõesaconchegantesparaa
noitedaconsoadaouamanhãdeNatal.

1/10

CadeiradeescritórioIKEA€169

2/10

RenademadeiranaLojadoGatoPreto€39,95
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3/10

CobertordepapanaVidaPortuguesa€122

4/10

AlmofadanoIKEA€19,99

5/10

AlmofadaIKEA€14,99

6/10

CandeeirodepèIKEA€49,99

7/10

TapeteIKEA€179

8/10

EscadotedemadeiraIKEA€17,99

9/10

CaixadecháervapríncipenaVidaPortuguesa€6,95

10/10

TaçaberingeladeporcelananaVidaPortuguesa€37

Hásempremuitagentequeapreciaounecessitamaisdeobjetosparaacasa.Sãoquasesempreutilidadesou
coisasmaissupèrfluasquenuncacomprariasenãofosseaèpocanatalícia.Aslojasmultiplicam-seem
decoraçõesdeNatal,porexemplo,maselasófuncionanumperíodomuitocurtodoano,porissoaconselhamos
aqueofereçaprendasquedãoquaseparaoanointeiroou,pelomenos,paraaestaçãofria,paraqueofeliz
contempladoaspossautilizardeimediato.

Asalmofadasfazemsemprefalta.Podequererrecostar-senosofáeelasdãoumaachegaouvertelevisãona
camarodeadoporessesobjetostãomacios.Noentanto,comodizíamoshápouco,nãodeixedeoferecer
coisasquentes.Umaboamanta,umcobertorquentinho,nadamelhorparaumcasalepoupa-selogonum
presente.

ExpressoOnLine
10-12-2017

Periodicidade:

Diário

Temática:

Classe:

InformaçãoGeral

Dimensão:

Âmbito:

InformaçãoGeral

Imagem:

Tiragem:

InformaçãoGeral

Pagina(s):

11:41


Sugerimos-lheaindaartigosdeiluminação.Éumatendênciadedecoração,queacreditacadavezmaisnos
espaçospersonalizadospelaluz,maisbaixa,maisalta,maisquenteoumaisfria.Outrahipóteseserá,como
trabalhoemcasacadavezmaisfrequente,pensaremterumaboacadeiradeescritório,umpresenteideal
paraquemtambèmnãogostadelargarocomputadorporlazer.Artigodedecoraçãoötiledeumcharme
encantador,astaçasdeporcelanadofeitiodelegumesestãomaisnamodadoquenunca.Arrisquequenãovai
ficarmalvisto.Nofim,seinsistiremquererdarqualquercoisaalusivaaoNatal,sugerimos-lheumobjetoque
nãodeixadeestardisponívelnoanoseguinteenooutroenooutro.Umarenademadeira,discretaesemprea
despertarsorrisos.
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ONatalèdascrianças?Entãotomenotadestes100presentesparamiödos

SeoNatalèdascrianças,ospresentesficamporcontadosadultos.Parafacilitaraèpocadasdecisõesdifíceis,
juntámos100ideiasparatodososgostosecarteiras.

Dos2€aos400€,paraosmiödosquesóvêemtecnologiaâfrente,paraospequenosfashionistaseparaos
paisquegostamdemanterasbrincadeirasâmodaantiga—oNatalquandochegaèparatodoseentregeriro
orçamento,lerascartasaopaiNataldeumapontaâoutraepensarnospresentesparaorestodafamília,nem
semprehátempoepaciênciaparafazerasescolhasmaisoriginais.Seráque100ideiassãoosuficiente?Bem,
pelomenosjáèumprincípio.AsagaStarWarsètendência,oimaginárioDisneynuncachegouasairdemoda
ehácadavezmaislojasemarcasarecuperarostradicionaisbrinquedosemmadeira.Espreitealistana
fotogaleriaeboascompras.

18de101

JogodetabuleiroMissãoaMarte2049daMajora32€www.majora.pt
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GuiaparaconstruirumNataldesonho

ONatalestáâportae,comele,chegaapreocupaçãodecelebrarafamíliaecomprarpresentesoriginaisparaa
mãe,avôegato,depreferênciasemsairdamesmazonacomercial.Nemoorçamentoouotempoesticame
todasasluzes,anöncios,catálogos,árvores,presèpios,cançõesefilasvãodaraumdospontosmaisaltosda
cidadedeLisboa.PrepareoslaçoseosembrulhosporquevamosconstruirumNataldesonhonumönicodiae
semsairdomesmosítio.
ALushofereceváriosadereçosparaobanho.TworldsProductions
ÉnosegundopisodoAmoreirasShoppingCenter,mesmoâentradadoseumiradouropanorãmico,que
arrancaaquadranatalícia.JuntoâlareiradecorativadalojaAreaencontraárvoresdeváriascorese
respectivosadereçosparatodososgostosefeitios.Amesadejantarjáestápostamesmoaolado,napopular
ZaraHome,ondesófaltaobacalhau,operuouocabrito(âvendanosupermercadoJumboPãodeAçucar).

Ocheiroabiscoitosdegengibredasvelasaromáticasfazlembrarosdocesquenosfazemchorarpormaisna
consoada.Culpeasrabanadas,ossonhosouobolo-reiimpossíveisderesistirdapequenaCasinhadoPãoque
aceitaencomendasparaaprincipalfestadefamíliadoano.
Sequisersurpreender,opteporumapeçaSwarovski.TworldsProductions
OconvidadodehonraèotradicionalPaiNataldechocolateadescersorridentedachaminènaHussel.Às
costastrazpresentesparaosapatinhodosmaisgulososque,entreosjogosdetabuleirodaDevireasfiguras
deencaixedaMajora,aindapreferemdoceseguloseimas.

MasNatalqueèNataltembrinquedoscomoospeluchesparabebèsdaChicco,osrobôsdaImaginariumeas
bonecasdaDreamyWorlddebaixodaárvore.Notopo,ficasóafaltaraestrelaque,porexceçãoâregra,chega
emformadecolarSwarovskicomcristaisemaçoinoxidávelapensarnaprendadamãeoudanamorada.Para
aavó,tambèmnãofaltamsugestões:umcachecoldecaxemiradaStefanel,umvouchercomumamassagem
derelaxamentodaPousadasdePortugalouumconjuntodesabonetesdisponíveisnalojaOBoticário.
ExisteminömerasopçõesparaosmaisnovosTworlds
“Hohoho”,ecoadirectamentedacasamaispopulardoPóloNorte,acabadadechegaraosegundopisodo
AmoreirasShoppingCenter.Éláqueagoraestáovelhotedebarbasbrancasacompanhadodeumatarefado
duendequepareceleratentamenteascartasrecèm-chegadasdacaixadecorreionatalícia(tambèmpode
comprarasuanalojaFlyingTiger)mesmoantesdeprepararadistribuiçãodospresentesdeNatal.Aboa
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notíciaèqueosenormeslaçosparaocabelodoespaçotemporárioLemonHairLoverseaclutchemformade
presentedamarcaKarlLagerfeld(disponívelnaLojadasMeias)nemprecisamdeembrulhoeprometem
brilharmaisdoquequalquerpapelcomumafitabonitananoitedeNatal.

Paraosmaisexigentes,nãohácomoerrarcomumcartãopresenteMundicenteradquiridonoBalcãode
Informações.

Acontagemdecrescenteinicia-senaSwatch,comumrelógioalusivoâdata,eterminacomoscalendáriosdo
adventorecheadosdeprodutosdebelezadaRitualseTheBodyShop.Acaminhodacelebraçãodo
nascimentodoMeninoemBelèm,todasasluzesvãodarâpostadebacalhaudecorativa,feitadeporcelana,â
vendanaVistaAlegre.Tãooriginalcomoascompotasembisnaga,inspiradasemtubosdetinta,damarca
Meia.DöziaeoslicoresdechocolatedoespaçotemporárioDouro’sFlavours.

Paraosmaisexigentes,nãohácomoerrarcomumcartãopresenteMundicenteradquiridonoBalcãode
Informações.NotrenódoNatal,háaindaespaçoparaosamantesdemaquilhagemquetêmdireitoacoleções
limitadasdaM.A.Ceatriosdesombras,máscarasebatomdamarcaInglot.Paraosadolescentes?Umpasse
defim-de-semanaparaoRockInRioLisboade2018,disponívelnaFnac,ouumpardetènistendênciada
KicksFootwear.Alistadecomprasficacompletacomasprendasparaopai,avóenamorado:gravatas
coloridasdaMr.Blue,quadrosartísticosdaPassePartoutoubotõesdepunhodaourivesariaAnselmo1910.
EntrenaMeia.Döziaevaiverquesaidelácomprendasparamuitosamigos.TworldsProductions
EsquecidoestáogorrodoPaiNatalqueencontranaPet’sParkparaoseuamigodequatropatas.Comuma
bandasonorademösicasfestivas,namontradalojanãofaltambrinquedos,roupaecoleirasnatalíciaspara
cãesegatos.

EporqueomelhordoNataltambèmèaentreajuda,aCalzedoniafestejaadataameias.Leia-secomavenda
deumpardemeiasdeediçãoespecial(âsbolinhasecomcorações),cujametadedovalorreverteparaa
instituiçãoComunidadeVidaePaz.Meias,essas,quecomplementamosconjuntosdedormirdaOyshoprontos
aacabarcomoódiouniversalaospijamasnatalícios.OscoffretsdaslojasPerfumes&Companhiae
Marionnaudèquenuncadesiludeme,anoapósano,conquistamsempreofamiliarmaisquerido.

Tocamossinose,aodescerasescadas,èimpossívelficarindiferenteaocheirotantodascaixasdebombasde
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banhodaLushcomodascaixasdebombonsdaGodiva.Sãotantascomoaslojasdestecentrocomercial
(contam-semaisde200)equaseroubamaatençãodopresèpioanimadodaescadariacentral.Nofundo,
ouve-seochorodomeninoJesuseosomdeumaaldeiaquetrabalhaparaconstruirumaquadramágicade
sonho.AprovavivadequeoNatalèquandoumHomemeoAmoreirasShoppingCenterquiser.
OptepelascaixasdebombasdebanhodaLustTworldsProductions
Continuaraler
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PrendasdeNatalparamiúdospormenosde€50

06.12.201717:17|porFredericaWilbrahamcomÂngelaMarques

Issomesmo,leubem:oGPSfezumaselecçãodepresentesamenosde€50queosmiúdosirãoadorar

Demaneiraaajudá-loaescolheraprendaidealparaosmiúdosdafamíla,oGPSseleccionouideiasde
presentesquepoderáoferecerpormenosde€50.Aquiencontrarábrinquedos,chávenas,acessóriosparao
quarto,roupaemuitomais.

NãopercamaistempoevejaafotogaleriaqueoGPSpreparouparasi.

2/28-Jogotabuleiro:FazFitaMajora,€22

7/28-Jogodetabuleiro:StopMajora,€22
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Demaneiraaajudá-loaescolheraprendaidealparaosmiúdosdafamíla,oGPSseleccionouideiasde
presentesquepoderáoferecerpormenosde€50.Aquiencontrarábrinquedos,chávenas,acessóriosparao
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Borlas:fimdesemanaprolongadoacustozero
Esteanoocalendárioestábemarrumadoeosferiadosdedezembrovãooferecerdoisfinsdesemana
prolongados.Oprimeirocomeçaamanhã(1dezembro)comváriasatividadesdeNatalespalhadasportodoo
país.Iluminações,pistasdegelo,mercados,concertoseexposiçõessãoapenasalgumasdassugestões.
Espreitealistacompletaeaproveiteofimdesemanaprolongado.

NatalemLisboa
ONatalemLisboaarrancaestefimdesemanacomumconjuntodeiniciativas,emformadeboas-vindas.
Amanhã,dia1dedezembro,naIgrejadeSantoAntónio(LargodeSantoAntóniodaSè,22),háumateliêde
PresèpiosdeBarro,pelas11h30.Nestainiciativamiödosegraödossãodesafiadosaolharcomolhosbem
abertosparaospresèpiosportuguesese,dandolargasâsuacriatividade,moldarcomasprópriasmãosuma
figuradoquadrodonascimentodeJesus,quepodemlevarparacasa.Nosábado,dia2dedezembro,está
marcadoumconcertodoCoroGospelCollective,paraas21h30,naIgrejaNossaSenhoradoRosáriodeFátima
(AvenidadeBerna,26).Nesteconcertovaipoderouvirmösicascomo“HappyDay”,“ThisLittleLightofMine”,
“SilentNight”,entreoutras.ConsulteoprogramacompletodoNatalemLisboanapáginaLisboanaRua.

PortoacendeasiluminaçõesdeNatal
Amanhã,noferiadode1dedezembro,âs17h30,vãoserligadasasiluminaçõesdeNataldoPorto.Comojáè
habitual,estemomentoèassinaladonaAvenidadosAliados,comailuminaçãodaÁrvoredeNataldacidade,
umespetáculopirotècnicoeumconcerto,comatuaçõesdogrupoBandodosGambozinosedoCorod’Inverno.
Aindanodia1,abremduaspistasdegelo,umanaPraçadeD.JoãoIeoutranaPraçadeMouzinhode
Albuquerque(RotundadaBoavista).Nestediaaspistastêmentradagratuita.

Porto:Concertosondeopöblicoficaâporta
OcicloNatalâPortaregressaesteanocomespetáculosdecantolíricoaossábadosedejazzaosdomingos.A
mösicavaisoarâentradadetrêsedifíciosdacidade,durantetrêsfinsdesemana,eopöblicoserábem-vindo
paraficarâporta.Osconcertoscomeçamâs15h30etêmacessolivre.Estefimdesemana,oprogramaèno
VarandimdaTorredosClèrigos.Amanhã,dia2dedezembro,atuaLilianaNogueira,comÂngelaAlveseMaria
JoãoNogueira.Nodomingo,dia3,atuaMarianaVergueiroQuarteto.

CoroJuvenildeLisboadáconcertoemSintra
ONatalchegaaSintraamanhã,dia1dedezembro,comumconcertodoCoroJuvenildeLisboaea
inauguraçãodaárvoredeNataldaParquesSintra,noTerreirodoPalácioNacionaldeSintra.Oreportóriodo
concerto,quecomeçaâs18h00,vaicontarcommösicastipicamentenatalícias,como"JingleBells","LetIt
Snow","LastChristmas","SantaClausisComingtoTown",entreoutras.AárvoredeNataltem15metrosde
alturaeumtöneldepassagemnointerior,queèidealparatirarumaboafotografia.

AtividadesdeNatalemAlmada
EmAlmada,oNatalcelebra-secomváriasatividades,desdeoficinas,sessõesdecinema,horasdecontos,
entreoutras.NoSolardoZagallos,sábadoedomingo,dia2e3dedezembro,háumaoficinadePrendase
EnfeitesdeNataleReutilizaçãodeMateriais,pelas14h30.Assessõesdecinemanosolarcomeçamâs16h00,
amanhã,dia1,comofilme“UmContodeNatal”,enosábado,dia2,comofilme“OExpressoPolar”.Jána
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BibliotecaMunicipalJosèSaramago,paraatardedesábado,dia2,estãoagendadasduashorasdeconto,
ambasâs16h00,comashistórias“Euqueroumamigo”e“Opintocareca”.NaBibliotecaMunicipalMaria
Lamas,âs16h00,háumaoficinacomotema“VamosfazerumflocodeNeve”.Consultetodooprogramae
todasasatividadesnapáginadaCãmaraMunicipaldeAlmada.

WorkshopsparaosmaisnovosnaFNAC
AFNACpreparou,paraestaèpocanatalícia,atividadesapensarnosmaisnovoscomworkshopsdejogos,
espetáculosdemösicaaovivo,leituradecontosesessõesdeautógrafos.Amanhã,dia1dedezembro,quem
foratèâFNACdoVascodaGama,pelas11h30,vaipoderparticiparnoWorkshopdeNatalScience4You,que
prometelevarascriançasaapaixonarem-sepelaciência.Nosábado,dia2,estãoprogramadosWorkshops
Majora,naFNACdoFórumAlmada,entreas15h00eas17h00,enaFNACdeViseu,entreas11h30eas
14h00.Nestaatividadeascriançasvãopoderexperimentardiversosjogosdetabuleiro.Nodomingo,dia3,a
FNACNorteShoppingrecebeumconcertoparatodaafamília,commösicadirecionadaparaosbebès,ondeos
pequenostêmapossibilidadedeexplorarosinstrumentos.

OPaiNatalchegaaFarodeBicicleta
Comojáècostume,oPasseiodeNatal–OPaiNatalchegaaFarodeBicicletadecorreamanhã,dia1de
dezembro,apartirdas9h00.Ainiciativa,queconsistenumpasseiodebicicletaparatodasasidades,teráinício
naaldeiadeEstoi(saídanoLargodeLiberdadeâs9h00),passarápelaConceiçãodeFaroâs9h30(juntoâ
sededaJuntadeFreguesia)efaráumagrandeconcentraçãonoParquedeLazerdasFiguras,pelas10h00,
paraquemquiserintegraropasseioapartirdaí,econtinuarpelacidadedeFaro.Finalmente,achegadaestá
previstaparaas10h30noJardimManuelBívar.Aparticipaçãoègratuitaecadaparticipantedevelevarasua
bicicleta.

AtterobyBordaloII
Aexposição“Attero”,deBordaloII,terminanodomingo,dia3dedezembro.Entrehoje,dia1,edomingo,dia
3,vaiestarabertadas14h00âs20h00.“Attero”èumtermolatim,quesignifica“desperdício”,edánomeâ
primeiragrandeexposiçãoasolodeBordaloII.Oartistacriticaasociedadeconsumistaatualeaexploração
abusivadosrecursosnaturais,utilizandolixo,comojáèpráticadasuaarte,paraconstruirpeçasdeanimais.Ao
todo,aexposiçãoècompostaporcercade30peçasqueestãonumarmazèmemBeato(RuaXabregas,49),
duasnaruadoarmazèm,umanaAvenida24deJulhoeumanoCaisdoSodrè.

MercadoCrafts&DesignnoJardimdaEstrela
OMercadoCrafts&DesignvoltaestefimdesemanaaoJardimdaEstrela.Nosábadoenodomingo,dia2e3
dedezembro,umdosjardinsmaisconhecidosdeLisboavaiestarocupado,entreas10h00eas18h00,por
váriasbancascompeçasdeautor,criaçõesönicanacionaiseinternacionais.O“ChristmasSpirit”èotemado
mercadoparaestemês,quevaisertriplicado,jáquehabitualmentedecorreapenasnoprimeirofimdesemana.
Emdezembrovãohavertrêsedições,ousejatrêsfinsdesemana,acomeçarnosábado,dia2,eaterminar
nosdias16e17.

MercadodeNatalemCascais
FaltamenosdeummêsparaoNatal,masafestaemCascaiscomeçaestefimdesemana.Nodomingo,dia3
dedezembro,entreas11h00eas19h00,estãopreparadasváriasiniciativasqueprometemanimaroMercado
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daVila.Odiadivide-seentreespetáculosdemagia,mascotes,palhaços,malabaristas,teatro,achegadadoPai
Natal,entreoutrasatividades.Paraqueospaisnãofiquemsemplanosenquantoascriançassedivertem,ali
mesmoaoladohávendasdeartesanatoedeprodutosgastronómicos,algumasdelasdeassociaçõesde
solidariedadedeCascais,ondepodeaproveitarparacomprarlembrançasdenatal.Consulteoprograma
completonapáginadaCãmaraMunicipaldeCascais.

AcompanheoBoaCamaBoaMesano
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EsteNatalaMajoraregressaaosanos80comSTOPeFazFita
A,b,c,d,e…stop.TodaagenteserecordadojogodoStop,muitopopularnosanos80e90duranteasaulas
maisaborrecidasdaescola.Aversãomaispopularerafeitaâmãocomumafolhadepapelecaneta,maistarde
surgiramasdevidasversõesemtabuleiro.

EsteNatalaMajoradecidiueditaroseuprópriojogodoStop,juntamentecomoutroclássicodosanos80:oFaz
Fita.Senãofezpartedasuainfãncia,explicamos-lhequeéumtabuleiroondecadacentímetroéumacasae
incluiumdesafiodejogadarápida.

OsdoisjogostêmumP.V.Precomendadode22€eestãoâvendanositedaMajoraenosquiosquesdamarca
noAmoreirasShoppingCentereOeirasParque.EestãomesmoapedirparaseremjogadosnanoitedeNatal.
ThepostappearedfirstonNiT.
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SugestõesdepresentesdeNatalparacriançasdos13aos15anos

Segostoudesteartigopodetambèmestarinteressadonosseguintes:Afamosa“idadedoarmário”fazcomque
nãogostemdenadaouencolhamosombrosquandolhesperguntaoquegostavamdereceber?Fujado
envelopecomdinheiroeespreiteasnossassugestões,decertezaqueatèosmiödosmaisrebeldesedifíceis
asvãoadorar
IdeiasdepresentesdeNatalparaadolescentes:1.JogodoSTOP,daMajora
“Cidades”,“Marcas”,“Animais”;LetraMOjogodecategoriasmaisjogadodesempre,pelaprimeiravezem
tabuleiro.

OSTOPèumjogodeculturageraldecategorias(Nome,Cores,Marcas,Países,etc.)emqueos
participantespontuampelasuacapacidadedepreencherespaçosembrancodeacordocomumaletrado
alfabeto.OprimeirojogadoraterminarascategoriasdefinidasgritaSTOPetodososjogadoresdevemparar
deescrever.Palavrasönicasemcadajogadapontuammaisdoquepalavrascoincidentescomasdeoutros
jogadores.
2.Livro“HistóriasdeAdormecerParaRaparigasRebeldes”,naFNAC


Comestas“HistóriasdeAdormecerParaRaparigasRebeldes”,asraparigasmaisapaixonadas,independentes
edecididaspoderãoadormecerembaladaspelashistóriasdevidainspiradorasde100mulheresquemudaram
omundo.Comasuainteligênciaedeterminação,estasmulheresextraordináriasficaramnahistóriada
Humanidadeporteremtidoaaudáciadesonharemcomummundoondeogèneronãodefinefronteiraseonde
sermulherèterumavozeaforçanecessáriaparaaerguer.
3.FãPackNOSAlive2018,naFNAC


ParaosadolescentesqueadoramconcertoseboamösicaA11.ªediçãodoNOSAlive,em2017,ficou
marcadacomoamaisbemsucedidadesempre,tendoesgotadoamaisdetrêsmesesdoarranquedofestival.
Paragarantirqueoseuadolescentetempresençaasseguradanaediçãodopróximoano,estepackcombilhete
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de3diaseumacamisolaèopresenteperfeito.
4.AgendaDiáriaSonhos,PlanoseMilHistóriasporContar,daMr.Wonderful


Paraanotardatasdetestes,trabalhos,saídascomosamigoseosprimeirosencontros…aagendadaMr.
Wonderfulè,alèmdeötil,muitodivertida,coloridaerepletadeespaçoparaosnossosadolescentesrealizarem
cadaumdosseussonhos

Organizadadejaneiroadezembrode2018.
5.InstaxMini9VerdeLima,daFujifilm


Umaideiaincrívelparaosadolescentesqueadoramregistarosmelhoresmomentosentrefamíliaeamigos.A
instaximprimeasfotografiasimediatamente,peloqueasmemóriasficarão,mesmo,parasempre
6.VolkswagenT1CamperVan,daLego


Aindanãotêmidadeparaconduzir,masvãoadorarreceberestapãodeforma…deLEGOUmdesafioâaltura
dosadolescentesmaisrebeldeseemancipados.
7.Caneca“I’mtheBoss”,daStradivarius


Elesaindanãosãodonosdoseudestino,masvamosdeixá-lospensarquesimEstachávenaègiríssimaeè
umpresentesimplesmasmarcante,comumamensagemdeempoderismoqueosdeixarámuitofelizese
confiantes.
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NatalchegaâFNACcomdiversãoparaosmaisnovos
Conheçatodaaprogramaçãoaqui

Versãoparaimpressão
porredação
AFNACpreparouparaestaèpocanatalíciaatividadesapensarnosmaisnovoscomworkshopsdejogos,
espetáculosdemösicaaovivo,leituradecontosesessõesdeautográfos.Duranteosfins-de-semanade11de
novembroa16dedezembro,aFNACprometeanimaçãogarantida.

Estãoprogramadoseventosdidáticoscomo,porexemplo,oWorkshopNatalScience4You,queprometelevar
ascriançasaapaixonarem-sepelaciência;oWorkshopMajora,emquepoderãoexperimentardiversosjogos
detabuleiro;oWorkshopdeXadrez,queexploraouniversodasjogadasestratègicaseoWorkshopGaming,
queensinaaconstruirosprópriosjogos.

AbandaFungaguinhosvaianimarasFNACAlmadaeColombo,comostemasdoseualböm“PraBicharada”,
recriaçãodamösicadeJosèBarataMoura.NaFNACLeiria,osmaisjovenstêmaoportunidadedese
divertiremaomesmoqueaprendemcomaEscoladeArtesdaSociedadeArtísticaMusicaldosPousos.Há
aindaconcertosparatodaafamília,comsonoridadesapensarnosbebès,quetêmointuitodecontribuirparao
seudesenvolvimentointelectual,sensorialemotor.

Jáosfãsdehistóriasrecheadasdehumoredefantasia,terãodireitoasessãodeautógrafoscomGregdeo
“DiáriodeumBanana”eâHoradoConto,queacontecequasetodososdomingosdemanhãemtodasas
FNAC.

Calendáriode11denovembroa16dedezembro:

Dia11denovembro,sábado

Concertosemfamília–concertosparabebès–FNACOeiras,11h

SessãodeautógrafoscomoGreg–“DiáriodeumBanana”–FNACAlfragide,11h30

SessãodeautógrafoscomoGreg–“DiáriodeumBanana”–FNACAlmada,15h



Dia12denovembro,domingo

SessãodeautógrafoscomoGreg–“DiáriodeumBanana”–FNACOeiras,11h

SessãodeautógrafoscomoGreg–“DiáriodeumBanana”–FNACCascais,15h
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Dia18denovembro,sábado

SessãodeautógrafoscomoGreg–“DiáriodeumBanana”–FNACColombo,11h30



Dia19denovembro,domingo

WorkshopNatalScience4You–FNACAlfragide,11h30

WorkshopdeXadrez–multiroadshow–multichessporgrupomöltiplaescolha–FNACNorteShopping,11h30



Dia25denovembro,sábado

WorkshopMajora–jogosdetabuleiro–FNACAlfragide,11hâs18h



Dia26denovembro,domingo

WorkshopNatalScience4You–FNACVascodaGama,11h30



Dia1dedezembro,sexta-feira

WorkshopNatalScience4You–FNACVascodaGama,11h30

Dia2dedezembro,sábado

WorkshopMajora–jogosdetabuleiro,FNACViseu,11h30âs14h

WorkshopMajora–jogosdetabuleiro,FNACAlmada,15hâs17h



Dia3dedezembro,domingo

Concertosemfamília–concertosparabebès–FNACNorteShopping,11h30
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Dia8dedezembro,sexta-feira

Fungaguinhos,“PraBicharada”–amösicadeJosèBarataMouraparaainfãncia–FNACAlmada,16h30



Dia9dedezembro,sábado

Fungaguinhos,“PraBicharada”–amösicadeJosèBarataMouraparaainfãncia–FNACColombo,17h



Dia10dedezembro,domingo

WorkshopNatalScience4You–FNACAlfragide,11h30



Dia16dedezembro,sábado

WorkshopNatalScience4You–FNACViseu,11h30
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MourariarecebemaisumcampeonatodojogoOSabichão
JorgeGabrielem“Buzz:OGrandeQuiz”?JosèCarlosMalatoem“QuemQuerSerMilionário?”?Pedro
Fernandesem“Brainstorm”?Nadadisso,OSabichãoganha-osatodos.A7denovembro,terça-feira,a
associaçãoRenovaraMouraria,naMouraria,emLisboa,recebeooitavocampeonatodojogoOSabichão.

Paraaquelesquesabemsempretudo(ouachamquesabem),paraosquegostamdeconviverou
simplesmenteestãoâprocuradediversão.Otestedeconhecimentostambèmvaiacontecera21denovembro,
5e19dedezembro.Quantoaohorário,èsempredas20horaseameia-noite.

Asinscriçõesjáestãoabertasepodemserfeitasonline.Háumlimitemáximode25pessoas.Podemformar-se
equipasentreduasacincopessoas,sendoquecadaumapaga2€.Sequiserincluirojantar,sãomais6€.
ThepostappearedfirstonNiT.
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O55ºaniversáriod'OSabichãoèumaoportunidadeúnicadecriaroseuprópriojogod'OSabichãoeterasua
ediçãoexclusivadeumdosjogosmaisconhecidosdesempre.AEdiçãoComemorativa55Anosestádisponível
em55Unidades.
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OSabichãofaz55anosedeixoucrescerobigode
Cinquentaecincopessoasvãopodercomprarumaediçãolimitadaepersonalizadadoemblemáticojogo.
PUB
EsteSabichãoèmuitosemelhanteaoantigoSabichão,mastrazumacoisanova,trazumbigode,èa
revelaçãodeCatarinaJervaladiretorageraldaMajoraqueparaos55anosdoemblemáticojogodecidiu
tambèmfazerumaediçãolimitada.
ReportagemdeRitaCosta
55pessoas,tantasquantososanosdoSabichão,vãoterdireitoaumaversãopersonalizada.Atèdia12de
novembroatravèsdapáginaonlinedaMajoraèpossívelosclientescandidatarem-seaumaediçãoexclusivado
jogocomperguntaserespostaspersonalizadas.
OmelhordaTSFnoseuemailFechar
Agorapodesubscrevergratuitamenteasnossasnewslettersereceberomelhordaatualidadecomaqualidade
TSF.
Subscrever
CatarinaJervalexplicaque55pessoasvãopodercomprarpor27eurosoSabichão55anos-ediçãolimitadae
adicionarumafolhatemáticaquepodeestarrelacionadacomalgumacontecimentodavidadelasoucomuma
pessoaemparticular,porexemplo.

AdiretorageraldaMajoraacreditaqueapesardaidadeoSabichãoestámaisnovodoquenuncaeasnovas
tecnologiasnãoameaçamosjogosdetabuleiro.
Omercadodosjogosdetabuleirotemvindoacrescertodososanoseissopermite-nosconstatarqueexiste
umespaçoparabrincarcomestetipodejogos,porqueelespromovemoconvíviofamiliar,obrincarolhosnos
olhos,afirma.

OSabichãoèumbestsellerdamarca,totalmenteproduzidoemPortugal.OfeiticeiroèfabricadonaMaia&
Borges,umafábricaquenasceuem1976eproduzbonecosemPVC.

OSabichãoètodoproduzidoláeèpintadoâmãoporumaequipadeváriaspessoasquetrabalhamumasao
ladodasoutras,háumaquepintaobigode,outraquepintaochapèueoutrasquepintamosbraçoseas
vestes,contaCatarinaJerval.

Éestebonecoquenascenonortedopaísqueguardamuitobemguardadoumsegredoenuncafalhauma
resposta.Nósgostávamosmuitodecontar,masnãopodemos,afirmaCatarinaJervalqueacrescenta:è
puramagia

Percorraagaleriadeimagensacimaclicandosobreassetas.
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Sabe se pouco sobre os
brinquedos portugueses
e há um congresso a discuti los
Nuno Rafael Gomes
Terá sido na Maia que nasceu
o embrião da indústria dos
brinquedos em Portugal
Tema está a ser debatido
num congresso no Minho
As memórias de idades mais tenras
são preenchidas por brinquedos
que ocupam os dias de qualquer
criança Estes objectos são sinónimo
de diversão mas também é a brin
car que se aprende Por isso a Di
recção Regional de Cultura do Norte
DRCN o Museu dos Biscainhos e o
Centro Interpretativo do Brinquedo
de Vila Verde organizam em con
junto o I Congresso do Brinquedo
Português que decorre até amanhã
Temas como a indústria portuguesa
e as pedagogia são abordados mas
também há tempo para se falar de
brinquedos de outros tempos tudo
isto sob a tríade brincar brinque
do e criança
como explica a or
ganizadora e oradora no congresso
Teresa Almeida d Eça do Museu dos
Biscainhos
Este evento procura sensibilizar
divulgar e valorizar o brinquedo por
tuguês como património material e
imaterial numa perspectiva multi
disciplinar acrescenta No entanto
considera que a realização do certa
me já é tardia Na opinião de Jo
sé Cordeiro outro dos oradores do
congresso a investigação sobre este
tipo de património em Portugal está
muito atrasada com a agravante de
a quase totalidade das fábricas ter já
desaparecido

Apesar de a investigação em rela
ção ao brinquedo português estar
ainda em fase embrionária sabe se
que é na região do Grande Porto
mais concretamente na Maia que
se encontra a mais antiga referên
cia a uma oficina de produção de
brinquedos explica José Cordei
ro Contudo refere o académico a
origem da indústria no país é ainda
mal conhecida
Os dois grandes pólos de produção
situavam se até à primeira metade
do século XX no Porto e em Lisboa
onde predominavam os brinquedos
feitos de pasta de papel madeira
chumbo folha de flandres e ferro
Apesar de o advento da indústria de
plásticos em 1944 ter permitido o
surgimento de um outro núcleo de
produção na região de Leiria a no
ção de brinquedo português é ainda
muito ligada ao brinquedo artesanal
que se vê nas feiras que se leva pa
ra casa para decorar explica Tere
sa Almeida d Eça A organizadora
acrescenta ainda que muitos brin
quedos fabricados em Portugal e por
portugueses passavam por produ
tos estrangeiros apesar do sucesso
de vendas Os casos de maior êxito
são os carros em miniatura sendo
o grupo Vitesse da Maia o maior
exemplo Nos anos 1990 chegou
a ser líder no mercado mundial do
fabrico de miniaturas à escala 1 43
tendo o táxi português Mercedes 180
reunido enorme sucesso conta Jo
sé Cordeiro A Majora fundada no
Porto em 1939 e que relançou a ac

tividade no ano passado também se
destacou nos jogos de tabuleiro com
o clássico Sabichão de 1962
Apresentar estes e outros exem
plos de sucesso no mercado é um
dos muitos tópicos do I Congresso
Português do Brinquedo que tam
bém procura afirmar se como um
fórum de reflexão e troca de sabe
res As inscrições já encerraram
mas há a possibilidade de se abri
rem excepções revela a organiza
dora
O arranque do congresso foi on
tem em Braga no Instituto de Edu
cação da Universidade do Minho
Durante a tarde foi se desfiando a
história dos brinquedos em Portugal
a viagem iniciou se nos achados
arqueológicos de Bracara Augusta e
passou pelos brinquedos medievais
muçulmanos ou por aqueles que en
tretinham as crianças de Lisboa nos
séculos XVI e XVII A programação
contempla ainda reflexões sobre a
indústria de brinquedos portuguesa
e a literatura infantil
Hoje e amanhã o congresso mu
da se para o Auditório da Casa do
Conhecimento em Vila Verde As
palestras vão debruçar se sobre o
papel educacional e as diferenças
geracionais dos brinquedos o que
revelam o papel na educação infan
til o lugar que os brinquedos elec
trónicos ocupam Amanhã o tema
central envolve os museus ligados ao
brinquedo português com destaque
para a colecção do Museu dos Biscai
nhos a mais importante em Portu
gal diz Teresa Almeida d Eça Tex
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Sabe-semuitopoucosobreosbrinquedosportugueseseagoraháumcongressoadiscuti-los
Asmemóriasdeidadesmaistenrassãopreenchidasporbrinquedos,queocupamosdiasdequalquercriança.
Estesobjectossãosinónimodediversão,mastambèmèabrincarqueseaprende.Porisso,aDirecção
RegionaldeCulturadoNorte(DRCN),oMuseudosBiscainhoseoCentroInterpretativodoBrinquedodeVila
Verdeorganizam,emconjunto,oICongressodoBrinquedoPortuguês.Temascomoaindöstriaportuguesae
aspedagogiasãoabordados,mastambèmhátempoparasefalardebrinquedosdeoutrostempos–tudoisto
“sobatríadebrincar,brinquedoecriança”,comoexplicaaorganizadoraeoradoranocongressoTeresa
AlmeidaD’Eça,doMuseudosBiscainhos.

Esteeventoprocura“sensibilizar,divulgarevalorizarobrinquedoportuguêscomopatrimóniomateriale
imaterialnumaperspectivamultidisciplinar”,acrescenta.Noentanto,consideraquerealizaçãodocertamejáè
“tardia”.NaopiniãodeJosèCordeiro,outrodosoradoresdocongresso,ainvestigaçãosobreestetipode
patrimónioemPortugal“estámuitoatrasada,comaagravantedaquasetotalidadedasfábricasterjá
desaparecido”.

Apesardeainvestigaçãoemrelaçãoaobrinquedoportuguêsestaraindaemfaseembrionária,sabe-seque“è
naregiãodoGrandePorto,maisconcretamentenaMaia,queseencontraamaisantigareferênciaauma
oficinadeproduçãodebrinquedos”,explicaJosèCordeiro.Contudo,refereoacadèmico,aorigemdaindöstria
nopaísèainda“malconhecida”.

Osdoisgrandespólosdeproduçãosituavam-se,atèâprimeirametadedosèculoXX,noPortoeemLisboa,
ondepredominavamosbrinquedosfeitosde“pastadepapel,madeira,chumbo,folha-de-flandreseferro”.
Apesardeo“adventodaindöstriadeplásticos,em1944”terpermitidoosurgimentodeumoutronöcleode
produção,naregiãodeLeiria,anoçãodebrinquedoportuguês“èaindamuitoligadaaobrinquedoartesanal,
quesevênasfeiras,queselevaparacasaparadecorar”,explicaTeresaAlmeidaD’Eça.Aorganizadora
acrescentaaindaque“muitosbrinquedosfabricadosemPortugaleporportuguesespassavamporprodutos
estrangeiros”,apesardosucessodevendas.Oscasosdemaiorêxitosãooscarrosemminiatura,sendoo
grupoVitesse,daMaia,omaiorexemplo:“Nosanos90,chegouaserlídernomercadomundialdofabricode
miniaturasâescala1/43,tendootáxiportuguêsMercedes180reunidoenormesucesso”,contaJosèCordeiro.
AMajora,fundadanoPortoem1939equerelançouaactividadenoanopassado,tambèmsedestacounos
jogosdetabuleirocomoclássico“Sabichão”,de1962.

ApresentaresteseoutrosexemplosdesucessonomercadoèumdosmuitostópicosdoICongressoPortuguês
doBrinquedo,quetambèmprocuraafirmar-secomoum“fórumdereflexãoetrocadesaberes”.Asinscriçõesjá
encerraram,masháapossibilidade“deseabriremexcepções",revelaaorganizadora.

Oarranquedocongressodeu-senestaquinta-feira,emBraga,noInstitutodeEducaçãodaUniversidadedo
Minho.Duranteatardefoi-sedesfiandoahistóriadosbrinquedosemPortugal–aviageminiciou-senos
achadosarqueológicosdeBracaraAugustaepassoupelosbrinquedosmedievaismuçulmanosouporaqueles
queentretinhamascriançasdeLisboanossèculosXVIeXVII.Aprogramaçãocontemplaaindareflexõessobre
aindöstriadebrinquedosportuguesaealiteraturainfantil.
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Nestasexta-feiraesábado,ocongressomuda-separaoAuditóriodaCasadoConhecimento,emVilaVerde.
Aspalestrasvãodebruçar-sesobreopapeleducacionaleasdiferençasgeracionaisdosbrinquedos–oque
revelam,opapelnaeducaçãoinfantil,olugarqueosbrinquedoselectrónicosocupam.Nosábado,otema
centralenvolveosmuseusligadosaobrinquedoportuguês,comdestaqueparaacolecçãodoMuseudos
Biscainhos,“amaisimportanteemPortugal”,dizTeresaAlmeidaD’Eça.
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MajoraCelebraO55ºAniversárioD’OSabichãoComEdiçãoEspecial
OSabichão,oemblemáticojogodaMajora,celebra55anoscomumaediçãoespecialpersonalizávelelimitada
a55exemplares.

Ojogodeculturageral,queincluisetefolhasdedicadasatemáticasquevariamentreAnimais,Astrose
ExploraçãoEspacial,CiênciasdaNaturezaeGeografia,Desporto,DescobertaseInvenções,HistóriaeMösica,
vaiincluirumafolhatemáticacom16perguntaserespostaspersonalizadaspelosclientesqueadquiremesta
ediçãocomemorativa.

“Quisemoscelebrarcomosportuguesesoaniversáriodeumjogomuitoacarinhado,OSabichão,queèao
mesmotempoumapersonagemeimagemquetrazfelizesmemóriasdeinfância.Porissopensámosna
possibilidadedecriarumaediçãoespecialeexclusivaemqueOSabichãopoderesponderaquestõessobreo
clienteoualguèmespecialquequeirasurpreender”,refereCatarinaJervell,CEOdaMajora,emcomunicadode
imprensa.

Aediçãocomemorativado55ºaniversáriod’OSabichão,vaiserlimitadaa55exemplarespersonalizados,e
estarádisponívelemexclusivonalojaonline,entre30deoutubroe12denovembro,por27euros.
Partilharisto
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AviagemnotempoquelevouosMambasderegressoaMoçambique
ATAPestáarecriaralgumasdassuasviagensparaosgrandesdestinosdadècadade1970.Ovoomais
recentefoiodatravessiaaèreaentreLisboaeMaputo,umaviagemqueantigamenteerafeitacomparagemem
Luandadevidoâsuagigantescaextensão.Ospassageirosforamsurpreendidoscomesteregressoaosanos
1970,numaviãotransformadoexatamentecomoeranosgloriosostempos(quase)iniciaisdaaviaçãocomercial

Houveumtempoemqueospassageirossevestiamdepropósitoparaviajardeavião.Umvestidoespecialou
umagravataacondizercomaexperiênciadesubiramilharesdemetrosdealturaepercorrerlongasdistãncias
empoucashorasemvezdeumaviagemmaislongadenavio.Umestilodevidaqueaindaexistianadècadade
1970nosaviõesdaTAPquecruzavamoAtlãnticoatèaoBrasilouparaosantigosterritóriosdeÁfricasobo
domíniodePortugalequeacompanhiaaèreanacionaldecidiuagorarecriaraopormenorquatrodècadas
depois.Semrevivalismos,apenascomaintençãodereproduzirumapartedasuahistória.

AmaisrecenterecriaçãodeumadestasviagenspelaTAPrefezaviagematèMaputo,destaveznumvoodireto
esemparagememLuandacomoserealizavaentão.Diferenteeraquasesónotrajeto,poisas"hospedeiras"
envergavamasfardasdaquelaèpoca,desenhadaspeloestilistasLouisFèraud,comochapèucomumpompom
nazarenocriadopeloanteriordesenhadordasroupas,SèrgioSampaio.Talcomoantes,ospassageiros
receberamumamaletademãocomologótipodaempresaaèrea,ondeestavamalgunsdosprodutosde
higienecomunsâèpoca:umapastadedentesdamarcaCouto,ocremeBenamorparaasmãosoualavanda
daAchBritoeojogoOSabichão.Umasurpresacolocadasobreascadeirasdetodosnoavião,surpreendendo
ospassageirosquedesconheciamseresteumvoorètroatèchegaremaoaeroportodeLisboa.Aí,estranharam
-ourecordaram-aplacaquesinalizavaocheck-indaTAP,bemcomoodesigndehámeiosèculoeos
funcionáriosvestidosâèpoca.Maissurpreendidosficaramquandoseaproximaramdaaeronaveese
depararamcomumaviãoondeosímbolodacompanhiaeracomoodeantigamente,talcomoasescadasonde
dealgunsdegrausparaosoutrosestavaessemesmologótipo:umaasaestilizadaeastrêsletrasdasiniciaisde
TransportesAèreosPortugueses,asmesmasqueestavampintadasnafuselagemdoaparelho.

Duranteaviagemdeonzehorasarecriaçãomanteve-se,fossenosfilmesâdisposição-StarWarsIV,Rocky,
OPadrinho,AnnieHall-ounabandasonoracomosgrandessucessosdosanos1970.Omesmoseverificou
emrelaçãoaomenuservido,deresponsabilidadedochefVítorSobral,ondeumaintroduçãodoescritor
FranciscoJosèViegasreferiaque"recuarnahistóriadaTAPnãosignificaapenasrevisitarodesigndosaviões
edasrotasmaisemblemáticas,mastambèmossaboresqueelastransportavam.Nestecaso,canapès,um
cremedebatata-doce,bacalhauâZèdoPipoedoces.AescolhadaementaexigiuaSobralrevisitaros
arquivosdaTAPdemodoareconheceroquesecozinhavaentão,tendodescobertonessainvestigaçãotruques
quelhedespertaramoseuinteresseparaaconfeçãodepratosatuais."Tenteifazerumaementaparecida",
explica.
OmelhordoDiáriodeNotíciasnoseuemailFechar
Agorapodesubscrevergratuitamenteasnossasnewslettersereceberomelhordaatualidadecomaqualidade
DiáriodeNotícias.
Subscrever
Umaviagemquecontoucomduassurpresas,umpilotonascidoemMoçambiqueacostumadoaestarotaeuma
supervisoradecabinaquefaziaoseupenöltimovoo,umdosmuitosfeitosatèâqueledestino.JosèVilhena
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conhecebemotrajetosobreÁfricaparasechegaraMoçambiqueeMariaGonçalvesnãoseesqueceudecomo
foiaevoluçãodestesvoosaolongodostempos.Comalgumasaudade,elarecorda-osaofolhearumálbumde
fotografiasquelevounestaviagemeondeseadescobrebemjovememváriasparagensdasuaprofissão,
designadamenteasestadasemLuandaeRiodeJaneiro.Sentealgumanostalgiaaoreverasfotografias,
apontaosquejánãoestãoaoserviço,bemcomoosqueseguiramoutrosrumosnavidaoumorreram.Quando
diz"ètudodiferente"èquesepercebequeovooèumarecriação,mesmoqueodigasemsaudosismos.
Descreveosaviõesantigoscommenosmotoresemenosmodernosemtudo,masnãodeixadeconfessarque
estesvoosrètroasurpreenderamtantocomoaospassageirosqueosfrequentaramnoutraèpoca.Foiofactode
terparticipadoemalgunsdestesvoosâantiga-jáserealizaramparaoRiodeJaneiro,Luanda,Miami,entre
outrosdestinos-queafeziraobaöprocuraressasrecordações,refere.

Porseulado,opilotoJosèVilhenasente-seairemdireçãoacasa,poisfoiemMoçambiquequenasceueviveu
atèaos19anoseondecontinuaaregressarprofissionalmenteaocomandodeaviõesdaTAP,jásema
tradicionalmanettedecondução,substituídaporumdiscretojoystick,eenquantocidadãoparareverfamíliae
amigos.Aescaladedoisdiasnacapitalmoçambicanaè,diz,insuficienteparaosvisitaratodos.Foinestepaís
queaprendeuapilotar,emaviõesmonomotores,eficouaconhecerapaisagemquepoucomudoudeondeo
A330batizadodePortugalseaproximaaumavelocidadesuperiora900quilómetrosporhoraeadezmil
metros,numcockpitqueexibetodaaextensãodepaisagemquefazsobreumcontinenteondesecomeçapela
granderegiãodesèrticadoSaraeseterminaemregiõesdegrandesflorestas,maisoumenospovoadas.A
aproximaçãoaMaputoèdeespantar,poisaocircundarabaíavê-seumaespèciedeManhattanafricana,onde
aconstruçãodanovapontequevailigarasduaspartesdacapitalchamaâatençãoaospassageiros.Éofimde
umadasmaiorestravessiasaèreasdaTAP,quesórivalizacomaquevaiaPortoAlegre,equetransportavaa
seleçãodefuteboldopaísdestino,comotreinadorAbelXavieralideraradelegaçãoqueacabadevencerade
CaboVerde,chegandoosMambasemtriunfosobreosTubarõeseaserobrigadaadarmuitosautógrafos.

Comospèsnaterra

AchegadaaMaputosurpreendequemnuncaavisitou.Umapaisagemaperderdevistadesdequesecomeça
asobrevoaropaís,sendocertoqueaconstruçãomassivaaoredordacapitallogomostraqueprèdiosaltossão
apenasumacaracterísticacitadina.Saídosdoaeroporto,alongaavenidaatèaocentrodacidadeèumaimensa
amostradoqueèavidaemMaputo,sejaporseveroscartazesquecumprimentaramosdelegadosaorecente
CongressodaFrelimosejapelocoloridodaslojasqueladeiamavia,pintadasavermelhocomascoresda
Coca-ColaedaVodacom,ouaverdedamarcaMilo.Hágenteavenderfruta,comidaetodoogènerode
produtosqueoshabitantesdeMaputoprecisamlogodemanhãcedo.Achegadadoaviãoâs06.00coincide
comoacordarrecentedosmaputenses-ninguèmconfirmaexatamentecomosechamam-,cercadepouco
maisdeummilhão,equemaisdoqueduplicasesecontarcomosarredores,comoèocasodosquemoramna
Matola.

OquemaischamaâatençãonessainvestidamatinalsobreMaputosãoascarrinhasdecaixaabertaondesão
transportadosmaispassageirosdoqueospermitidosequeviajamcomasmãosesticadassobreosombros
unsdosoutrosparaqueumatravageminesperadanãoosatireâestrada.OnomedessasviaturasèMyLovee
asuatraduçãoâletranadaquerdizersenãoqueseriaaexpressãoqueumcasalpoderiadizerseestivessem
tãocoladosumaooutronoutrasituação...TalvezamaiorpartedassituaçõesemMaputotambèmnãopossam
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serinterpretadassemumfiltrocomonocasodoMyLove,afinalèumacapitaldiferenteeparaaqualsão
precisosmuitosdiasevivênciasparaseperceberoseuespírito.

Oentendimentodoespíritomoçambicanopodeparecersimplessetivermosemcontaasfrasessobreopaís
queestãoimpressassobreomapadanaçãoemautocolantesverdescoladosnastraseirasdemuitoscarros,
mastambèmseestranhaquandoabandeiranacionalservedepublicidadeaowhiskyJohnnieWalker,um
anöncioemqueaimagemdohomemdagarrafalevaabandeiradestepaísaoombro.

Descodificaracidadenãoècoisafácil,atèporquealínguaportuguesanãodesapareceude"Mozambique"
comosepoderiapensarserumfactopelasnotíciasdasuasubstituiçãopelaadesãoâCommonwealth.Na
capitaltodosafalameomesmoacontecenointerior,ondeosdialetosprópriosdaspopulaçõescompetemnas
conversas.Andarpelasruasdacidadeèumprimeiropassoparaseaperceber.Nota-sequeosjovens
moçambicanoscaminhampelaruasemolharmuitoparacima,talcomoasmulheres.Nãoseráparase
preveniremdosburacosconstantesnopavimentodospasseios,outrarazãohaveráenãoèadeestarema
falaraotelemóvelcomonascidadesdoscontinentesmaisanorte,poisporaquisãorarososqueandamcomo
aparelhinhonasmãosconstantemente.

Enquantosepercorremasavenidasprincipaisdacapitalmoçambicana,háduasqueacruzamporcompleto,o
quesenotaèumacalmaindecifrávelapardotráfegointenso.Amaioriadascasassãoantigasecomuma
arquiteturaâeuropeiaprópriadosanos1960,âportadasquaisestáumsegurançasentadoou,deolhoatomar
contadaportaaquedeveestaratento,juntocomoutrosquejogamâscartasouestãoâconversa.Asruastêm
nomesdeheróisdaindependência,comoArmandoTivane-antigoguerrilheiro,oudeprotagonistaspolíticosde
outrospaíses,exemploèaAvenidaKimIl-sung,oex-governantedaCoreiadoNorte.Aliás,estepaísestá
presenteemtodasascapitaisdedistrito,poishádoisanosfabricouagrandeestátuadolíderSamoraMachel
queseencontranacapitaleinömerasrèplicasemtamanhomenorforamdistribuídasporoutrascidades.Outros
dosrostossemprepresentesèodoatualpresidenteNyusi,quealterouorumodapolíticaemcursonasöltimas
quatrodècadascomumdiscursopeladiversidadeepelodesenvolvimentoecontraacorrupção.

Apopulaçãomoçambicanatemumaesperançadevidade44anose70%têmmenosde30anos,uma
tendênciademográficaquesereparabemnamaioriadoshabitantesdeMaputo.Semescolaseempregospara
amaiorparte,ocupam-senavendaambulanteeematividadesalternativasdesdecedo.ÉocasodeMiguel,25
anos,quecorreasruasatrásdosturistasparavenderaproduçãoartesanaldecolaresepulseirasqueamãe
fazequecomercializacomaajudadoscincoirmão.Oretratodaatualsociedademoçambicanaèfeitoporele
deumaformadireta.Oquegostamaisemenos?Trabalho,respondeapóspensarcincosegundos;fome,em
apenasumsegundo.

Enquantoselhefazemestasperguntasjuntoaomercadomunicipal,inauguradoem1901,podever-seem
fundoanovaponteemconstruçãoquevailigarumamargemdacapitalâdooutrolado.Éfeitaporchinesese,
diz-se,quedooutroladovaisurgirumaChinatown-oquenãoèdeestranharpoissãoaosmilharese
encontram-seportodoopaísmaisrecôndito.Osrestantesexpatriadossãoosdosváriospaísescomnegócios
emMoçambique.Acolóniaportuguesaèdasmaiores,confirmaalguèmquejálávivehá23anosenãopensa
regressar.SãoessesquequandovisitamaFortalezadeMaputosequestionamporqueestáaestátuade
MouzinhodeAlbuquerquerebaixadanumacovaesesurpreendemaoouviraexplicação:seestivesseaonível
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dosolo,asuacabeçaeravisíveldoexterior.Umapresençaquenãoincomodanoutroscasos,comoèadeuma
NossaSenhoradeFátimaperegrinaqueacaboudechegarâantigacatedraleestábemvisível.
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O Sabichão celebra
aniversário com

edição especial

Brinquedo 55 clientes da Majora poderão
personalizar 16 perguntas do tradicional jogo
°

O Sabichão quer celebrar o 55
aniversário junto dos clientes
Por isso as 55 primeiras pessoas
que comprarem este jogo no site
da Majora entre 30 de outubro e
12 de novembro poderão criar
uma folha temática com 16 per
guntas e respostas personaliza
das

Este é o nosso jogo mais míti
co Neste sentido quisemos dar a
oportunidade aos clientes da Ma
jora de participarem no seu pro
cesso de produção Assim po
dem ter O Sabichão personaliza

do à sua medida e sobre um tema

que lhes seja querido ou sobre al
gum acontecimento que tenha
marcado a sua vida Porque é úni
co podermos ter a oportunidade
de fazer um jogo que fala um bo

cadinho de nós ou de alguma
parte da nossa vida explicou ao
DN Catarina Jervell presidente
executiva da Majora
As perguntas são o único con

quais brincavam e dos quais sen
tem saudades A maior parte dos
clientes são avós e pais que gos
tariam de voltar a jogar com os
seus netos filhos ou outras crian

ças com quem se relacionam os
jogos que foram referências na
sua infância adiantou ao DN a

responsável da empresa
A edição limitada de O Sabi
chãovai custar 27 euros e chega

rá a casa dos clientes no início de

dezembro o que permite até que
seja oferecido como prenda no
Natal Contudo esta é apenas
uma campanha e a personaliza
ção avulso do produto não estará
disponível O que pode aconte
cer é a criação de novas campa

nhas neste ou noutro jogo da
marca Não faz parte da estraté
gia criar Sabichões personaliza
dos para todos os clientes De fac

to é um momento único subli
nha Catarina Jervell

No ano passado para celebrar

teúdo que pode ser alterado pelo
cliente todos os elementos gráfi

o aniversário do jogo a Majora

isso será explicado após a com
pra que só pode ser feita online
Esta forma de aproximar os
clientes à Majora foi pensado na

rios amigos com quem explora e

cos da folha incluindo a cor não
são personalizáveis mas tudo

sequência do aniversário de O
Sabichão mas também devido

aos vários pedidos de pessoas
que querem ter o seu próprio
jogo e que pedem para reeditar
mos referências antigas da Majo
ra jogos que conheciam com os

de senvolveu a turma do Sabi

chão para dar algum valor acres
centado ao imaginário das crian

ças Assim O Sabichão tem vá

aprende cada uma das temáticas
história música animais as

tros exploração espacial ciên
cias geografia descobertas in
venções e desporto e agora com
um tema à escolha do cliente O

jogo vem acompanhado de um li

vro onde é relatada a vida das
personagens

2

cm

briefing.pt
12-10-2017

Periodicidade:

Diário

Temática:

Classe:

Marketing/Comunicação

Dimensão:

Âmbito:

Marketing/Comunicação

Imagem:

Tiragem:

Marketing/Comunicação

Pagina(s):

14:54

Aos55anosOSabichãosabeoqueoclientequiser
OSabichãocelebrao55.ºaniversáriocomumaediçãocomemorativaelimitadaa55exemplares.Atravèsda
encomendaonline,osclientesvãopoderpersonalizarumadasfolhasdojogodaMajoracomotema,as
perguntaserespostasquedesejarem.Acomprapodeserfeitaentre30deoutubroe12denovembro.

Alèmdafolhatemáticacom16perguntaserespostaspersonalizadaspelocliente,ojogoinclui7folhas
temáticassobre“Animais”,“AstroseExploraçãoEspacial”,“CiênciasdaNaturezaeGeografia”,“Desporto”,
“DescobertaseInvenções”,“História”e“Mösica”.

Paraadquirirumdos55exemplaresdaediçãocomemorativa,ointeressadodeveráconcluiracompraonlinee
aguardarumcontactoporpartedaMajoraparaoenviodoformuláriodepersonalizaçãodasquestões.


Esteendereçodeemailestáprotegidocontrapiratas.NecessitaativaroJavaScriptparaovisualizar.
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OSabichãofaz55anoseosfãsvãopoderinventarasperguntas
―Perguntaqueeurespondo‖èafrasepreferidadetodososquejogaram―OSabichão‖.OmíticojogodaMajora
comemoraesteanoosseus55anoseamarcadecidiuassinalaroaniversáriocomumaediçãoespeciale
exclusiva—apenaspara55pessoas.

Ossortudosvãopoderpersonalizaroseuprópriojogo―OSabichão‖.Naversãooriginalojogodeculturageral
trazsetefolhasdedicadasaváriostemas,desdeDesporto,História,AnimaiseAstros,entretantosoutros.
Destavez,casocompreestaediçãocomemorativa,vaipoderincluirumafolhacom16perguntaserespostas
totalmentepersonalizadasporsi.

Estaèumaboaformadesurpreenderalguèmcomumasèriedeperguntascomsignificadoespecial.Aedição
especialdoaniversáriodojogodetabuleiro,limitadaa55exemplarespersonalizados,vaiestarâvendaentre
30deoutubroe12denovembronalojaonlinedaMajora.Custa27€.
ThepostappearedfirstonNiT.
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Majoraconvidaclientesa...
OSabichãofaz55anos.Paracelebraroacontecimento,aMajoraestáaconvidarosclientesapersonalizaro
jogoatravèsdeumaediçãoespecialeexclusivaqueincluiumafolhatemáticacom16perguntaserespostasa
cargodojogador.

Existemapenas55exemplaresdestaediçãod’OSabichão,disponíveisatravèsdalojaonlinedaMajoraapartir
de30deOutubro.Por27euros,osfãsdamarcaedojogodeculturageralvãopoderterumaversãoönicanas
mãos.

Alèmdafolhaextradeperguntaserepostas,OSabichãodos55anosteráashabituaissetefolhasdedicadas
aosAnimais,AstroseExploraçãoEspacial,CiênciasdaNaturezaeGeografia,Desporto,Descobertase
Invenções,HistóriaeMösica.

CatarinaJervell,CEOdaMajora,contaqueoobjectivoè«celebrarcomosportuguesesoaniversáriodeum
jogomuitoacarinhado¬.Tendoemcontaahistóriaqueosconsumidorestêmcomojogo,pensaram«na
possibilidadedecriarumaediçãoespecialeexclusivaemqueOSabichãopoderesponderaquestõessobreo
clienteoualguèmespecialquequeirasurpreender¬.
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TAPAirPortugal,outravez

AcompanhiaaèreaportuguesavoltaaonomeantigoapensarnomercadodaAmèricadoNorte,naspesquisas
doGoogleeporque,afinal,continuanoouvidodetodaagente

Fundadaem1945,comonomeTransportesAèreosPortugueses,tem,aos72anos,91aeronaves(69daTAP
Portugale22daTAPExpress)evoapara88destinos,em34países.Asuaprimeiralinhacomercialfoientre
LisboaeMadrid,em1946,e,noanoseguinte,LuandaeLourençoMarques,anteriordesignaçãodeMaputo.

Pöblicaeprivada

Em1975,acompanhiafoinacionalizadae,quatroanosdepois,èquandopassaachamar-seTAPAirPortugal.
Noanoseguinte,em1980,adotanovaimagem,queincluilogótipo,decoraçõesdosaviõeseuniformes.Em
2015,depoisde15anosdetentativas,èanunciadaaconcretizaçãodavendadacompanhiaâAtlantic
Gateway.Doismesesdepois,oEstadorecupera50porcentodocapital,comdireitoaveto,masagestão
mantèm-seprivada.

5Destinos

AAmèricaèmesmoaquiaolado–enestemomentoaTAPestáaapostarnumregressoemforçatantoaos
EUAcomoaoCanadá.Assim,desdeháumanoquehávoosregularesparaBostoneparaNovaIorque-JFK,e
desdejunhoparaToronto,noCanadá–destinosquesejuntamaNewarkeMiami.

Emmodo„retro‟

Esteverão,aTAPfezaindaumaoutraexpêriencia:emvoosparaToronto,SãoPaulo,MiamieRiodeJaneiro,
resolveurecriaraatmosferadadècadade1970,desdeosbalcõesdecheck-inaoentretenimentoabordo.
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&#8232;Ospassageirostiveramdireitoaetiquetasdebagagemebolsasparacartõesdeembarqueiguaisaos
daèpoca,bemcomodiplomasde“viajantenotempo”.
Quemviajouemexecutiva,recebeuumarecriaçãodabolsadaTAPdosanos1970compijama,
água-de-colóniaLavanda,cremedemãosBenamôr,umapastadentífricaCouto.Paraentretenimento,o
Sabichão,daMajora,comperguntaserespostassobreaTAP.Paracomer,oqueentãoseserviaabordo:
saladadecamarãoeterrinadefaisão,paraentradanaclasseexecutiva,ebifedolomboâPortuguesaou
bacalhauâZèdoPipo,parapratoprincipalemtodooavião.Parasobremesa,chocolatesdaRegina,claro.
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onSep1,2017inAterragem|NoComments

Bom:ojogoOSabichão

Melhor:emhomenagemâTAP

OSabichãoèoprimeiromecanismodeinteligênciaartificialportuguês.Éumjogotipoquizefuncionaassim:
numladodotabuleirocoloca-seobonecoSabichãonocentrodeumcírculodeperguntasedirige-seasua
varinhamágicaparaumaquestão.Parasaberasolução,desloca-seoSabichãoparaocírculoaolado,quetem
asrespostas,eelegirarásobreumespelhomagnètico,apontandoacorreta.NuncafalhaÉumautómato
amigável,um“fantasmanamáquina”instrutivo.

OSabichãofoicriadoem1962pelaMajora,amaisfamosamarcadejogosebrinquedosdePortugal,fundada
noPortoem1939.Éumautênticoclássicodasfamílias,eagoraaindamais:noespíritodoretrojetA330-300
Portugal,queaTAPlançouemjunhocompinturaedecoraçãoevocativadosanos70(vejanapágina160),a
MajorafezumaediçãoespecialdoSabichãocomperguntasapenassobreacompanhiaaèrea.Umadas
perguntas,claro,è:“ComosechamaaatualrevistadebordodaTAP?”.

majora.pt\\\flytap.com/pt-pt/retrojet
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PorANDREIAMARQUESPEREIRA
IMG_9342

Nósíamosprevenidos,masamaioriadosoutrospassageirosnão.Provavelmentenãonemsequerviramo
emailenviadoâs8h30pelaTAP:“EstimadoCliente,Prontoparaviajaraosanos70?ATAPleva-onumaviagem
önica,proporcionando-lheumaexperiênciadevooinesquecível.Aguceossentidosesejabem-vindoao
passado”Ovoopartiaâs10h15comdestinoaMiamieâentradatantasexclamaçõesdesurpresacomode
umacertaestranheza,sobretudonospassageirosnorte-americanos,amaioria.“Whatgameisthis?”–ofamoso
Sabichãofoioquedespertoumaiscuriosidadeeestefoiapenasumdosmuitosbrindes,“vindosdopassado”,
queaTAPdistribuiupelospassageiros(amaior“chuva”foinaclasseexecutiva,mastodostiveramdireitoa
algo).Claroqueomaiorimpactovisualfoilogodatripulação,vestidacomumadasmaisicónicasfardasda
companhia(desenhadasporLouisFèraud),coresfortes(amarelotorrado,vermelho-vermelho,azulmarinho)e
chapèusacondizereapinturaretrodoavião“Portugal”,umA330-300(RetroJet,chamam-lhe).

IMG_9123

Seovoofoiumregressoaopassado,aprimeiramanhãemMiamiBeachtambèm.AvisitapeloDistritoArt
Dèco,emSouthBeach,mecadoturismo,âvoltadeOceanDrive.Aprendemoscomoodesenvolvimentode
MiamiBeach(nãoconfundircomacidadedeMiami,aoitoquilómetros,paraládabaíadeBiscayne),uma
línguadeterraondeohomemajudouanatureza(selva)acomporumailha-barreira,foisendosempre
acompanhadoporestilosarquitectónicosmarcantes–oArtDècoèopredominante(è,aliás,amaior
concentraçãodestegèneronomundo),masoMimo(MiamiModern)seguiu-se-lheeagoraháaarquitectura
modernaaqueaindafaltadarumnome.Comoonossoguiasublinhou,onomedosestilosarquitectónicosque
semesclamnestapequenaáreasóforamdadosaposteriori,porissoespera-sepelonovo.CertoèqueMiami
Beach(eMiami)semprefoiumrecreiodearquitectos,aoserviçodegrandesfortunas,claro,eagorapoucose
podeverdoquerealmenteiniciouopovoamentodaregião,aagricultura,nofinaldosèculoXIX(nãohavia
sequerpovoaçõesindígenas,quesóvinhamaesteterritórioparapescar,taladificuldadedaselva).
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E,seguindonazona“retro”deMiamiBeach,tambèmsãopoucosos“indígenas”quesevêem,devoradosque
sãopelosbandosdeturistas.Sãomuitosemuitosemcompetiçãokitsch,sejanoscarrosdescapotáveis
(semprequepossívelcomváriosextra)commösicaacompetircomaquesaidosbares,sejanastoillettes–
menosparecesermaisetransbordamastransparênciascomfiosdentais,astatuagens,ospenteados
estranhos.

ClaroqueMiamièmaisdoqueSouthBeach–èstreetartemmuseuaoarlivre(emWywoodWalls),èofashion
district(maisdevaneiosarquitectónicosaacompanharmarcasdeluxo–naLowecomtoqueportuguês:alojaè
preenchidaaocentroporumespigueiro(naverdadedoisaformaremum)queveiodePortugalporqueamarca
espanholanãoospodiatirardeEspanha,ondesãoprotegidos),èamarinaepasseiosemaltaoubaixa
velocidadepelabaíacomodesfilardecasas(mansões)defamosos(não,nãovimosnenhum),èoskylineeas
viasrápidascomotentáculos,èoespanholtão(oumais?)faladoquantooinglês,èavibraçãomais
latino-americanadoquenorte-americana(erecusamo-nosacontarasvezesqueouvimos,sim,Despacito).Ah,
eèocalor,aogènerodesauna,comahumidadeadevorar-nos.Massópensamosassimatèentrarmosna
água–depois,sentimosfriocáfora(eos30grausaquáticossãoincomuns,ouvimosdizer,umpouco“fresco”
paraoslocais).

IMG_9392IMG_9190

AFugasviajaporMiamiaconvitedaTAP
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PassageirosdaTAPrecuaramatèaosanos70emvooparaSãoPaulo
SandraFreitasHojeâs17:39,atualizadoâs17:41Atualmente,nemtodassãojovensentreos20e30anos,
comoacontecianosanos70,masnoveassistentesdebordodaTAPvoltaramafazersuspirar-destavez,mais
pornostalgia-ospassageirosquevoaramentrePorto-SãoPaulo,noBrasil,napassadaquartafeira.
Integraramaviagem"retro"feitanoA330"Portugal",vestidasarigorcomumadasfardasmaisemblemáticas
dacompanhiaaèrea,criadapeloestilistafrancêsLouisFèraud.Aacompanhá-las,umatripulanteespecial:a
atletaolímpicaRosaMota,queencarnouapersonagematèoaviãoaterrar.Quandoocasalde
lusodescendentesIsauraeJosèBartolomeuviuumdosseusídolosdejuventudejuntoaochek-in-ondeforam
distribuídasbolsasparabilheteseetiquetasdebagagensrecriadascomonosanos70-,malsabiaqueno
interiordaaeronaveiriavoltarasersurpreendido.Nestevooevocativo,querecuoumaisde40anos,os
passageirospuderam"brincar"comacaixadefuroscomchocolatesdaRegina,aoritmodasmösicasefilmes
doutrostempos,beberamcoca-colaecervejaSagresemversãoretro,e,naclasseexecutiva,receberamatèo
velhojogo"Sabichão"eaicónicamaladetecidovermelhoebege,recheadacomprodutosdaèpoca:águada
colóniaLavanda,ocremedemãosBenamôr,apastadentífricaCoutoeumpijama.OJornaldeNotícias,com
umacapaexclusiva,ofereceuainformação.OmelhordoJornaldeNotíciasnoseuemailFecharAgorapode
subscrevergratuitamenteasnossasnewslettersereceberomelhordaatualidadecomaqualidadeJornalde
Notícias.SubscreverJornaldeNotíciastambèmviajouatèaopassadoFoto:DR"Tudodiferente""Esta
viagemèespetacular.Tudodiferente.Maravilha.Lindasasroupasdelas.Eviospresentinhosesãomuito
bons",afirmouIsauraBartolomeu,queseguiamesmoatrásdaatrizbrasileiraMilaMoreira,querecentemente
passouater,tambèm,passaporteportuguês.AoJN,aartistacomfamílianoNorte,dizia-se"encantada"."Elas
[assistentesdebordo]estãochiquèrrimas,estãolindas.Quegraça",repetiuâexaustão,aindaantesdeprovar
umaseladecordeirocompurèdequeijodecabrapreparadapelochefpremiadocomestrelaMichelin,Rui
Paula.OresponsávelpelaCasadoChá,emLeçadaPalmeira,eosrestaurantesDOCeDOP(AltoDouroe
baixadoPorto,respectivamente),foioutrodosconvidados-surpresa."Istoèumaviagemretro,portantonão
podiatrazerumacoisafashion.Imaginequetraziasushi?Estavaerrado.Sushièumacoisarecente.Porisso,
inspirei-menossaboresecheirostransmontanos,aminhaorigemfamiliar.Éumpratoqueèumclássico,que
assentaquenemumaluvanestaviagem",explicou,convencidodequeconseguiuseduzirosbrasileirosa
abdicaremdobacalhauâZèdoPipo-outradasopçõesdomenu-pelasuaproposta.Osorrisodesatisfação
estendia-seâsassistentesdebordo,quedeamareloeazulmarinho,"voltaramafazervirarospescoçosdos
passageiros".Quemodissefoiasupervisoradecabine,LurdesGonçalves,querecordaostemposemque
eram"todasmuitogiraças"."Nessaalturaèramostodasmuitojovens,nãohaviapessoasvelhas.Estasfardas
foramdasmaisbonitasquenóstivemos.Semmodèstia,quandonóspassávamosnosaeroportos,ospescoços
voltavam-separanós",relembrou,enquantopartilhavaumálbumfotográficocomosjornalistas.Segurança
maisapertadaNocockpit,ocomandanteCostaRamalho,acompanhadopelooficialdepilotoJosèVilarinho,
estavaalheioaoqueseiapassando.Emquestõesdesegurança,aviagemnãoimitouopassadoemanteveas
regrasde2017."Antigamentenãohaviatantasrestrições.Oacessoaocockpiteramaisfranco.Aspessoas
tinhamumaoutramentalidade,porquenãotínhamostidoesteflagelodoterrorismo,sobretudoestetipode
terrorismomuitoferoz.Porisso,todososcuidadossãopoucos",explicouCostaRamalho,sublinhandoqueas
responsabilidadesdocomandantetambèmcresceram."Nãotemosaliberdadedeusaresteespaçocomo
antigamente.Estaportadocockpiteramaisfranqueadaaospassageiros,asvisitaseramassíduas,havia
muitascriançasquevinhamver.Issoèhojecompletamenteblindado",afirmou,confessandoqueacabouporse
sentira"viajarnotempo",comapinturaicónicadaaeronave,igualâdostemposemqueviajavaentreLuanda,
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Angola,ondenasceu,eonossopaís.
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TAP Assistentes de bordo estavam vestidas a rigor e as ofertas eram da época

Voo retro revive
charme dos anos 70
Sandra Freitas

sodedadeiajn pt

Atualmente nem todas são jo

vens entre os 20 e 30 anos como
acontecia nos anos 70 mas nove
assistentes de bordo da TAP volta

ram a fazer suspirar desta vez
mais por nostalgia os passagei
ros que voaram entre Porto São
Paulo no Brasil na passada quar
ta feira Integraram a viagem retro
feita no A330 Portugal vestidas
a rigor com uma das fardas mais
emblemáticas da companhia aé
rea criada pelo estilista francês
Louis Féraud A acompanhá las

uma tripulante especial a atleta

olímpica Rosa Mota que encarnou
a personagem até o avião aterrar
Quando o casal de lusodescen

dentes Isaura e José Bartolomeu

viu um dos seus ídolos de juven
tude junto ao chek in mal sabia
que na aeronave iria voltar a ser
surpreendido Neste voo evocati
vo os passageiros puderam brin
car com a caixa de furos com cho

colates da Regina ao ritmo das
músicas e filmes doutros tempos
beberam coca cola e cerveja Sa
gres em versão retro e na classe

executiva receberam até o velho

jogo Sabichão e a icónica mala de
tecido vermelho e bege recheada

um pijama O IN com uma capa
exclusiva ofereceu a informação
Esta viagem é espetacular
Tudo diferente Lindas as roupas
delas E vi os presentinhos e são
muito bons

afirmou Isaura Bar

tolomeu que seguia mesmo atrás
da atriz brasileira Mila Moreira Ao

Estava errado Sushi é uma coisa
recente

O sorriso de satisfação esten
dia se às assistentes de bordo que
voltaram a fazer virar os pescoços

petiu à exaustão ainda antes de
provar a refeição preparada pelo

dos passageiros Quem o disse foi
a supervisora de cabina Lurdes
Gonçalves que recorda os tempos
em que eram todas muito gira
ças Nessa altura éramos todas
muito jovens não havia pessoas

Nova e os restaurantes DOC e DOP

bonitas Sem modéstia quando
passávamos nos aeroportos os

IN a artista com família no Norte
dizia se encantada Elas assis

tentes de bordo estão chiquérri
mas estão lindas Que graça re

de produtos da época água da co

chef galadoardo Rui Paula O res
ponsável pela Casa de Chá da Boa

Benamôr pasta dentífrica Couto e

foi outro dos convidados surpre

lónica Lavanda creme de mãos

sa É uma viagem retro portanto

não podia trazer uma coisa fa
shion Imagine que trazia sushi

velhas Estas fardas foram das mais

pescoços voltavam se para nós
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TAPRealizouSegundaViagemRetroComDestinoAoBrasil
ATAPcontinuacomassuasviagensespeciais,asegundaviagemretrodecorreunoiníciodestasemana,entre
oPortoeSãoPaulo,depoisdea14dejulhoterserealizadooLisboa-Toronto.Todosospassageiros
doTP81,entreoPortoeSãoPaulo,foramrecebidonocheck-indoAeroportoFranciscoSáCarneiro,sobas
coreseiconografiacorporativadaTAPdadècadade70,ereceberamaindabolsasparabilheteseetiquetasde
bagagemrecriadasdeacordocomasutilizadasnaèpoca.Tambèmabordoatripulaçãoencontrava-se
vestidaarigor,comumadasfardasmaisemblemáticasdaempresa(criadapeloestilistafrancêsLouisFèraud).
NoA330seguiamaindadoispassageirosmuitoespeciais:RosaMota,queèaembaixadoradestevooeoChefe
RuiPaula,autordopratodecarnequesecomeuabordo:umaseladecordeirocompurèdequeijodecabra,
paraalèmdeumasaladadecamarão,terrinadelebreouotradicionalbacalhauâZèdoPipo.Durantea
viagemforamservidosalgunsprodutoscomimagemretro,dosanos70,comoCoca-Cola,cervejaSagrese
chocolatesRegina.Aospassageirosqueviajaramemclasseexecutivafoitambèmoferecidaumaversão
especialdojogoOSabichão,daMajora,comperguntassobreaCompanhiaaèrea;eumanècessairedeestilo
retro(umamaladetecidocomÁguadeColóniaLavanda,cremedemãosBenamôr,pastadentífricaCoutoeum
pijama).Noentretenimentofoifeitaumaseleçãocomosmelhoresfilmesdadècadade70eaindaumcanalde
músicaespecialcomosgrandesêxitosdomesmoperíodo.Aospassageirosfoitambèmoferecidoumexemplar
doJornaldeNotícias(parceirodaTAPnestaação),inspiradonadècadade70.Partilharisto
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TAPrealizousegundaviagemretrocomRosaMotaeChefRuiPaula
ATAPsurpreendeuumavezmaisosseusclientes,masdestavezaNortecomasegundaviagemretro.Esta
manhã,ospassageirosdovooTP81,entreoPortoeSãoPaulo,foramrecebidosabordodoA330“Portugal”.
EstaaeronaveèumaviãodaTransportadoraNacionalcompinturaretro,tendoconvidadoRosaMotae
convidados"aembarcarnumaviagemderegressoaopassado".Nestequefoiosegundovooretroda
companhia,osclientesdaTAP"vãotambèmteraoportunidadedeexperimentarumpratodecarnedaautoria
doChefportuenseRuiPaula,criadoespecialmenteparaestainiciativa",explicouocomunicado.Estaviagem
notempo"iniciou-senocheck-indoAeroportoFranciscoSáCarneiro,sobascoreseiconografiacorporativada
TAPdadècadade70,comadistribuiçãodebolsasparabilheteseetiquetasdebagagemrecriadasdeacordo
comasutilizadasnaèpoca".ÀsemelhançadoprimeirovooretrodaCompanhia,entreLisboaeToronto,no
dia14deJulho,ospassageiros"foramrecebidosporumatripulaçãovestidaarigorcomumadasfardasmais
emblemáticasdaempresa".AindumentáriafoicriadapeloestilistafrancêsLouisFèraudeporuma“tripulante”
muitoespecial.RosaMotafezquestãodeseraembaixadoradestevooPorto-SãoPaulo,"duascidadescom
grandeimportãncianavidaenacarreiradacampeãolímpicademaratona".TambèmoriundodoPorto,Rui
Paula,ChefgalardoadocomumaestrelaMichelinequeintegraoprojecto“TastetheStars”,umdesafio
gastronómicolançadopelaTAPacincoChefsMichelinportuguesesemAbrilúltimo,marcoupresençaneste
voo.RuiPaula,responsávelpelaCasadeChá,emLeçadaPalmeira,dorestauranteDOP,emplenabaixa
portuense,edoDOC,noAltoDouro,"crioupropositadamenteparaestevooumaseladecordeirocompurède
queijodecabra".Osclientesdatransportadora"poderãoaindadegustarsaboresservidosoutrora,taiscomo
saladadecamarão,terrinadelebreeotradicionalbacalhauâZèdoPipo".Aviagemserácomplementada"
comaversãoretrodealgunsdosprodutosservidosabordoequeseassociaramâTAPnestainiciativa,tal
comoaCoca-ColaeacervejaSagres.TambèmamarcadechocolatesReginarecuperouacèlebrecaixade
furoscomchocolates".OsPassageirosserãodesafiadosporRosaMotaarelembraremopassadoeosmais
novosaconheceremeexperimentaremocèlebre“jogodosfuros”.ATAPvaiofereceraindaaosseus
passageirosdeclasseexecutivaumaversãoespecialdoconhecidojogo“OSabichão”,daMajora,com
perguntassobreacompanhiaaèrea.O"nècessairehabitualmenteoferecidonestaclasseseráinteiramente
retro".Aempresa"recuperouasuaicónicamaladetecidoerecheou-adeprodutosdaèpoca,talcomoaÁgua
deColóniaLavanda,ocremedemãosBenamôr,apastadentífricaCoutoeumpijama".Oentretenimentoa
bordonãofoiesquecido,tendosidofeita"umaselecçãocomosmelhoresfilmesdadècadade70eaindaum
canaldemúsicaespecialcomosgrandesêxitosdomesmoperíodo".ATAPcontinuaráaofereceraosseus
clientesexperiênciasretroabordodoA330“Portugal”,atravèsdenovosvoosevocativosparadestinosarevelar
muitoembreve.
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OspassageirosqueembarcaramnumaviãocomdestinoaoCanadáfizeramnapassadasexta-feira,uma
autênticaviagemaosanos70.
Imagem-OSabichão-Majora
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Váderetromasnãotanto

Numaviagemquefoiumregressoaopassado,aosanosde1970,acompanhiaassinalouosvoosdiretospara
Toronto.Depoisdeste,seguem-seMiami,SãoPaulo,LuandaeRiodeJaneiro

Oaviãovaifazer-seâpistaevoarparaToronto,umarotaqueaTAPrecuperoua10dejunhodesteano.Éum
vooespecialparatodosospassageirosque,logonocheck--in,ficamasaberqueentraramnumaviagemcom
regressoaopassado.Doaviãojátinhamouvidofalar,comapinturaqueusavanosanosde1970,apassarola
emdestaque,onarizvermelho,onomedePortugal.Masagoradeparam-secomcomissáriasdebordousando
asfardasdessaèpoca,entãodesenhadaspelacasadealta-costuraFèraud.Hámösicadosanos70,filmesdos
anos70,memóriassemfimdosanos70.Definitivamente,numaoperaçãodemarketing,aTAPviajanotempo.
Podemospartir.

Muitoboatarde,senhorasesenhorespassageiros,fala-vosacomandanteRitaBarbas...STOP.A
comandante?Estamosnadècadade1970,noscockpitsdosaviõesdaTAPnãohámulheres.Ashospedeiras,
bonitasnassuasfardasbonitas,fazempartedatripulaçãomasnãoassumemocomando.QuemèRita
Barbas?EstounaTAPdesde1989,fuiassistentedebordoduranteseteanos,dosquaisdoisforamjáafazero
cursodepilotagem,estivecomocopilotodesde1996etenho13anosdecomando.Ritaentrouparaos
TransportesAèreosPortuguesesnoanoemqueacompanhiadeaviaçãopassouateraprimeiramulherpiloto,
acomandanteTeresaCarvalho.NamesmaalturaemquecaiuomurodeBerlim,sedesmoronavaaUnião
SovièticaeaomesmotempoqueemPortugalseconcluíaasegundarevisãoconstitucionalquepunhafimâs
nacionalizaçõesefetuadasdepoisdo25deAbrilde1974.Nosdiasdehoje,aindahácompanhiasdeaviação
quenãoaceitammulherescomocomandantesdoavião.

Omundomudou,aTAPtambèm.Aindabem.Aprofissãoaindaèmaioritariamentemasculina,maslongevão
ostemposemqueTeresaCarvalhoerarecebidacomestranhezanocockpitdoavião.Essetempoficoupara
trás,vamosvoarentãoparaToronto,deixandooscomandosdetodaaoperaçãonasmãosdeRitaBarbas.Os
aviõessemprefizerampartedavidadela.NasceuemAngolaesemprequevinhamvisitarafamíliaâ
metrópoleviajavamnaTAP,comoèóbvio.ALinhaAèreaImperialtinha12escalasehouvealturasemque,
mesmodeavião,ligarLisboaaLourençoMarques(Maputo)demoravaumasemana.Atripulaçãodescansava
nosmesmoshotèisdospassageiroseaolongodovooaspessoasiam-seconhecendopessoalmente,lembra
Rita.Osaviõeserambastantemaislentosenãolevavamtantagente,mashaviaumgrandeglamour.Tambèm
istomudou.
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DepoisdeToronto,seguem-seMiami,SãoPaulo,LuandaeRiodeJaneiro.ATAPaindavaifazer,atèaofinal
deagosto,maiscincovoosretrocomesteAirbus330.Aliaorevivalismodeumaèpocadeourodaaviaçãocom
otempodasnovastecnologias,arapidezcomqueseatravessaoAtlãnticoeascomodidadesparaos
passageiros.ApastamedicinalCouto,aágua-de-colóniaLavanda,ojogoOSabichão,osfurosdoschocolates
Regina,estátudoláaremeter-nosparaadècadade1970.Comoestá,empapel,aediçãododiadoDN,um
jornalcom153anosquenoticiouosmaioresfeitosdaaviaçãoportuguesa,comumacapafalsaadarconta
destaoperaçãodemarketingdaTAP.Masestandotudoisto,nãopodiafaltarumaentradaUSBparaligaro
smartphoneouotablet,aparelhosessenciaisparatrabalhar,eumecrãcomdezenasdefilmesparaver,
ajudandoapassarotemponumaviagemqueduramaisdesetehoras.

Hácoisasquemudameoutrasnemtanto.Porexemplo,ogostoqueosemigrantestêmportudooqueè
português.EsteregressodaTAPaumarotaquetinhaabandonadofoisaudadacomoumacarreiraqueeles
preferemutilizar.Sabendodisto,oregressoaopassadofazsentidoexatamentepararecuperarrotasquese
abandonaram,parairondeestãoosportugueses.Tambèmvaleapenarecuperarodesign,oscheiros,os
sabores,osjogosdeantigamente,semperderdevistaqueomundoavança.EstevooaTorontomostrouqueè
possívelvivernomelhordedoismundos.Nempresoaopassadonemesquecidodele.Quandoumaempresa
temumahistóriaparacontar,devefazê-lo.Quandoquermostraradiferença,fazbememescolherumamulher
paraassumiroscomandosdaoperação.Asmulheresnaaviaçãosempreforam,nalgunscasosaindasão,
vítimasdeumestereótipo.Omarketingtambèmserveparaajudaromundoaandarparaafrente.Rètromanon
troppo.

OjornalistaviajouaconvitedaTAP
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UmvoodaTAPatèaopassadocomescalaemTorontoecoresde1970

EstamosabordodeumaviãodaTAPnadècadade1970.Asfardasdasassistentesdebordosãodesenhadas
peloconsagradoestilistafrancêsLouisFèraud.Nacauda,surgeoicónicologótipoverdecomoTeoPa
caíremsobreoA.OspassageirosparticipamnojogodosfurosdoschocolatesReginaecomemterrinasde
faisão,utilizampastadentífricaCouto,brincamcomojogoSabichão,aplicamcolóniadelavandaecremede
mãosBenamôr.Estamossóaimaginar,mastodosesteselementosdamemórianacionalestiverampresentes
novoo259queaTAPfezparaTorontonapassadasexta-feira,14deJulho,equesetransformounuma
verdadeiraviagemaopassado.Aviagemrecriouaexperiênciadevoarnosanos1970comdestinoaumadas
novasrotasqueacompanhiacomeçouaoperaresteVerãocomumtoque"vintage"conjugadocoma
sofisticaçãodaeracontemporãnea.Chegandoaoaeroporto,duasassistentesdebordofardavampeças
azul-marinhoeamarelo,precisamenteasqueeramutilizadasnaqueladècada,juntoaosbalcõesdecheck-in.A
viagemfoifeitanoAirbusA330-300queaTAPpintoucomasuaimagemcorporativadosanos1960e1970,
queentão"vestia"afrotadeaviõesajactoeahèlicesdatransportadoraaèreaportuguesa,fundadaumparde
dècadasantes,em1945.Asviagenseramdiferentes,naqueletempo.Viajardeaviãoeraumprivilègioao
alcancedepoucos.Osaeroportosnãoeramaconfusãoquesãohoje,ospassageirosnãoeramsujeitosaos
apertadoscontrolosdesegurançadaactualidade–nemtinhamdelimitaroslíquidosnamaladecabinea100
mililitros.Abordonãoiamunsemcimadosoutros–longedisso.Podia-sefumareeracomumiraocockpit
conversarcomospilotos."Tenhoalgumassaudadesdessetempo",contaCristinaMelo,assistentedebordo
daTAPdesde1974,quedesempenhouocargodechefedecabinenestaviagem."Erammaisdiasfora,havia
menospassageirosnasviagens.Tenhosaudadesdasestadiasemviagem",recorda.Porèm,tudomudae,
agora,valorizaasinömerasrotasqueaTAPestáaoperar.Lembra-sedaprimeiraviagemquefezcomo
hospedeira?"Lembropois.FoiumaviagemLisboa-Amesterdão-Copenhaga".Masessa"nãoteveestadia,foiir
evir".Apesardeterrecriadocomminöciaváriospormenoresdasviagensaèreasdosanos1970,estevoo
nãodescoloude2017nosaspectosdesegurança.Iraocockpitnempensar(asautoridadesaèreascanadianas
sãoirredutíveisemproibiressasvisitas);fumar,muitomenos.Espaçonosbancos,sóparaquemiaem
executiva–oquefoiocasodoNegócios.Ahomenagemâ"èpocaextraordinária"daTAPAlèmdebolsas
especiaisparaoscartõesdeembarque–hojeemdiapraticamenteemviasdeextinção–eetiquetasparaa
malacomaimagemretro,ospassageirosquefizeramestaviagemreceberam,naportadeembarque,um
"DiplomadeViajantenoTempo",assinadoporFernandoPinto,presidentedaTAPecomaimagemda
aeronavequeiriavoarpoucodepois."Certificamosqueviajounotempo,aosanos70,abordodeumaviãoda
TAPem2017".Casoaindahouvessedövidas.Oautocarroquetransportoualgunsdospassageirosparaa
aeronavetambèmostentavaomesmologótipoquesurgenoestabilizadorvertical–vulgocauda–doavião
"retrojet".Antesdesubirabordo,atripulaçãodesceutodaparaafotografiadapraxe,emfrenteaoavião.Para
operarestaviagemviajaramapilotoRitaBarbas(identificávelpelasquatrofaixasnamangadocasaco)eo
co-piloto(comtrêsfaixas),oitohospedeiraseumcomissáriodebordo.Trêsfardavamamarelo,duas
azul-marinho,trêsvermelhoeocomissáriodebordovestiaumblazerbordô.Etodastraziamumchapèu.Rita
Barbaslembra-sedoBoeing747emqueviajouquandoabandonouLuanda,ondenasceu,naalturadaponte
aèrea(nãoaquehojeligaPortoaLisboa,masaquefoibuscarosretornadosâscolóniasapóso25deAbril).
FilhadeummilitardaForçaAèrea,RitaBarbasèumadasoitocomandantesdosexofemininonaTAP."Nasci
numabaseaèrea,estavahabituadaaaviões.Lembro-mede,nessaviagem,teridoao‘upperdeck’(piso
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superior)do747,deiraocockpitevermuitasluzes.Talvezsetenhafeitoaíoclique",admite.Ritaestáhá29
anosnaTAP–setecomoassistentedebordo,novecomoco-pilotoe13comocomandante.Quantoâ
imagemescolhidapelacompanhiaparapintaresteAirbusA330–modeloqueestáapilotarháapenasdois
meses–elanãopodiasermaisacertada."Estaèumapinturavintagequeestánamemóriademuitos
portugueses,especialmentedosquenasceramemÁfrica,comoeu".AbílioMartins,vice-presidenteda
companhia,classificouestaimagemcomoaquefaz"homenagemâèpocaextraordináriadaTAP".Ganhar
chocolatesafurarumacaixaebeberPortode1972

ParaquenadafugisseâdècadaemquePortugalvoltouaviveremdemocracia,aTAPfoiaobaö(vulgo
museu)buscarosmenusdaèpocaeconstruiuduasopçõescomraizportuguesaealgumainspiraçãodo
estrangeiro:paraentradasaladadecamarãoouterrinadefaisão;opratoprincipalerabacalhauâZèdoPipoou
bifedolomboâportuguesa.TudocomtoquedochefcomestrelaMichelinMiguelLaffan,doL’AndVineyards.
Noentretenimentoabordo(algoqueseriaumaabsolutanovidadenosanos1970)haviafilmesdaèpocaeuma
playlistcomasmösicasqueentãoviajavamnasondasdatelefonia.Àsobremesa,foiservidovinhodoPorto
Graham’sde1972.Epoucodepoisdeterminadaarefeição,atripulaçãofoibuscarofamosojogodosfurosdos
chocolatesRegina.Cadapassageiropodiafuraracaixa;cadavezquealgumofazia,caíaumabolacolorida
quedeterminavaqualochocolatequetinhaganho.Estejogojátemalgunsanos.Tantosanosqueosdois
tripulantesqueestiveramaapresentá-loaospassageiros–osdoisnacasados30anos–tiveramquepedir
ajudaâsupervisoraCristinaMeloparaperceberexactamentecomopodiamrecolherabola.Umdeles,o
comissáriodebordoTiagoGarrido,de32anos,teve"desdesempre"contactocomomundodaaviação.Amãe
trabalhavanabrasileiraVarig,queentretantodesapareceu,eTiagoestáhá10anosnacompanhiadebandeira
portuguesa.Lembra-sedoprimeirovooquefez.Tinha14anosefoi,precisamente,naTAP,paraNatal.E
garantequevaiguardarafardaespecialquerecebeuparaestevoo."Daquia10anosvaivalermuitodinheiro",
dizentrerisos.ÀchegadaaToronto,oAirbusA330foirecebidonaplacaporumverdadeirobatalhãode
repórteresedeentusiastasdaaviação,quefotografaramefilmaramtodososdetalhesdestevooinèdito.O
aviãoregressoupoucodepoisaPortugalmasestanãofoiaönicaviagemaopassadoorganizadapelaTAP.A
próximaterácomodestinoSãoPaulo,a2deAgosto,estandoaindaprogramadasviagensaMiami(11de
Agosto),RiodeJaneiro(6deSetembro)eLuanda(29deSetembro).*JornalistaviajouaconvitedaTAP
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ComoestãoasmarcasacelebraroDiadaCriança?
imprimiresteartigo[embeddedcontent]PartilharArtigo:Éhojecelebradoo„DiadaCriança‟easmarcas
nãoquiseramficardeforadascelebrações.OAKIcomemoraestadatacomo„Brico-Aulasinfantisgratuitas‟,
nospróximosdias3e4junho,sábadoedomingo.Cominícioâs3datarde,osmaispequenosvãopoderpôr
mãos-â-obraeaaprenderaplantarervasaromáticas,apintaredecorarvasosouatèconstruirumJogoda
Torre.Vãopoderusarváriasferramentascomoinstrumentosdejardinagem,tintasoupincèis,tudocom
supervisãodosespecialistasdoAKIquevãodardicaseajudarnestestrabalhosmanuais.TambèmaMajora
estáacelebraroDiadaCriançacomolançamentodasuanovalinhadeexterior,MajoraActive,ecomações
deexperimentaçãodosseusjogosnaáreadagrandeLisboa,de1a4dejunho.AlinhaMajoraActive,que
pretendemotivarabrincadeiraaoarlivre,chegacomosdiábolosemdiferentescores,materiaiseacessórios
quepermitemasuapersonalização.Entrequinta-feiraedomingonocentrocomercialOeirasParqueenodia4
dejunhonoespaçoTimeOutMarket,noCaisdoSodrè,familiareseamigospoderãorelembrareconheceros
renovadosclássicosMajoraedivertirem-secomosnovosjogosquedesafiamaperspicáciacomoo„TopThat‟,
jogarumaversãomaisdesafiantedojogodogalocomoBrix,voltarajogarâscartasemversõesbem
humoradascom“Gases”e“PlofPresentes”,experimentaroMikadoeoJogodaGlóriaempontograndeetirar
assuasprópriasfotosd‟OSabichãoeoutraspersonagensdosjogosMajora.ARenovatambèmnãoquisficar
deforaeestáaoferecer,apropósitodestadata,30%dedescontoexclusivoonlinenosprodutosRenovaKids,
umagamaqueincluilençosdebolso,guardanaposdefestadecoradoscompassatemposparaosmais
pequenos,assimcomotoalhitashigiènicasmulti-usoeoprotagonistadetodasasbrincadeiras:papelhigiènico
comilustraçõesdiferentesemcadarolo.Emcomunicado,amarcareferequeaRenovaKids“èumagama
pensadaparaascrianças,masquedeleitatambèmosadultos.”NoãmbitodestadatadaCãmaraMunicipal
doPortojuntamentecomoNOSPrimaveraSoundvaioferecerumaprogramaçãomusicaldedicadaatodasas
crianças,dedia1a4dejunho.Aspropostasassentamnospilaresmusicaisdofestivalqueseadaptaa
contextoseformatospróprios.OsconcertosdoNOSPrimaveraSounddaFestadaCriançavãoterlugarno
PalcoMiniNOSepropõemserumaofertasingularecomplementarârestanteprogramaçãoprevista.Mão
Verdeè,alèmdeumlivroedeumaformadesensibilizaçãoeintervenção,umconcertotemático,emtornodas
plantas,daagricultura,daalimentação,doscheirosdaservasaromáticas,dacordasfloresecomumaclara
motivaçãoecológica.Durantecercadeumahora,commuitosmomentosdeinteraçãocomopöblico,hácanções
alegresecomimportantesmensagens.Aabordagemètãointeligentequantodivertida,eenvolveváriostemas
quotidianosedouniversoverdequenosrodeia,comrimas,histórias,rapejogosdepalavras,sobrebatidas
coloridaseacompanhadaspordiversosinstrumentostocadosaovivo.ComarranquenoDiadaCriança,1de
junho,MãoVerde(CapicuaePedroGeraldes),Throes+TheShineeacomemoraçãodos50anosdeSgt.
Pepper‟sLonelyHeartsClubBanddosBeatlessãoaspropostasdoNOSPrimaveraSoundparaaFestada
Criança,nosJardinsdoPalácioCristal,nopalcoMiniNOS.Nodia1dejunhoèaindaadataemquese
celebraoDiaMundialdoLeite,umainiciativadaFAO–OrganizaçãodasNaçõesUnidasparaaAgriculturaque
datade2001.“Comopartedeumadietaequilibrada,oleiteeosderivadoslácteospodemserfontesimportantes
deenergia,proteínaegordura”,disseadiretorasèniordenutriçãoeco-editoradolivroMilkandDairyProducts
inHumanNutrition,EllenMuehlhoff.“Nestasensibilizaçãoglobal,oCNAM–CentrodeNutriçãoeAlimentação
Mimosaconvidaaconhecerumpoucomaisdestealimentodeumariquezanutricionalincomparávelequese
celebranamesmadataquesecelebramascrianças,justamenteporsetratardoseuprimeiroalimentoeporter
umpapelfundamentalnoseudesenvolvimento.”Vejaaquiorelatório.AvalieesteartigoLoading...
Jornalista:MarcoSilva
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Comoestãoasmarcasacelebraro„DiadaCriança‟?
imprimiresteartigo[embeddedcontent]PartilharArtigo:Éhojecelebradoo„DiadaCriança‟easmarcas
nãoquiseramficardeforadascelebrações.OAKIcomemorouestadata„Brico-Aulasinfantisgratuitas‟,nos
próximosdias3e4junho,sábadoedomingo.Cominícioâs3datarde,osmaispequenosvãopoderpôr
mãos-â-obraeaaprenderaplantarervasaromáticas,apintaredecorarvasosouatèconstruirumJogoda
Torre.Vãopoderusarváriasferramentascomoinstrumentosdejardinagem,tintasoupincèis,tudocom
supervisãodosespecialistasAKIquevãodardicaseajudarnestestrabalhosmanuais.TambèmaMajora
estáacelebraroDiadaCriançacomolançamentodasuanovalinhadeexterior,MajoraActive,ecomações
deexperimentaçãodosseusjogosnaáreadagrandeLisboa,de1a4dejunho.AlinhaMajoraActive,que
pretendemotivarabrincadeiraaoarlivre,chegacomosdiábolosemdiferentescores,materiaiseacessórios
quepermitemasuapersonalização.Entrequinta-feiraedomingonocentrocomercialOeirasParqueenodia4
dejunhonoespaçoTimeOutMarket,noCaisdoSodrè,familiareseamigospoderãorelembrareconheceros
renovadosclássicosMajoraedivertir-secomosnovosjogosquedesafiamaperspicáciacomoo„TopThat‟,
jogarumaversãomaisdesafiantedojogodogalocomoBrix,voltarajogarâscartasemversõesbem
humoradascom“Gases”e“PlofPresentes”,experimentaroMikadoeoJogodaGlóriaempontograndeetirar
assuaprópriasfotod‟OSabichãoeoutraspersonagensdosjogosMajora.ARenovatambèmnãoquisficar
deforaeestáaoferecer,apropósitodestadata,30%dedescontoexclusivoonlinenosprodutosRenovaKids,
umagamaqueincluilençosdebolso,guardanaposdefestadecoradoscompassatemposparaosmais
pequenos,assimcomotoalhitashigiènicasmulti-usoeoprotagonistadetodasasbrincadeiras:papelhigiènico
comilustraçõesdiferentesemcadarolo.Emcomunicado,amarcareferequeaRenovaKids“èumagama
pensadaparaascrianças,masquedeleitatambèmosadultos.”NoãmbitodestadatadaCãmaraMunicipal
doPortojuntamentecomoNOSPrimaveraSoundvaioferecerumaprogramaçãomusicaldedicadaatodasas
crianças,dedia1a4dejunho.Aspropostasassentamnospilaresmusicaisdofestivalqueseadaptaa
contextoseformatospróprios.OsconcertosdoNOSPrimaveraSounddaFestadaCriançavãoterlugarno
PalcoMiniNOSepropõemserumaofertasingularecomplementarârestanteprogramaçãoprevista.Mão
Verdeè,alèmdeumlivroedeumaformadesensibilizaçãoeintervenção,umconcertotemático,emtornodas
plantas,daagricultura,daalimentação,doscheirosdaservasaromáticas,dacordasfloresecomumaclara
motivaçãoecológica.Durantecercadeumahora,commuitosmomentosdeinteraçãocomopöblico,hácanções
alegresecomimportantesmensagens.Aabordagemètãointeligentequantodivertida,eenvolveváriostemas
quotidianosedouniversoverdequenosrodeia,comrimas,histórias,rapejogosdepalavras,sobrebatidas
coloridaseacompanhadaspordiversosinstrumentostocadosaovivo.ComarranquenoDiadaCriança,1de
junho,MãoVerde(CapicuaePedroGeraldes),Throes+TheShineeacomemoraçãodos50anosdeSgt.
Pepper‟sLonelyHeartsClubBanddosBeatlessãoaspropostasdoNOSPrimaveraSoundparaaFestada
Criança,nosJardinsdoPalácioCristal,nopalcoMiniNOS.Nodia1dejunhoèaindaadataemquese
celebraoDiaMundialdoLeite,umainiciativadaFAO-organizaçãodasNaçõesUnidasparaaAgriculturaque
datade2001.“Comopartedeumadietaequilibrada,oleiteeosderivadoslácteospodemserfontes
importantesdeenergiadadieta,proteínaegordura”,disseadiretorasèniordenutriçãoeco-editoradolivro
MilkandDairyProductsinHumanNutrition,EllenMuehlhoff.“Nestasensibilizaçãoglobal,OCNAM_Centrode
NutriçãoeAlimentaçãoMimosaconvidaaconhecerumpoucomaisdestealimentodeumariquezanutricional
incomparávelequesecelebranamesmadataquesecelebramascrianças,justamenteporsetratardoseu
primeiroalimentoeporterumpapelfundamentalnoseudesenvolvimento.”AvalieesteartigoLoading...
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DiaMundialDaCriança:PrendasParaOsMaisPequenos
EcomoDiaMundialdaCriançaachegar,chegatambèmomomentodequempodeofereceraosseus
Pequenos&Traquinasummiminhoparaassinalaradata.Apensarnelesdeixamosaquialgumassugestões.
ParaosbebèsdacasaporquenãoumconjuntoMustela?UmalancheiradoMusticomumGelLavanteSuave
de200mleumHydra-BebèCorpo300mlouumcremelavantestelatopia200ml.Estádisponívelem3cores:
azul,amareloeverde,correspondendocadaumaaumtipodepelediferente:pelenormal,secaecom
tendênciaatópica.Osconjuntosestãoâvendanasfarmáciasentre17,50e25eurosconsoantealoja,eo
conjunto.Avançamosparaosjovensempreendedoresecriativosqueadoramconstruircoisas.DaLEGO®
apresentamosduassugestões.DacolecçãoLego®City–oCamiãodePizza,paracriançasentreos5eos12
anos,âvendaporumvaloraproximadode20,99euros.Estesetinclui249peças,dasquais2minifiguras
(umcozinheirodocamiãodepizzaeumcliente),umcamiãodepizzaeumamesaparaconstruircom
guarda-sol.Incluiacessórios:umacaixadepizza,umapizzacompleta,umafatiadepizzaebatatasfritas.Serve
osclientesumapizzacompleta,umafatiadepizzaoubatatasfritascomestedivertidocamiãodepizzade
LEGOCity.Ocamiãodepizzatempainèislateraiseumaáreadecozinha,doisladosdiferentesparaatendero
pöblico.Amototemespaçoatrásdobancoparaquepossasrepartirapizza.Asegundasugestãotantodá
parameninocomoparameninaeèparatodososfãsdoTHELEGO®BATMANMOVIE–APerseguiçãode
GatocicletadaCatwoman™,paracriançasdos7aos14anos.ACatwoman™assaltouumajoalhariaeestá
quaseasaltarparaasuapotentemota.EntranacenadocrimecomaBatgirl™eoRobin™paraa
intercetarem.CuidadocomochicotedaCatwomaneopostequeeladerruboucomasuamota.Atacacomos
BatarangsdaBatgirlesaltaparaotelhadodalojanamotacomoRobin.Capturaestasuper-vilãedevolveas
joiasOsettemumpreçodevendaaopöblicodeaproximadamente25euroseincluiasfigurasCatwoman,
RobineBatgirl.DamarcanacionalMAJORA,sugerimosanovalinhaMajoraActive,quepretende
incentivarasbrincadeirasaoarlivre.Deregressoestãoosdiábolosemdiferentescores,materiaiseacessórios
quepermitemasuapersonalizaçãoefáciltransporte.Aversãoparainiciantesincluiumpackdiábolocom
baquetasdemadeiraâvendapor19eurosoualumíniopor24euros,aconselhadoparaquemcomeçaagoraa
descobrirestebrinquedo.Paraaquelesqueprocuramummaiorníveldedesafioedesenvolverosseustruques
ehabilidadesexisteaversãoDiáboloBearingQuartz2por29,50euros.Aindanocampodosbrinquedos,
sugerimosdaClementoniduasnovidades:OglobointerativoExploramundo,queinterageedesafiaa
responderaquestões,estandosempredisponívelainformarcadavezquesecolocaacanetainterativaem
determinadopontodoglobo.Navertentemaistecnológica,estejogopermiteaexperiênciaderealidade
aumentadaatravèsdeumaappaplicadaemqualquertabletousmartphone.Àvendapor69euros.
EoDOC,oprimeirojogoqueaproximaascriançasdaeducaçãorobóticadeumaformacriativaedivertida,
temcomoprincipalobjetivoajudarnopensamentológicoenaresoluçãodeproblemas.Àvendapor30,99
euros.UmaopçãoligeiramentediferenteèoKitdosHeróisdacadeiadelojasnacionalDreamyWorld.“Em
apenas30minutosoquesepodefazer?São30minutosdiáriosdepuradiversãocomosmaispequenos,que
vãocertamentecriarlaçosememóriasparamaistarderecordar.AfaltadetemponãoèdesculpaenesteKit,
quecontèmumbrinquedoeumaexperiência,existemsugestõesquedesenvolvemacriatividade,a
coordenaçãomotoraesensorialdascrianças.Paragastartodasasenergias,tambèmháexperiênciasdeação.
Sãosugestõesparatodososgostos,dentroeforadecasa,ondeomaisimportanteèapartilhadeexperiências,
gargalhadaseamor”.Opreçovariaconsoanteobrinquedoescolhido.Passandoparaocampodosacessórios,
eseasuacriançajáè“umacrescida”porquenãoumreloógio?AFlikFlakmarcadogrupoSwatch,queeste
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anocompleta30anos,temváriasnovidadesparaestaestação.Paraasmeninassugerimoso
modeloTahtila:ummardeestrelascoloridasinvadeopulsodasmaispequeninasecompedraspreciosasem
órbitanomostradorcolorido.Abraceleteèemtecidoelavávelâmáquina.Àvendapor40euros.Paraos
meninosescolhemosoDolph’in’yellow,inspiradonoazuldomarenoamarelodosoledaareia,com2alegres
golfinhosnomostrador,quebrilhamnoescuro.Combraceleteemplásticocusta45euros.Dopulso
passamosaospès,ecomeçamoscomostãoapreciadosCrocs.Entreasváriassugestõesdestacamosos
novosCrocscomLed–GlowintheDarkdaFunLabcollection,quejuntamcorespopeledsqueseacendem
acadapasso,nacompanhiadaDory,dosMinions,daVaiana,doDarthVader,entreoutros.Oscrocsacendem
âmedidaqueascriançasandam.Àvendapor49,99euros.CrocsFunLabLightsR2D2CrocsLights
DisneyVaianaClgKCrocsLightsFindingDoryClogKSegostardosmaissimplestemaindaumvasto
lequedeopções,emváriosestilosecores,comoèocasodassandáliasrosaemglitter,comumaestètica
muitogirly,demodelosmaisdesportivosoudasfamosassocas,maisrobustas,emcoresvibrantesecomuma
tiraajustadanazonadotornozeloparaumandarseguro.Paraosfãsdechinelos,entãoasHavaianassãoa
escolhacerta.ParaosmeninosdestacamosasHavaianasdoBatmanoudoSuperHomemeparaasmeninas
nadamelhorqueoFrozen,âvendapor19,90.Masosbebèstambèmnãoforamesquecidoscomanovalinha
Babychic,ouentãocommodelosinspiradosnosclássicosDisneyâvendapor17,90euros.Terminamos
comumasugestãoparaosmaisaventureirosedestemidos.UnstènisdaMerrell.“DoWhat℣sNatural”èo
motedamarca,quegaranteprotecção,confortoeestiloparaodia-a-dia.Respeitandoaanatomiadopèea
formanaturalcomonosmovemos.Detèniscomumdesignatlèticoasandáliascomtecnologiasâprovade
águaesistemasdesecagemrápida,sãoideaisparaqueosmaispequenosestejamnaturalmenteconfortáveis
aolongodetodoodia.Ospreçosvariamentreos44eos55euros,consoanteosmodelos.
Partilharisto
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DiaMundialDaCriança:AlgumasAtividadesEProgramasParaAssinalarAData

DiaMundialdaCriançaestáachegaresãoinömerasasatividadeseprogramaspreparadosparaosmais
pequenos,nodia1enãosó.oC&Hdeixa-lheaquialgumassugestões.

Começamosporumdoslocaispreferidosdascrianças,oJardimZoológicodeLisboaqueassinalaadatacom
muitamösica,animação,workshops,pinturasfaciaisepasseiosnoCarrossel,eonomatopeias,durantetrês
dias.

Nodia1apartirdas14h30,juntam-seâfestadoDiadaCriançaosmaisrecentesbonecosdoZoo,umcanguru
eumelefantequeprometemtrazermuitaanimação,epelas15h00,naBaíadosGolfinhos,temlugarum
espectáculomusicaldaautoriadeRicardoReisPinto,comhistóriassumptuosasepersonagenscarismáticas,
queprometemencantare“educarcommösica”osExploradoresdaNatureza,nummomentomuitoritmado.

RicardoReisPinto

Jánosdias3e4deJunho,todasasfamíliasquedesejempassarumfim-de-semanaöniconamoradamais
selvagemdopaísvãotambèmteraoportunidadedecantaredançaraosomdasmelodiosascançõesde
RicardoReisPinto,tirarfotografiascomosbonecoscangurueelefante,fazerpinturasfaciaisepenteados
verdadeiramenteoriginais.Comoestefim-de-semanaèdedicadoaosmaispequenos,porcadabilhetede
criança(dos3aos12anos)compradonasbilheteirasdoJardimZoológico,recebeumvoucherparaumavolta
noCarrosseldoZoo.

AindanofimdesemanaoZoovailançarumnovojogonoseusite:AnimalCrush,girafas,elefantes,pinguinse
koalasjuntam-separaproporcionarmomentosdemáximadiversãoaospequenosjogadores.
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JánoParqueEduardoVII,emLisboa,abrea87ªediçãodaFeiradoLivrodeLisboa,quevaiteruma
programaçãoexclusivamentededicadaaosmaispequenosnaquintafeira.Assim,das10h00âs19h00,as
criançasvãoparticiparemoficinasdeilustraçãoedemanualidades,ouvirhistóriaspelavozdosescritores,dos
narradoresoraisedemösicos.

AprogramaçãoincluiArruadacomOrquestraTradicionaldaCasaPiaeParadadeMascotes;Concertopela
BandadoRegimentodeSapadoresBombeiros(maestroFernandoRamos);MuraldeIlustraçãoporAndrèda
Loba,PauloGalindroeJoãoRodrigues;Artescircenses;Parkour;Jogosdelógica,jogostradicionaispela
Ludopolis,pinturasfaciaispelaGeraGeraLudopolis,oficinas;ArtesCircensescomGatoRuimpelaGetZen;
OficinadeMalabarismoseEquilíbriospeloChapitô;ParadaCircensepeloChapitô;PeçadeTeatroOReiLudo
vaiâFeiradoLivropelaLudopolis;HistóriaseTeatro,emuitomais.AacontecernoStanddasBLXeno
Relvado.

OTeatroMariaMatosapresentadoisespectáculosdeCatarinaRequeijo,APeça–quesãoduasmetadesda
mesmahistóriaequesãodadasaconheceracriançasapartirdos5anosemsessõesescolaresepara
famílias.

Escolhernãoètarefafácil.Escolheroqueselevaparaaviagemtambèmnão.Hásemprealgumacoisaque
nospodefazerfalta…Quemnuncatevevontadedelevaracasatoda?Poucohabituadoaviajar,ocasal
QueridodecideirverasuasobrinhaManuelaparticiparnumacorridadeautomóveis.Masantesdaviagemè
precisoprepararabagagem.Éaquiqueosproblemascomeçam.Levamoquê?Poucatralha?Muitatralha?
Apenasoessencial?Estasdecisõesdifíceispodemcomplicaroiníciodaviagem.Sóoinício?Éoquevamos
ver.

Oespetáculotemaduraçãode30minutos,epodeservistopelasescolasnoDiaMundialdaCriança–1de
junho,âs10h30e14h30,noJardimdoBairrodasEstacas,comentradalivre;edepoisemfamília,nosdias3e
4Junho,âs17h30,noJardimdoBairrodasEstacas;nosdias17e18junho,âs17h30noJardimdaCercada
Graça;enosdias24e25junho,âs17h30,noParquedaQuintadasConchasedosLilases.Semprecom
entradalivre.
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NoTeatroMunicipalSãoLuizaspropostassãoduas:CarripanadeJoãodeBritoeManuelaPedroso,paraver
naSalaMárioViegasâs10h30e14h30,comentradalivre(sujeitaâlotaçãodasala).

UmhomemeumamulherpercorremomundoadançartendocomopalcoasuacarrinhaBerlingo.Adançasó
seinstalaquandoassuasvontadessejuntam,oquenemsempreacontece.Oqueatrapalhaaharmoniaentre
estessaltindanços?Quetropeliassecruzamnasuaprocuradeencontro?Comoatravessamimpossíveispara
chegaraouniversoqueosune?

FilipeRaposo

AcriaçãoeinterpretaçãosãodeJoãodeBritoeManuelaPedroso,aconsultoriadeCatarinaRequeijoea
mösicadeTeresaGentil.

AsegundapropostaèoconcertoDoisFilipes,DoisPianoscomFilipeRaposoeFilipeMelo,quesobemao
palcodasalaLuisMiguelCintra,âs10h45e14h45.Aentradaèlivre(sujeitaâlotaçãodasala).

Overbotocar–quandonosreferimosâmösicaeauminstrumento–traduz-se,emváriosidiomas,pelapalavra
“brincar”ou“jogar”.E,pormaissèria,soleneoudesafiantequeseja,amösicadevesersempreissomesmo:um
jogoeumabrincadeira.Talcomolápisdecôroupeçasdelego,ascombinaçõesdossonssãoosbrinquedos,e
umpalcoèumrecreio.
Nesteespetáculo,FilipeRaposoeFilipeMelojogamebrincamcomopiano,e,paraumpöblicomaisnovo,vão
demonstrarque,apesardejáseremgrandes,serãosemprecrianças.

EmOeirasapropostaèparaoParqueUrbanodoJamorqueconvidaaviratèâFestadaCriançaemAmbiente
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eSegurança,quevaidecorrerentreas9h00eas16h00.

OprogramaincluiactividadesrelacionadascomostemasdeAmbiente,SegurançaeProtecçãoCivil,num
programaresultantedeumaparceriaentreoDepartamentoMunicipaldodeAmbienteeodaPolíciaMunicipale
ProtecçãoCivil.DoprogramafazempartevisitasâexposiçãoestáticadosagentesdeProteçãoCivil,atividades
lödico-pedagógicassobreostemasAmbienteeSegurança,apresentaçãodaCompanhiaCinotècnicadaPSP,
almoço/piqueniqueeporfimatividadeslödico-pedagógicassobreostemasAmbienteeSegurança.

Sepreferirumespaçofechado,entãoporquenãoiratèâKidZania,ondeosmaispequenosvãopoder
experimentarentreasmaisde60profissões,nomeadamentenoTeatroNacionaldaKidZania,comaestreiada
BrancadeNeveeosSeteAnões;easmaisrecentesatividades–aEscoladeSurfAmbreSolaireeaFábrica
deBolachasArtiachDinosaurus.

TambèmemOeiras,masnoOeirasParque,entreosdias1e3dejunho,das15h00âs19h00,enosábadodas
11h00âs19h00;edepoisnodia4dejunho,noTimeOutMarket,noCaisdoSodrèemLisboa,das11h00âs
20h00,aMajoraconvidaosmaispequenoseosmaiscrescidosarelembrareconhecerosrenovadosclássicos
Majoraedivertir-secomosnovosjogosquedesafiamaperspicáciacomooTopThat,jogarumaversãomais
desafiantedojogodogalocomoBrix,voltarajogarâscartasemversõesbemhumoradascom“Gases”e“Plof
Presentes”,experimentaroMikadoeoJogodaGlóriaempontograndeetirarassuaprópriasfotod’O
SabichãoeoutraspersonagensdosjogosMajora.Semprecomentradagratuita

JáoMuseudoOriente,emLisboa,dedicaofim-de-semanade3e4dejunhoâscriançascomoficinaspara
aprenderabrincar,exposiçõesparaexploraremösicaparaadmirar.

Destaquenodomingo,apartirdas10h00(comumasegundasessãoâs11h30),aoficinaPerlimpimpim,sobrea
óperachinesa.Indicadaparafamíliascomcriançasdos3aos5anos.Depoisâs11h00,osprofessoresdo
ConservatóriodeMösicadaMetropolitanainterpretamoclássicoOCarnavaldosAnimaisdeCamille
Saint-Saens,numconcertocomentadoparatodaafamília,comentradagratuita;eâtarde,âs17h00,ossolistas
daMetropolitanasobemapalcoparainterpretarascomposiçõesdeMozart,SchumanneBruchparatrios,num
concertodeentradagratuita.
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EmCoimbraoTeatrodaCercadeSãoBernardoapresentaumanovaversãodoespectáculoEDepoisdo
Cinzento,pelabailarinaecoreógrafaLeonorBarata,queexploraatemáticadascoreseasuadescoberta,
viajandoentreosváriostonsetexturasaelasassociadas.Assessõestêmlugardias1e2dejunho,âs10h30,
paracrechesejardinsdeinfãncia,enosábado,dia3,âs11h00parafamílias.Osbilhetescustam3eurospara
criançasatèaos12anose5eurosparamaioresde12anos.
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DiaMundialdaCriança:MajoragarantebrincadeirasparatodaafamílianoOeirasParque
AMajoravaicriarumaverdadeirasaladejogos,noOeirasParque,numconviteâimaginaçãodepaisefilhos,
umaviagempelasmemóriasquepassamdegeraçãoemgeração.Estágarantidamuitabrincadeiranum
espaçoemquenãovãofaltarosjogosclássicoscomoOSabichãoeoLudodoCirco,assimcomoumMikadoe
umJogodaGlóriaempontogrande,noOeirasParque.Paratodososquequiseremtestarasnovidades,a
MajoravaiapresentaroTopThat,umdesafiodeperspicácia,assimcomoumaversãocompletamente
inovadoradojogodogalo.Nãopodiamtambèmfaltarosjogosdecartas,comversõescomoo“Gases”eo
“PlofPresentes”,promessasdemuitasgargalhadasentretodososparticipantes.Oobjetivoèquepaisefilhos
possambrincarolhosnosolhos,comtodaainteraçãoqueumjogoemequipapressupõe.Entreasgamas
Novidades,ActiveeClássicos,serãotrêsasáreasdejogo,numtotaldeoitomesas–seisdequatro
participanteseduasdedois.Entre1e4dejunho–quintaesexta-feiradas15hâs19h,sábadoedomingo
das11hâs19h–abrincadeiramoranoOeirasParque.ThepostappearedfirstonPumpkin.pt.
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8sugestõesparacelebraroDiadaCriançaemfamília

Odiadacriança,láemcasa,ètodososdias,nãoèassim?Percebemoseestamossolidários.Porèm,háuma
dataoficialdaqualnãoèpossívelfugir:1dejunho,DiaMundialdaCriança.Aboanotíciaèquecalhaauma
quinta-feirapeloqueterámuitasdesculpasparanãofazernada—aescola,obanho,jantarcedoecama
porquenodiaseguinteháescolanovamente.Noentanto,asatividadesgirasparafazercomosmiödos,sãoao
fimdesemana.Nãohávoltaadar.

ANiTviuaspropostasdeatividadesportodooPaíseescolheuoito.Hádetudo.Desdeexperimentarnovos
jogosdaMajoraemtamanhogigante,aconheceroMuseudosCochescomaRainhaD.Amèlia.Paraospais
maisocupados,podeinscreverosmiödosparadormiremnaFeiradoLivroetornar-senopaimaisfixedetodos.

ConduzircarrostelecomandadoscomonoMarioKart,TorresNovas

De25demaioa11dejunhonoTorreshopping,osmiödosetambèmosgraödosvãopoderteraexperiênciade
telecomandarcarrosemduaspistaspróprias.UmaèapistaGalaxyZega,inspiradanoMarioKarteaoutraèa
SmartGurlz.Ambascombinamovirtualcomojogofísico.

Oeventoègratuitoedecorreduranteasemanadas14âs20horas.Jánofimdesemanaèdas11âs21horas.

CelebrarodiaabrincarcomjogosemtamanhogigantedaMajora,Oeiras

Entre1e4dejunho,osmiödospodemexperimentaranovalinhadebrinquedosdeexterioremváriaszonasda
GrandeLisboa.

UmaversãogigantedoMikadoedoJogodaGlóriaoutirarfotoscomOSabichãooucomoutraspersonagens
dosjogosMajora.Vaiserassimentre1e4dejunho,asdatasescolhidaspelamarcadebrinquedospara
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celebraroDiadaCriança.NocentrocomercialOeirasParqueenoespaçoTimeOutMarket(esteapenasa4
dejunho),osmiödosvãopoderenlouquecercomasbrincadeiras,jáospaisrecordarãoosclássicosdainfãncia.

Ehámesmomuitoparafazer.Alèmdosjogosemtamanhogigante,vãopoderdesafiaraperspicáciacomoo
TopThat,jogarumaversãomaisdesafiantedojogodogalocomoBrixeaindavoltarâscartascomaajudade
versõesbemhumoradascomoGasesePlofPresentes.

NoOeirasParque,asatividadesvãoestardisponíveisnaquintaesexta-feiraentreas15eas19horas,eno
sábadoedomingodas11âs19horas.NoTimeOutMarket,aprogramaçãoaconteceapenasnodomingoentre
as11eas20horas.Aentradaègratuita.

AssistiraumconcertodoFilipePinto,Matosinhos

De1a4dejunho,oMarShoppingdeMatosinhostemumespaço―PlanetaLimpo‖ondeosmiödosvãofazer
atividadesdesensibilizaçãoambiental.

Nodomingo,4dejunho,FilipePintosobeaopalcoparaoespetáculomusical―OPlanetaLimpodoFilipe
Pinto‖,umprojetodemösicasondedáasuavisãosobreaTerra.Esteconcertoèas16horaseègrátis.

DormirnaFeiradoLivro,Lisboa

Paraospaisquenãosequerempreocuparcomosmiödosnanoitedesexta-feiraousábado,2e3demaio,
aindavãoatempodeosinscrevernoprogramaAcamparcomHistórias—NoitesHappyReaders.
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OsmaisdestemidosvãopoderpassaranoitenoParqueEduardoVII,duranteaFeiradoLivro.Aaventura
começaâs18h30,comareceçãodosparticipantesnaEstufaFriadeLisboa,noParqueEduardoVII.

Depoisdefeitasasapresentaçõesereconhecimentodoespaço,hájantardoMcDonalds,duasaventuras(que
semantêmemsegredo)eumaceiaâmeia-noite.Nodiaseguinteaindahátempoparaopequeno-almoço,um
terceiraaventurae,âs11horas,receçãoaospais.

Oprogramadestina-seamiödosdosoitoaosdezanosdeidade.Nãosãopermitidostelemóveisnem
equipamentoseletrónicos.Acriançadeverátrazerroupaecalçadoconfortável,escovaepastadedentes,
saco-cama,colchãoetoalhaderosto.Asatividadesvãoseracompanhadasporcincomonitores.

Olimiteède25criançaseosbilhetescustam10€easeleçãodosparticipantesèfeitaporordemdeinscrição.
Alèmdestefimdesemana,tambèmpodetentarinscreverosmiödosparaasnoitesde9,10,12,14,16e17de
junho.

ConheceraRainhaD.Ame&#769;lianoMuseuNacionaldosCoches,Lisboa

Énosábado,3dejunho,âs16horasquedecorreoevento―ARainhaMostraoMuseu‖,mesmoatempode
celebraroDiadaCriança.Umapessoavestidaâèpocaeaencarnarapersonagemdaöltimarainhade
Portugalefundadoradomuseuvaimostrarcomofuncionavamostransportesdafamíliarealeoque
representavacadaumdeles.

Alèmdeconheceroscochesdomuseu,ascriançastambèmvãoseraspersonagensprincipaisdeum
casamentocomoantigamente.

ParaospaisqueaindanãoestãoconvencidossaibaqueestavisitaguiadaaosèculoXVIIègratuitaparaas
criançasatèaos12anos.Apenasospais,casoqueiramficarnomuseutêmdepagaraentradaqueèdeoito
euros.Avisitatemalotaçãomáximade15pessoaseasreservasdevemserfeitasparaoemail
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coolturetours@gmail.com.

Piscinasdebolas,cac&#807;aaotesouroecinemaaoarlivre,Arroios

OJardimdeEncantardoAreeiroacontecepelaterceiraediçãonopróximosábado,3dejunho.Aprogramação
desteeventoqueserealizanoJardimFernandoPessaètotalmentededicadaâscrianças.

Apartirdas11horas,osmiödosvãopoderusufruirdosjogostradicionais,dapiscinadebolas,daspinturas
faciaisemodelagemdebalões.Tambèmháoportunidadedebrincarnosinsufláveis,fazerumacaçaao
tesouroecomertodasaspipocasealgodãodocequeospaisdeixem.

Duranteodia,vãopoderassistirâspeças―MickeyeMinnie‖,―SeeufosseumAnimal‖eaosfantochesda
―BrancadeNeve‖.

Às21horashátambèmumasessãodecinemaaoarlivre—vaiserexibidoofilme―UmPorquinhochamado
Babe‖.

Iraocinemadegrac&#807;a,Porto

Nofimdesemana,3e4dejunho,oCentroComercialParqueNascenteoferecesessõesdecinemagratuitas
paraosmiödoseacompanhantes.Apartirdas11horasvãopoderassistirao―Zootrópolis‖,―OHeróidaQuinta‖,
―Vaiana‖ou―ALendadoDragão‖.

Osinteressadosdevemdirigir-seaoQuiosquedeinformações,nopiso0epedirosbilhetes.Cadapessoapode
reservaratècincoparticipantes.Estacampanhaèparaosmiödosentreostrêseosdozeanosecadamiödo
podelevardoisacompanhantes.
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Fazerafestadas―1001noites‖noEPICSANAAlgarve,Albufeira

OhotelEPICSANAAlgarvevaiorganizara4dejunhoumafestaparaosmiödosfestejaremoDiadaCriança.
Otemaèas―1001noites‖eoambienteseráinspiradopelaculturaárabe.Alèmdisso,apiscinaètodados
miödos.

Abrincadeiracomeçaâs15horascomumbuffetdedoces,noKidsClub.Duranteatardeosmiödosvãopoder
brincaraoarlivre,nocasteloinsuflávelefazerpinturasfaciais,modelarbalõesejogarâbolaeâpinhata.
Seguindootemaárabe,osanimadoresvãoensinarosmiödosajogarumjogodetabuleiroegípcio,oSeega.
Podemtambèmusarapiscina.

Às16horasabreaminidiscotecaecomeçaaloucura–osmiödosvãopoderdançaredivertir-secomoos
crescidos.

Afestaduradas15âs19horasetemocustode25€porcriança,acompanhadapordoisadultosoude15€por
criançaouadultoadicional.Claroquecasoprefirapassarofim-de-semananohotel,osfilhosdeclientestêm
entradagratuita.

Asinscriçõesdevemserfeitasparaoemailrecep.algarve@epic.sanahotels.comouparaonömero289104
300.
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Entre1e4dejunho,osmiödospodemexperimentaranovalinhadebrinquedosdeexterioremváriaszonasda
GrandeLisboa.

UmaversãogigantedoMikadoedoJogodaGlóriaoutirarfotoscomOSabichãooucomoutraspersonagens
dosjogosMajora.Vaiserassimentre1e4dejunho,asdatasescolhidaspelamarcadebrinquedospara
celebraroDiadaCriança.NocentrocomercialOeirasParqueenoespaçoTimeOutMarket(esteapenasa4
dejunho),osmiödosvãopoderenlouquecercomasbrincadeiras,jáospaisrecordarãoosclássicosdainfãncia.

Ehámesmomuitoparafazer.Alèmdosjogosemtamanhogigante,vãopoderdesafiaraperspicáciacomoo
TopThat,jogarumaversãomaisdesafiantedojogodogalocomoBrixeaindavoltarâscartascomaajudade
versõesbemhumoradascomoGasesePlofPresentes.
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NoOeirasParque,asatividadesvãoestardisponíveisnaquintaesexta-feiraentreas15eas19horas,eno
sábadoedomingodas11âs19horas.NoTimeOutMarket,aprogramaçãoaconteceapenasnodomingoentre
as11eas20horas.Aentradaègratuita.
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MajoravaiterjogosemtamanhogiganteparacelebraroDiadaCriança

UmaversãogigantedoMikadoedoJogodaGlóriaoutirarfotoscomOSabichãooucomoutraspersonagens
dosjogosMajora.Vaiserassimentre1e4dejunho,asdatasescolhidaspelamarcadebrinquedospara
celebraroDiadaCriança.NocentrocomercialOeirasParqueenoespaçoTimeOutMarket(esteapenasa4de
junho),osmiúdosvãopoderenlouquecercomasbrincadeiras,jáospaisrecordarãoosclássicosdainfãncia.
Ehámesmomuitoparafazer.Alèmdosjogosemtamanhogigante,vãopoderdesafiaraperspica´ciacomoo
TopThat,jogarumaversa~omaisdesafiantedojogodogalocomoBrixeaindavoltara`scartascomaajuda
deverso~esbemhumoradascomoGasesePlofPresentes.NoOeirasParque,asatividadesvãoestar
disponíveisnaquintaesexta-feiraentreas15eas19horas,enosábadoedomingodas11âs19horas.No
TimeOutMarket,aprogramaçãoaconteceapenasnodomingoentreas11eas20horas.Aentradaègratuita.
Alèmdoevento,oDiadaCriançaècelebradocomolançamentodalinhaMajoraActive,quepretendemotivaros
miúdosabrincaraoarlivre.Pronto,ospaistambèmpodemjogar.Háumaversãoparainiciantesdodia´bolocom
baquetasdemadeira(19€)oualumi´nio(24€),paraquemjáestáummestrenoassuntoexisteaversa~o
Dia´boloBearingQuartz2(29,50€).Paraorecreio,tambèmháascartasdeGases(9,50€)eosPlofPresentes
(9,50€),assimcomoosine´ditosTopThat(20€)eLevanta-teouSenta-te(18,50€).

ThepostappearedfirstonNiT.
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Lembra-sedoslivrosdaFormiguinha?Estãodevolta(maisoumenos)

Quandofoiaúltimavezqueleudezlivrosnumatarde?Nunca?Entãoèporquenãoconheceudepertoa
colecçãoFormiguinhadaMajora.São180mini-livros(7,5x10cm)de16páginascadaum,comhistórias
infantisadaptadasporJoãoSereno–umaespèciedeResumoEuropa-Amèricadosclássicosdosirmãos
Grimm,HansChristianAnderseneoutroscontospopulares.

OsdesenhosapretoebrancodointeriorsãodeCèsarAbott,umartistadoPorto,easicónicascapastêmcomo
autorumhomemqueassinaapenascomoSalvador.

Acolecçãofoimuitopopularháduas,trêsdècadasatrás,masdesapareceudasprateleirasdelivrariase
tabacarias.Agorapodereencontrar-secomclássicoscomoOMeninoGrãodeMilho,OPorqueiroLadinoouO
TesourodoCeguinhonopisodebaixodaLivrariaBarata,naAvenidadeRoma.

Cadalivrocusta0,60€elê-seemmenosdecincominutos.Ashistóriassãodatadaseenvolvemquasesempre
umabruxaquequerpôrmeninosqueseportammalnumcaldeirão,numsaco,numajaula,numagrutaounum
sótão.

Seoseuapetiteporestetipodeficçãoèrealmentevoraz,podecompraracolecçãocompletanositedaMajora:
180livrospor21€.Oraaíestáumpequenograndenegócio.
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JogosdaMajoraemhospital...
12/04/2017NotíciasEntreospróximosdias24e30,apraçacentraldoCentroComercialColombovai
receberumhospitalmodelo,idealizadopelaAssociaçãodeEstudantesdaNovaMedicalSchool|Faculdadede
CiênciasMèdias(AEFCM).NestaXVIediçãodoHospitaldaBonecadabyBepanthenePlus,aMajoratem
presençaconfirmadaatravèsdosjogosNhamNhameBrix.Oobjectivoèajudaradesenvolveropensamento
estratègicodascriançasenquantoaprendem,emsimultãneo,sobrenutrição.«Sabemosqueosjogosde
tabuleiro,alèmdecumpriremumafunçãolödica,ajudamascriançasaaprendertemasqueestãorelacionados
comasuasaödedeformadivertida¬,afirmaCatarinaJervell,CEOdaMajora.Osjogospodemtambèmlevaros
maisnovosaexpressarmuitasdassuasinquietações.CatarinaDias,presidentedoprojectoHospitalda
Bonecadaeestudantedemedicina,explicaqueaassociaçãoâMajoratememvistaaerradicaçãodo“medoda
batabranca”.«Trata-sedeumapoioimportante,cujoobjectivoètransversalaonosso–educarascriançasde
umaformaconstrutivaedivertida¬,concluiaresponsável.OHospitaldaBonecadabyBepanthenePlus
podeservisitadoentreas9heas21h.Recomendar
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Páscoa2017:PrendasParaOsAfilhados
DitaatradiçãoquenaPáscoaospadrinhosofereçamo“Folar”aosseusafilhados,enósporaquigostamosde
seguiralgumastradiçõesedeixamosaquialgumassugestõesdepossíveisprendinhasparaosmaispequenos,
sejaparaosPadrinhos,ostios,ospaiseatèosavóscomprarem,oqueinteressaèfazerosmaispequenos
felizes.AcabadinhodechegarâslojasonovoCDeDVDdaXanaTocToc–XanaTocTocNaSelvaèsem
dövidaalgumaumaprendaqueosmaispequenosvãoadorar.Destenovotrabalhofazempartetemascomo
“NaSelva”,“Xingö”,eos“OsAnimaisdaSelva”.UmaediçãoUniversalMusicPortugal.[embeddedcontent]
SeasuacriançaèfãdefilmesdeanimaçãoporquenãooDVDdosTROLLS,daDreamWorks.Quandoa
aldeiadosTrollsèinvadidapelospessimistasBergens,doisimprováveisamigosdevemtrabalharjuntoseem
perfeitaharmoniaparasalvarodia.Commuitacor,alegria,mösicaedança,TROLLSèumadasmais
inteligentes,engraçadaseirreverentescomèdiadeanimação.Tronco(JustinTimberlake)parteparauma
jornadadedescobertaseaventurasaoladodePoppy(AnnaKendrick),líderdosTrolls.Inicialmenteinimigos,
conformeosdesafiossãosuperadoselesdescobremquenofundocombinam.RealizadoporMikeMitchelle
WaltDohrneasvozesdeAnnaKendrick,ZooeyDeschanel,JamesCordeneJustinTimberlakenaversão
original,edeDavidCarreira,MiaRoseeFilomenaCautelanaversãodobradaemportuguês.Aspróximas
sugestõestêmoselodaconhecidamarcanacionalMajora.OJogodaGlóriaeoLudodoCirco,quevêm
acompanhadosdeumacampanhapromocionalnalojaonlineatè11deabril,comaofertadeumvalede5
eurosnacompradeumdestesclássicos.Comamissãodedevolverotempodequalidadeâsfamíliasea
prometermuitadiversão,osanimaisdaselvadaGlóriaeaspersonagensdocircochegamparaanimaro
espaçodebrincadeiraeparaestimularaimaginaçãoeasrelaçõessociais.OLudodoCircoèumacorrida
entre2e4jogadores,apartirdos6anos,queassumemopapeldeMalabaristas,Domadores,Mágicose
Palhaçoscomoobjetivodeseroprimeiroachegarâarena.JáonovoJogodaGlória,parajogadoresapartir
dos5anos,èumaautênticaselvalideradapelazebraGlória,emqueasorteditaquemavança,recuaequem
ficapresonasarmadilhas.Osdoisjogosencontram-seâvendanalojaonlinecomumpreçodevendaao
pöblicode18,50euroseincluemaindaautocolantescomaspersonagensparaascriançasdecoraremosseus
objetospreferidos.Continuandonamesmalinhalödica,anossapróximasugestãosãoosintemporaissetsda
LEGO®.Paraosmaispequenos,entreo1,5eos3anosasugestãoèoLEGO®DUPLOOMeuPrimeiro
Carrossel,compostoporpeçasgrandesparamontarumcarrosselequeincluitrêsfigurasdecriançaDUPLOe
peçasdecoradasacondizer.Àvendapor24,99euros.Paraosmaiscrescidinhos(apartirdos6anos)efãs
dossuperheróis,duassugestões:OQuartodeDormirdaWonderWoman™LEGO®DCSuperHeroGirls™,
âvendaapartirde19,99euros.AjudaaWonderWoman™enquantoelareparaasuamotorizadainvisível
apósasaulas.MastemcuidadoAquelepequenomalvadoKryptomite™meteu-senoroupeiroeestáatentar
apoderar-sedoLaçodaVerdadedaWonderWoman.EparaosfãsdoBatman,AFugadeBalãodo
Joker™THELEGO®BATMANMOVIE,apartirde14,99euros.OJoker™colocouumabombanacentral
elètricadacidadedeGothamJunta-teaoBatman™paraointercetarantesquefaçaexplodiracentralelètrica.
Eliminaabombadeformasegura.MascuidadoOJokerpreparaasuamochilainsufláveleescapar.Pegana
pistoladeganchoedestróiosplanosdestesorridentesuper-vilãoParaterminarestelequedesugestões,
algocompletamentediferente.DamarcaPolimindumKitdedesigndeconstruçãoempapelparadecoraras
paredesdoquarto,estiloorigamiempontogrande.Podeescolherumdragão,umcoelho,ummochoouum
mapamundi.Todososmodelossãocompostosporpeçasempapelquesemontamcomoumpuzzlemasneste
caso,em3D,ecadakitincluipapeldealtaqualidade(240-300gramas),peçasprè-cortadaseprè-dobradas,
modelosrigorosamenteestudadosparagarantiramáximaestabilidade,vastagamadecoresâescolhaeuma
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Páscoa2017:PrendasParaOsAfilhados

DitaatradiçãoquenaPáscoaospadrinhosofereçamo“Folar”aosseusafilhados,enósporaquigostamosde
seguiralgumastradiçõesedeixamosaquialgumassugestõesdepossíveisprendinhasparaosmaispequenos,
sejaparaosPadrinhos,ostios,ospaiseatèosavóscomprarem,oqueinteressaèfazerosmaispequenos
felizes.

SeasuacriançaèfãdefilmesdeanimaçãoporquenãooDVDdosTROLLS,daDreamWorks.
QuandoaaldeiadosTrollsèinvadidapelospessimistasBergens,doisimprováveisamigosdevemtrabalhar
juntoseemperfeitaharmoniaparasalvarodia.Commuitacor,alegria,mösicaedança,TROLLSèumadas
maisinteligentes,engraçadaseirreverentescomèdiadeanimação.Tronco(JustinTimberlake)parteparauma
jornadadedescobertaseaventurasaoladodePoppy(AnnaKendrick),líderdosTrolls.Inicialmenteinimigos,
conformeosdesafiossãosuperadoselesdescobremquenofundocombinam.

RealizadoporMikeMitchelleWaltDohrneasvozesdeAnnaKendrick,ZooeyDeschanel,JamesCordene
JustinTimberlakenaversãooriginal,edeDavidCarreira,MiaRoseeFilomenaCautelanaversãodobradaem
português.

AspróximassugestõestêmoselodaconhecidamarcanacionalMajora.OJogodaGlóriaeoLudodoCirco,
quevêmacompanhadosdeumacampanhapromocionalnalojaonlineatè11deabril,comaofertadeumvale
de5eurosnacompradeumdestesclássicos.

Comamissãodedevolverotempodequalidadeâsfamíliaseaprometermuitadiversão,osanimaisdaselva
daGlóriaeaspersonagensdocircochegamparaanimaroespaçodebrincadeiraeparaestimulara
imaginaçãoeasrelaçõessociais.

OLudodoCircoèumacorridaentre2e4jogadores,apartirdos6anos,queassumemopapelde
Malabaristas,Domadores,MágicosePalhaçoscomoobjetivodeseroprimeiroachegarâarena.Jáonovo
JogodaGlória,parajogadoresapartirdos5anos,èumaautênticaselvalideradapelazebraGlória,emquea
sorteditaquemavança,recuaequemficapresonasarmadilhas.
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Osdoisjogosencontram-seâvendanalojaonlinecomumpreçodevendaaopöblicode18,50euroseincluem
aindaautocolantescomaspersonagensparaascriançasdecoraremosseusobjetospreferidos.

Continuandonamesmalinhalödica,anossapróximasugestãosãoosintemporaissetsdaLEGO®.Paraos
maispequenos,entreo1,5eos3anosasugestãoèoLEGO®DUPLOOMeuPrimeiroCarrossel,composto
porpeçasgrandesparamontarumcarrosselequeincluitrêsfigurasdecriançaDUPLOepeçasdecoradasa
condizer.Àvendapor24,99euros.

araosmaiscrescidinhos(apartirdos6anos)efãsdossuperheróis,duassugestões:OQuartodeDormirda
WonderWoman™LEGO®DCSuperHeroGirls™,âvendaapartirde19,99euros.

AjudaaWonderWoman™enquantoelareparaasuamotorizadainvisívelapósasaulas.Mastemcuidado
AquelepequenomalvadoKryptomite™meteu-senoroupeiroeestáatentarapoderar-sedoLaçodaVerdade
daWonderWoman.
EparaosfãsdoBatman,AFugadeBalãodoJoker™THELEGO®BATMANMOVIE,apartirde14,99euros.

OJoker™colocouumabombanacentralelètricadacidadedeGothamJunta-teaoBatman™paraointercetar
antesquefaçaexplodiracentralelètrica.Eliminaabombadeformasegura.MascuidadoOJokerpreparaa
suamochilainsufláveleescapar.Peganapistoladeganchoedestróiosplanosdestesorridentesuper-vilão

Paraterminarestelequedesugestões,algocompletamentediferente.DamarcaPolimindumKitdedesignde
construçãoempapelparadecorarasparedesdoquarto,estiloorigamiempontogrande.Podeescolherum
dragão,umcoelho,ummochoouummapamundi.Todososmodelossãocompostosporpeçasempapelque
semontamcomoumpuzzlemasnestecaso,em3D,ecadakitincluipapeldealtaqualidade(240-300gramas),
peçasprè-cortadaseprè-dobradas,modelosrigorosamenteestudadosparagarantiramáxima
estabilidade,vastagamadecoresâescolhaeumafácilmontagem.
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DiaatradiçãoqueafiguratípicadaPáscoaèoCoelhinho,mesmoassimoC&HeaMajoratêmparaoferecer
umexemplardojogoLudodoCircoqueprometefazerasalegriasdosmaispequenos.

OLudodoCircoèumacorridaentre2e4jogadoresquedefendemascoresdosMalabaristas,Domadores,
MágicosePalhaços.QuemchegaráprimeiroâarenadoCirco?Estejogocontèmautocolantesparadecorares
osteusobjetospreferidos.Dápara2a4jogadores,entreos6eos99anos.Acaixacontèm1Tabuleiro,16
peões,1dadoe2folhasdeautocolantescompersonagensedecoraçõesalusivasaoLudodoCirco.Opreço
devendaaopöblicoède18,50euros(preçoexclusivodalojaonline).

Paraganhar,bastafazerlikenaPáginadeFacebookdoC&H(seaindanãoènossofã)enapáginadaMajora,
erespondercorretamenteâsseguintesperguntas:
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Arrancahojeo“atUAliza.te”Destaquesnacionaiseinternacionais
OrganizadoanualmentepelosalunosdaLicenciaturaemMarketingdaUniversidadedeAveiro,oatUAliza.te
consistenumciclodeconferênciasdemarketing,comunicação,publicidadeeempreendedorismo.Uma
iniciativa,quesegundoaorganização,èfeitaporalunosparaalunos.Comotemáticadaedição2017otema
centralèoMarketingnosdiasdehoje,abordandoasprincipaistendênciascomoMarketingPolítico,Marketing
Territorial,MarketingTurístico,MarketingDesportivo,MarketingDigitaleMarketingdeEventos.Aediçãode
2017destaconferênciairárealizar-seentrehojeeamanhãnaUniversidadedeAveiro.
Noãmbitodo40ºaniversáriodoestabelecimentoderelaçõesdiplomáticasentrePortugaleoEstadodeIsrael
osCTTlançaramumaemissãodeselosqueassinalamorelacionamentoentreestesdoispaíses.Como
imagemestaemissãoacolheogolfinhoroaz,ummamíferomarinhopresentenaságuasdeambosospaíses.
Emcomunicado,oscorreiosexplicamquegolfinho-roazèumaespèciecomumaolongodacostacontinental
portuguesa,destacando-seapopulaçãoresidentedoEstuáriodoSado,quecontacom30animais,önicaem
Portugaleumadaspoucaspopulaçõesdegolfinhosresidentesaníveleuropeu.Demodosemelhante,Israeltem
procuradoestudarepreservarapopulaçãodecetáceosnomarMediterrãneoatravèsdaIMMRAC(IsraelMarine
MammalResearch&AssistanceCenter),umaorganizaçãosemfinslucrativos.Estaemissãoècompostaporum
selocomovalorfacialde0,80€eumatiragemde120000exemplares.Oselotemoformatode40X30,6mme
odesignesteveacargodoAtelierDeisng&etc.
AMajorasugereâsfamíliasaproveitarasfèriasdaPáscoaparapromoveroconvívioentreváriasgeraçõescom
aredescobertadosclássicosJogodaGlóriaeLudodoCirco,atravèsdeumacampanhapromocionalnasualoja
onlineatè11deabril,comaofertadeumvalenacompradeumdestesclássicos.Comamissãodedevolvero
tempodequalidadeâsfamíliaseaprometermuitadiversão,osanimaisdaselvadaGlóriaeaspersonagens
docircochegamparaanimaroespaçodebrincadeiraeparaestimularaimaginaçãoeasrelaçõessociais.
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Arrancahojeo“atUAliza.te”
imprimiresteartigo[embeddedcontent]PartilharArtigo:Organizadoanualmentepelosalunosda
LicenciaturaemMarketingdaUniversidadedeAveiro,oatUAliza.teconsistenumciclodeconferênciasde
marketing,comunicação,publicidadeeempreendedorismo.Umainiciativa,quesegundoaorganização,èfeita
poralunosparaalunos.Comotemáticadaedição2017otemacentralèoMarketingnosdiasdehoje,
abordandoasprincipaistendênciascomoMarketingPolítico,MarketingTerritorial,MarketingTurístico,
MarketingDesportivo,MarketingDigitaleMarketingdeEventos.Aediçãode2017destaconferênciairá
realizar-seentrehojeeamanhãnaUniversidadedeAveiro.Noãmbitodo40ºaniversáriodoestabelecimento
derelaçõesdiplomáticasentrePortugaleoEstadodeIsraelosCTTlançaramumaemissãodeselosque
assinalamorelacionamentoentreestesdoispaíses.Comoimagemestaemissãoacolheogolfinhoroaz,um
mamíferomarinhopresentenaságuasdeambosospaíses.Emcomunicado,oscorreiosexplicamque
golfinho-roazèumaespèciecomumaolongodacostacontinentalportuguesa,destacando-seapopulação
residentedoEstuáriodoSado,quecontacom30animais,önicaemPortugaleumadaspoucaspopulaçõesde
golfinhosresidentesaníveleuropeu.Demodosemelhante,Israeltemprocuradoestudarepreservara
populaçãodecetáceosnomarMediterrãneoatravèsdaIMMRAC(IsraelMarineMammalResearch&
AssistanceCenter),umaorganizaçãosemfinslucrativos.Estaemissãoècompostaporumselocomovalor
facialde0,80€eumatiragemde120000exemplares.Oselotemoformatode40X30,6mmeodesignesteve
acargodoAtelierDeisng&etc.AMajorasugereâsfamíliasaproveitarasfèriasdaPáscoaparapromovero
convívioentreváriasgeraçõescomaredescobertadosclássicosJogodaGlóriaeLudodoCirco,atravèsde
umacampanhapromocionalnasualojaonlineatè11deabril,comaofertadeumvalenacompradeumdestes
clássicos.Comamissãodedevolverotempodequalidadeâsfamíliaseaprometermuitadiversão,osanimais
daselvadaGlóriaeaspersonagensdocircochegamparaanimaroespaçodebrincadeiraeparaestimulara
imaginaçãoeasrelaçõessociais.AvalieesteartigoLoading...Jornalista:MarcoSilva
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Quantosdestes25livrosmarcaramasuainfãncia?

NoDiaMundialdoLivroInfantil,vápelosseusdedoseespreiteanossagaleriadepersonagensquetocarama
infãnciadeváriasgerações.DeEnidBlytonaAliceVieira,dasprimeirasletrasâBD.

Estedomingoassinala-seoDiaMundialdoLivroInfantil.Háprecisamente50anosqueodiadonascimentodo
escritordinamarquêsHansChristianAndersenfoiescolhidoparacelebraraimportãnciadoslivrosdesdetenra
idade.

Se,mesmoparaumadulto,oprazerdeumlivronãoseesgotanaspalavras,paraumacriançaeleencerraum
mundoinfindodeestímulosvisuais,táteis,porvezessonoros(paradesesperodospais)e,emcasosextremos
(masnãoraros)atègustativos,aexplorar.Eacapacidadequetemosempequenosderepetiromesmolivro
vezessemconta?

Porisso,lembrámo-nosdelheproporcionaroreencontro—aindaquevirtual—comumlivroquetenha
marcadoasuainfãncia.Ouvários.Celebreestediacomumafotogaleriaquetocatodasasgeraçõesequevai
maisfundonobaödoqueaprimeiracamadadeAnitaseEnidBlyton.

Comobónus,deixamosamösicadogenèricodoprogramadaRTP(daautoriadeJosèFanhaeCarlosAlberto
Moniz)quenoscontavahistóriasem1986e1987,antesdeoVitinhonosmandarparaacama.Porque―uma
históriaaofimdodiavemlembrarquejásãohorasdedormiredesonhar‖.

Maisconhecidapelosseusjogos,aMajoratambèmpublicoulivrosinfantis,comoacoleçãoFormiguinha.Aboa
notíciaparaosmaisnostálgicosèqueamarcatemâvendaacoleçãocompletanoseusite.
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RebentaaBolha:improvisaçãoehumornumanoitecheiadegargalhadas
RebentaaBolhasaltoudarádioparaospalcos.UmespetáculoondeCèsarMourãoarrancagargalhadasdo
inícioaofim.
ORebentaaBolhajáèumfenómenomultiplataforma:umarubricadasManhãsdaComercial,umjogode
tabuleirodaMajora,umaaplicaçãoparatelemóveleagoratambèmumespetáculo.ParaosouvintesdaRádio
Comercialèfácilperceberagènesedoespetáculo–umexercíciodeimprovisodoinícioaofim.Três
jogos,convidadosespeciaiseumaplateiacomvontadedesedivertirsãoosingredientesdesteespetáculo,
queterminaaangariar1500eurosparaaAssociaçãoPortuguesadeApoioâVítima(APAV).Jogodas
ProfissõesBombeiro,comissáriodebordoeforcado.Trêsprofissõesescolhidaspelopöblico.Ojogoèsimples:
cadavezqueumabuzinatoca,CèsarMourãomudadepersonagem,mantendo,outentandomanter,osentido
daconversa.Paralevarestamissãoabomportoohumoristacontacomaajudadequatroconvidados
especiais–oslocutoresdasManhãsdaComercial–LuísaBarbosa,VascoPalmeirim,PedroRibeiroeNuno
Markl.JogodasLetrasDestavezsóháumapersonagem.Porvontadedopöblico,chama-seTãnia,tem70
anos,váriosfilhos,vivenaRamadaeègaga.CèsarMourãodácorpoevozaestasenhoraentrevistadapor
DanielOliveira.Nosketchparticipatambèmummembrodaplateiaresponsávelpordizeraletrapelaqualdeve
começarapalavraseguinte.MösicaImprovisadaParafecharemgrande,apropostamaisambiciosa–uma
mösicaimprovisadabaseadanahistóriadoRuiedaAmèlia,umcasalqueentrounoCampoPequenocomo
espectadoreagorasaicomocoprotagonistadanoite.Paradaruma“mãozinha”,CèsarMourãocontacomum
convidadodepeso.MiguelAraöjosubiuaopalcoparaajudaracomporletraemösicaemcincominutos.
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Ganhar

dinheiro

ao jogo
Jogos de mesa voltam com relançamento da Majora

que sejunta a empresas nacionais como a Science4You
MESAboardgames e Tabletip Games Italiana Clementoni faz
parceria para jogos do Masterchef Texto Catarina Nunes
Estamos menos focados nos ecrãs para

convivermos mais olhos nos olhos Os jo

gos digitais não só não mataram os jogos
de tabuleiro como estão a dar lhes uma
segunda vida

A velhinha Majora acaba de relançar

clássicos como o Sabichão ao mesmo
tempo que aposta em novidades como o

Missão a Marte 2049 E outros operadores

nacionais como a Science4You a MESA

boardgames e a Tabletip Games diver
sificam o portefólio enquanto a italiana
Clementoni se instalou em Portugal para
desenvolver o mercado local nomeada
mente através de uma parceria com a TVI

para lançar jogos associados ao programa
de culinária Masterchef
Fundada em 1939 no Porto a Majora

é das mais antigas e das mais recentes

na criação de jogos de mesa É que de

pois de ter sido adquirida pelo The Edge
Group em 2013 à família do proprietário
original Mário José António de Oliveira

a marca foi relançada em 2016 com os
velhinhos clássicos Jogo da Glória Ludo
e Sabichão acompanhados por novidades
como o Missão a Marte

A Majora tinha terminado ao fim de
75 anos Era gerida pelos filhos do funda

dor e fechou de forma controlada em que

os ativos cobriram os passivos tendo sido
a marca entregue ao banco

recorda José

Luís Pinto Basto CEO do The Edge Group
avançando que a marca foi adquirida por
600 mil euros montante registado no

Montepio como o valor do ativo e da dí

Do pacote deste negócio faz também
parte o espólio do museu da Majora bem
como o stock que ainda existia para evi
tar que os produtos antigos cheguem ao
mercado

O logotipo passou do desenho de uma

vida aos quais se somou o investimento

criança a brincar sozinha com uma bola

previsto para 2016 2017

para o desenho de dois amigos com a
assinatura Brinca comigo como forma

de um milhão de euros no relançamento
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daselv xplicaCtrinaJervl estárlaciondcompersonages
de promover o tempo de qualidade entre

amigos e famílias A nova imagem e o de
sign dos jogos foram desenvolvidos pela
agência de publicidade BBDO

O projeto entusiasmou nos desde o
início porque olhámos para o mercado
mundial e segundo o estudo da Toy In
dustry Association o regresso dos jogos
de tabuleiro é uma das tendências

afirma

José Luís Pinto Basto A necessidade de os

pais se conectarem com os filhos com algo
que lhes é familiar e o saudosismo dos jo

gos da sua própria infância são os aspetos
que estão a levar ao aumento da procura
deste tipo de entretenimento

O regresso da Majora é marcado com a
chegada às lojas de 33 jogos 11 clássicos e
22 novidades O grande desafio foi trans

formar uma marca de 1939 apelativa para

as crianças de 2016 diz Catarina Jervell
diretora geral da Majora salientando que
o objetivo foi dar cor aos jogos e criar per
sonagens mais cativantes

O Jogo da Glória andava à volta do

Inferno Achámos isso muito pesado e na
nova versão a Glória é uma zebra e o jogo
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ceria com o National Geographic Channel

em que o objetivo é criar uma colónia no
Planeta Vermelho

Outra das vertentes que a marca vai
seguir é o desenvolvimento de jogos as
sociados aos currículos escolares como
por exemplo produtos para necessidades
especiais que ensinam a ler avança a di

Game4You é submarca da Science4You

A Science4You deu há dois anos o pri

meiro passo nos jogos de tabuleiro com o

lançamento do Challenge4You uma es
pécie de Trivial Pursuit com perguntas
sobre vários temas Mas foi em 2015 que a
empresa fundada por Miguel Pina Martins

definiu uma estratégia específica para este
segmento

existência e a empresa teve um crescimen

sólidos geométricos em cortiça colorida

to interessante conta Miguel Pina Mar
tins para explicar a entrada neste negócio

A Ordem dos Biólogos e o Planetário
são outras das entidades com as quais a

Majora formou parcerias para desenvol
ver jogos O desafio é lançar uma start up
com 77 anos começando do zero com a
marca e com o espólio brinca José Luís

Pinto Basto avançando que 2017 será o
ano do break even operacional da marca

2

S/Cor

va no caminho certo O desafio de criar

retora geral É o caso da parceria com a
Geometric World empresa portuguesa

que criou a Caixa de Euclides jogo com

cm

Pina Martins teve a certeza de que esta

Como o presente não se faz só de rein
ventar o passado a Majora aposta também

no futuro com o lançamento do jogo de
estratégia Missão a Marte 2049 em par

Distribuição

Há dois anos fazíamos seis anos de

referindo se ao facto de os brinquedos de
jogos didáticos já terem atingido a matu

ridade Não dava para continuar a vender
só ciência se queríamos crescer remata o
administrador da Science4You

Foi com o jogo Fábrica da Escrita lan

çado no final de 2015 em parceria com o
escritor Pedro Chagas Freitas que Miguel

frases a partir de palavras aleatórias foi
um sucesso com 10 mil unidades pro

duzidas e serviu para espoletar a criação

da Game4You área de negócio dentro da
Science4You lançada em 2016 para de
senvolver os jogos de tabuleiro
Neste primeiro ano foram vendidos

dois milhões de euros só em jogos face

aos 18 milhões que a Science4You fatura
no total incluindo os brinquedos cientí

ficos o que representa um peso quase de
15 no negócio da própria empresa Para
o Natal de 2016 a aposta foi um jogo que

pega em quatro jogos tradicionais sacos
caricas pião e petanca e os coloca num

tabuleiro onde através de dados e peões

se define qual deles tem de ser realizado

pelos jogadores Os jogos vendidos aos pa

res como as damas com o sobe e desce e

a forca com a batalha naval entre outros
foram outra das apostas
Achámos que havia uma falha no mer

cado e que podia ser interessante recuperar
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estes jogos tradicionais argumenta Mi
guel Pina Martins para justificar a reedição
destes clássicos Cada jogo teve uma edição
de cinco mil unidades e até ao momento de

fecho desta edição não foi possível conta
bilizar quantas já foram vendidas

À semelhança de outros operadores no

mercado a explosão dos jogos digitais e na
Internet acabou por trazer um novo fôlego
a estes jogos analógicos Quanto mais as
crianças e adolescentes ficam viciadas nos
tablets mais os pais querem que eles vão

brincar com coisas físicas sustenta o fun
dador da Science4You acrescentando que

2016 é o ano em que a indústria dos brin
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produção total de 10 mil exemplares Em
Portugal vendemos duas mil unidades o
que não é nada mau para um jogo deste
tipo sustenta Gil dOrey acrescentando
que o preço de 24 90 euros é barato apesar
de poder ser uma barreira à compra As

pessoas valorizam a Playstation e pagam
100 euros por um jogo mas não dão isso

por um jogo de tabuleiro que julgam que

é uma coisa foleira sustenta o responsá
vel mas acrescenta que no entanto esta

perceção está a mudar

O best seller a nível nacional é o Ca

ravelas II dedicado aos Descobrimentos

Portugueses

que já vai na 3 a edição

quedos mais cresce desde 1999 A Scien
ce4You já tem meio caminho andado nesta
estratégia ao garantir 60 pontos de venda

com seis mil exemplares vendidos

centros comerciais mais cinco lojas pró

quando vamos a feiras avança um dos
sócios da MESAboardgames que também

próprios em corners nos corredores dos
prias no Oeiras Park no Fórum Almada

no Fórum Montijo no Loures Shopping e
no Rio Sul

Há

procura por jogos de tabuleiro porque as
pessoas querem jogos de estratégia e jogos
modernos Notamos isso por exemplo

afirma que os eventos mundiais mais im

portantes do sector acontecem nos Esta

O comer é muito relevante e tem um

dos Unidos em agosto e na Alemanha

nível de localização muito bom porque é
no meio do shopping refere Miguel Pina
Martins como justificação para a aposta
neste tipo de ponto de venda que repre

mercados externos o jogo mais vendido

senta 40

60

das vendas estando os restantes

nos hipermercados FNAC e El Corte

Inglês Fora de Portugal a Science4You

tem também pontos de venda próprios
são 20 em Espanha
O fundador da empresa explica que o

negócio começou com espaços próprios
por essa oportunidade ter surgido mas ga
rante que esse formato não é o mais ren
tável Ganho mais margem mas no final
do dia é ela por ela porque tenho rendas e
salários para pagar durante o ano inteiro
MESAboardgames a crescer lá fora

Ao contrário da Science4You a MESA

boardgames foi criada em 2010 já com
o objetivo específico da criação de jogos

de tabuleiro Seis anos depois a empresa

formada por Gil d Orey Tiago Teixeira de

Abreu e Dimitri Dagot faz um percurso
internacional nomeadamente com o jogo

de estratégia com espiões Estoril 1942

que como o nome indica se desenrola
nesta localidade da Linha de Cascais

Este jogo originalmente para o mer

cado nacional acaba de ser relançado nas

versões para os mercados norte ameri
cano polaco alemão e espanhol numa

em outubro

Em termos absolutos incluindo os

é o Panamax em que cada jogador gere

uma empresa de navegação numa zona de
comércio livre que vendeu 100 unidades
em Portugal e oito mil entre os Estados
Unidos e a Alemanha É muito difícil
fazer bons jogos para crianças porque as

est anopar faix etária parti os que distrbuímos Lançámos

crianças têm muitas solicitações Playsta
tion jogos online Tem de ser uma coisa
muito bem feita e lúdica

refere para jus

tificar o enfoque nos jogos para adultos
Gil d Orey é um apaixonado por jogos
de tabuleiro e desde muito jovem come

çou a idealizar os primeiros protótipos O
primeiro a ser posto à venda foi o Oitavos

em 2008 e foi produzido para a Câmara
Municipal de Cascais Mais tarde idealizou

para a Majora os jogos Aljubarrota Petró

leo S A e Bolsa Ainda sozinho desenvol

veu para a Galp um jogo sobre partilha de
boleias de carro

Atualmente a empresa que dirige com
mais dois sócios é responsável por cerca

de 20 jogos Em paralelo fazem também
puzzles como o projeto desenvolvido com
o artista Vhils e representam e distribuem

jogos de outras empresas mas a maioria
do negócio 70 está nos jogos de tabu
leiro criados internamente

São poucos
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dos quatro cinco anos o Sobe e Desce e

o Cobras e Escadas Temos na calha para
2017 um de corridas de bicicletas

A banalização e saturação dos compu

tadores bem como o efeito de sociabiliza
ção estão a determinar o crescimento dos

jogos de tabuleiro As pessoas têm acesso
aos computadores o dia todo e começam
a procurar propostas diferentes de lazer
Depois há o convívio em volta da mesa
em que as pessoas falam frente a frente é

uma comunicação mais humana do que

na Internet As pessoas procuram cada vez
mais isso sustenta Gil d Orey

O responsável da MESAboardgames
reconhece no entanto que os jogos digi

tais irão sempre vender milhares de vezes

mais tendo o mérito paradoxalmente de
terem possibilitado uma segunda vida aos
jogos de mesa Estavam quase mortos e

foram reavivados com o aparecimento

dos jogos de vídeo A Internet deu um

impulso enorme aos jogos de tabuleiro

ao permitir criar comunidades de joga
dores como por exemplo o site norte a
mericano Game Board Geek explica Gil
dOrey acrescentando que a LisboaCon e
a LeiriaCon são as principais convenções
de jogos em Portugal
Passar jogos físicos para jogos digitais
pode fazer sentido mas o responsável da
MESAboardgames garante que esse não
é o objetivo da empresa que dirige São
negócios muito diferentes e o digital tem
investimentos brutais Mas a razão prin
cipal é porque gosto mesmo de jogos de
tabuleiro e não é só o lucro o que me move
Para mim não é indiferente vender pneus

ou salsichas
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No fecho de 2016 a MESAboardgames
espera faturar 250 mil euros mais 20 mil
do que os 230 mil euros registados em

2015 Os investimentos esses têm vindo
a crescer todos os anos e em 2016 ascen

deram a 100 mil euros

Jogar com a sátira

Foi com o Vem aí a Troika que a Tabletip
Games se estreou no negócio em 2012

com um tipo de jogo baseado na atuali
dade económica e política Quatro anos
passados este é também o jogo mais ven
dido da empresa com um total de 12 mil
unidades das quais metade em Portugal
Um resultado que se explica com a temá

tica escolhida a intervenção da troika e a
época de lançamento o Natal
Em 2013 lançámos as versões grega e

espanhola e fizemos a segunda edição do
Vem aí a Troika conta Carlos Mesquita
um dos quatro sócios da Tabletip Games

com a linha 2 em 1

postos à venda o Vem aí o Banco Mau ins

pirado no escândalo do Banco Espírito
Santo e o Super Paes dedicado à política

e às eleições norte americanas
À semelhança de outras empresas nes
te negócio a Tabletip Games está dedicada

em exclusivo aos jogos de mesa e Carlos
Mesquita avança que a aposta para 2017 é
um jogo sobre start ups Há países como
é o caso da Alemanha e de países nórdicos
onde os jogos de mesa fazem parte da vida

familiar e da cultura As pessoas chegam

mais cedo a casa provavelmente resultado
de invernos mais rigorosos e costumam

juntar se depois do jantar à volta da mesa
a jogar um jogo argumenta Carlos Mes
quita sustentando que em Portugal esse
hábito foi sendo introduzido a uma nova

uma caixa com dois

jogos que foi replicada em Itália à qual

recordando que em 2014 e em 2015 foram

de jogos de tabuleiro que representa cerca
de 7 do negócio total se divide entre os
jogos educativos e os jogos tradicionais A
empresa começou a investir nos educati
vos em 2014 ano em que foram lançados
o Viagem ao Espaço Educação Rodoviá
ria Vocabulário Divertido e Aritmética
Divertida O lançamento desta categoria

se seguiram os jogos culturais como O
Grande Jogo das Perguntas adaptado à

realidade portuguesa com gastronomia
desporto e história nacionais
Em 2016 de acordo com os dados GfK
fornecidos pela Clementoni a empresa
de origem italiana espera faturar em Por

tugal oito milhões de euros com os jogos
de mesa a pesarem 7 5 no negócio O

de brinquedos deveu se a um vazio no

mais vendido em valor é O Grande Jogo

tabuleiro para crianças até 10 anos ex
plica Hélder Pernas
Um ano depois em 2015 a Clementoni
Portugal desenvolveu os jogos tradicionais

aumento de 60

mercado quanto a este tipo de jogos de

das Perguntas com oito mil unidades um
face ao ano anterior en

quanto o mais vendido em unidades é o
Damas mais Gamão que é uma novidade
este ano com cerca de 11 mil unidades
revela o diretor geral
Hélder Pernas justifica o crescimen

to deste negócio com o facto de os jo

geração através de jogos com o Catan

gos de tabuleiro serem um elemento de

Da televisão para o tabuleiro

professores e especialistas em educação
sugerem fortemente este tipo de jogos
como reforço educativo e familiar Em
relação aos jogos digitais avança que é
um segmento no qual não tenciona in
vestir Os jogos educativos da Clemen
toni têm a possibilidade de descarregar
a app Os jogos são lançados na versão
física com a app A estratégia não pas
sa pelo jogo digital puro mas integrado

A Clementoni instalou se em Portugal
vinda de Itália em 2010 depois de uma
experiência com um distribuidor local
durante quatro anos O objetivo foi a ex
pansão do negócio em território nacional
que em 2016 culminou com a assinatura
de uma parceria com a TVI para criar os

jogos de tabuleiro Masterchef e Masterchef
Júnior inspirados nos programas de tele
visão com as mesmas denominações
Hélder Pernas diretor geral da Cle
mentoni Portugal explica que o segmento

união em família

Os pais educadores

com a versão física A Clementoni po
siciona se como uma empresa de jogos
tradicionais
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Jogos de mesa ganham adeptos

À volta do
TABULEIRO

Há milhares de anos que o ser humano
se diverte a mover peças e imaginar estratégias
num tabuleiro desenhado para o efeito após
o boom dos videojogos os sucessores do xadrez
das damas ou do mancala estão de regresso
Em 1939 ano triste para a história do
mundo com a eclosão da Segunda
Guerra Mundial alguém trabalhava
para a alegria numa cave da Avenida
da Boavista no Porto Mário José António de
Oliveira um técnico de contas então na casa
dos 30 anos começou a desenhar jogos e a
fabricar cubos de madeira Uma viagem à Ale
manha ironicamente umainspiração paraelee
também a origem da guerra fizera o descobrir
um génerodejogosquejuntavaafamíliaàmesa
egeravamomentosdegrandediversão Apartir
das primeiras letras do seu nome criou então
a Majora que se tornaria uma empresade refe
rência no mercado de jogos de tabuleiro em
Portugal Em2013 porém numafase degrande
implantação dos videojogos aempresafechou
74 anos e mais de 300 jogos depois
Foi fecho de pouca dura a Majora já está
de volta Ela e os jogos de tabuleiro Quando se
pensava que tinham sido vencidos pelos com
putadores epelos telemóveis osjogos de tabu
leiro começaram subitamente a ganhar espaço
nas prateleiras das lojas e superfícies comer
ciais Afinal têm uma história milenar muito
para lá de 1939e da Avenida da Boavista eessa
história ainda não terminou

ÉPOCA DE OURO

Estamos numaépoca deouro Nuncahouve
tantos e tão bons jogos assegura Gil d Orey
designer de jogos de tabuleiro que criou em
2010 a Mesa Board Games uma empresa por
tuguesa que tem vindo a afirmar se gradual

mente não só a nível nacional mas também
internacional D Orey que trabalhou muitos
anos em publicidade não tem dúvidas sobre a
razão do fascínio destes entretenimentos mile
nares Houve uma altura em que se disse que
os livros em papel iam acabar e nunca houve
tantos etão bons livros Quandoapareceramos
videojogos tambémsedisseo mesmosobreos
jogos de tabuleiro mas estes jogos têm coisas
queoutrosnuncaterão sobretudoacapacidade
para juntarem as pessoas à volta da mesa
podendo conversar enquanto jogam
Esta é a principal razão da paixão visível de
Gild Orey por estaárea o lado social A minha
avó diziaumacoisaassimum bocadoantiquada
há três mesas onde uma pessoa se educa
é a mesa da missa é a mesa da comida e é a
mesa do jogo Eu vivi em Macau dois anos e os
chineses convidam o futuro genro a jogar uma
noitedemajong majongecopos paravercomo
ele se comporta Essa parteéque éimportante
como nos comportamos nojogoenossabemos
relacionar com as outras pessoas É isso que
terá voltado a trazer os jogos de tabuleiro e
torná los tãoimportantes Isto não seconsegue
comocomputador Passamosodiaagarradosao
computador quandochegaanoitejánãopode
mos ver aquilo à nossa frente Quero é estar
com pessoas a conversar eo jogo detabuleiro
permite isso
A mesma ideiaé referida porCatarinaJervell
diretora geral da recém regressada Majora
O mercado de jogos de tabuleiro tem vindo
a crescer algo que parece ter muito a ver com

esta geração milénio que regressa aos conví
vios familiares a atividades em que as pessoas
gostam de estar umas com as outras e o jogo
de tabuleiro é ideal para isso
Os estudos de mercado confirmam a ten
dência mas bastaria um olhar atento pelas pra
teleiras de supermercados ou lojas mais espe
cializadas como a Fnac ou a Bertrand para
percebermos que há um aumento significativo
na oferta de jogos de tabuleiro Se há oferta é
porque há procura
A conjuntura é confirmada pela Fnac Os
jogos de tabuleiro têm vindo a ser uma aposta
renovada no mercado dos jogos e brinquedos
Surgiram novas marcas e novos jogos e para
lelamente foram relançadas marcas da nossa
infância Os grupos de boardgamers formam
uma comunidade muito ativa e a Fnac está
muito atenta a essa tendência
Amarca comváriaslojasemPortugal reserva
cada vez mais espaço nas suas prateleiras para
este tipo de jogos e tem uma explicação No
segmento das famílias é possível quehaja cada
vez mais uma tendência dos pais para incenti
varem os filhos a jogar mais jogos de tabuleiro
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por oposição aos digitais numa tentativa de
diminuirem a crescente dependência do digital
por parte dos mais jovens e mesmo por uma
questão de necessidade de atividades que
possam ser desenvolvidas em família

CAFÉS PARA JOGADORES

a
da

O fenómeno não é nacional é internacional
evai pelomenos daEuropaaosEstadosUnidos
Numtrabalhopublicadoemsetembroúltimo no
jornal britânico The Guardian intitulado The
rise and rise of tabletop gaming é traçado um
cenário bem elucidativo sobre a crescente
comunidadedejogadores os autorescomeçam
pordescreverofuncionamentodevários cafés
de jogos de tabuleiro em Oxford e Londres
nos quais a ementa é feita de jogos e não pro
priamente de sandes e sumos Os board game
cafes são uma tendência crescente a acom
panhar as indicações do mercado a NPD um
grupo depesquisa demercadodo Reino Unido
anunciou ter registado um aumento de 20 por
cento nas vendas dejogos detabuleiro durante
oúltimoano Conclusõesidênticasforamtiradas
por Catarina Jervell através dos estudos de

mercado feitos pelo The Edge Group para ava
liar a pertinência da aposta na Majora Entre
2011 e2013 houve defacto um crescimentona
venda dos jogos digitais mas isso tem vindo
a decrescer embora seja pouco significativo
e a venda de jogos de tabuleiro tem vindo a
aumentar
O local onde melhor se constata a pujança
deste mercado é a Spiel Essen na Alemanha
a maior feira de jogos de tabuleiro no mundo
que se realiza todos os anos em outubro Gil
d Orey que não falha o evento e o descreve
com notório entusiasmo estima que todos os
anos sãoali lançados cerca de700novos jogos
De Essen e também de Nuremberga –
feirade brinquedos do mundo – ou
a versão norte americana do evento alemão
também ela absolutamente gigantesca saem
depois os novos jogos para o resto do mundo
Alguns desseschegam depois aPortugal como
MissãoaMarte2049 nanovaMajora ouosmuito
populares Ticket to Ride Pandemic ou Desco
bridores de Catan
O grande boom internacional foi com o
Catan Apareceu em 1995 alemão de estra
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tégia com princípios que se tornaram funda
mentais conta D Orey que não vê qualquer
interesse nos jogos de sorte e azar Os euro
gamers detestam isso e com um argumento
válido não vou gastar duashoras daminha vida
paraestardependentedeum dado Osucesso
de Catanabriu as portas para um novo estilo de
jogos que não eliminam jogadores que não
decidem por mera sorte com design ehistórias
muito ricas e cenários capazes de fazer frente
aos fascinantes gráficos dos jogos digitais
Na verdade a renovação dos jogos de tabu
leiro parece em grande parte dever se a uma
necessidadederesposta ao domínio dos video
jogos Hoje em dia a aposta no design e na
ilustração é determinante assegura Catarina
Jervell dando o exemplo da Majora que
entregou essa parte à empresa BBDO para
transmitir uma nova imagem à marca no seu
regresso ao mercado
De facto o lado gráfico é fundamental Gil
d Oreytambémrevelagrandecuidadocomesse
setor e até entregou as ilustrações de um dos
seus jogos mais bem sucedidos Estoril 1942 a
um ilustrador macedónio Mihajlo Dimitrovski
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que a milhares de quilómetros de distância
soube interpretar na perfeição as suas indi
cações para um jogo sobre espiões no Estoril
durante a Segunda Guerra Mundial Lá estão
personagens como Salazar António Ferro ou
AlexeiAlekhine maisaBocadoInfernoeoHotel
Atlântico desenhados porDimitrovski como se
alguma vez estivesse estado em Portugal
O artistamacedónio também desenhou entre
tanto o jogo D Afonso Henriques e será tam
bém o autor das ilustrações do novo jogo da
Mesa Board Games Viral a lançar em 2017

DO DIGITAL À MESA

Este estilo de jogos com boas ilustrações
e cenários responde bem ao grafismo dos
videojogos mas Gil d Orey não gosta muito da
associação Asensaçãoque medáé que se vai
aos videojogos mais para ir buscar o tema mas
tentar imitar é um erro pois as características
são diferentes Costumo dizer às pessoas nas
feiras Asseguro lhe que secomprar este jogo
o sistema operativo é eterno
Ocertoéqueno mercadoestãoasurgirvárias
associações entre jogos de tabuleiro e videojo
gos como por exemplo as versões Assassin s
Creed e Final Fantasy do clássico Monopólio
Também há jogos de tabuleiro que usam apli
cações para telemóvel como o Alchemists e
outros com versões Legacy em que a interativi
dade é tal que o jogador vai rasgando cartas e
eliminando partes do jogo até à altura em que
este não pode ser mais jogado
Notrabalho publicadopeloTheGuardian Ben
Hogg responsável pela Esdevium Games uma
das principais distribuidoras de jogos no Reino
Unido tem uma visão interessante sobre este
assunto Os videojogose os jogosde tabuleiro
aprenderam muito uns com os outros Esta
interação é possibilitada pelas novas tecno
logias desde as telecomunicações à internet
passando neste caso pelo crowdfunding atra
vés do qual a produção de jogos se torna aces
sível a mais pessoas e por páginas de eventos
e grupos de interesse
Nesteúltimocaso valeapenareferiradimen
são da página BoardGameGeek que reúne
tudo o que interessa à comunidade imensa de
apreciadores de jogos de tabuleiro As con
venções também têm cada vez mais impacto
mesmo em Portugal com a LisbonCon organi
zada pelo Grupo de BoardGamers de Lisboa
que teve esteano a sua sétima edição a Leiria
Con organizada pela Spiel Portugal foi a pri
meiraconvençãodo género do nosso país atri
buindo um prémio de Jogo do Ano e páginas

de entusiastas entre as quais sobressai a Abre
o Jogo http www abreojogo com que se
apresenta como Comunidade Portuguesa de
RPG e Jogos de Tabuleiro
Nofundo éumaespéciedeboladeneveainda
a crescer Há uma comunidade cada vez maior
mas segundo Gil d Orey o mercado português
ainda tem muito para crescer Portugal está
a este nível muito pouco desenvolvido é um
mercado muito pouco maduro Isso é uma das
funções da minha empresa criar um mercado
educar as pessoas mas temos de ser interna
cionais senão não hádimensão parao negócio
Ojogoquemaisvendemosfoi oPanamax cerca
de 8000 unidades em Portugal vendemos
umas cem Às vezes nas feiras em que partici
pamos as pessoas vêm dizer nos que não con
seguiram jogar aquele jogo Porquê Porque
não temos o hábito de ler e interpretar regras
Por outro lado sendo este umnegócio sazonal
emPortugal essacaracterística ébrutal Na Ale
manha já não é tanto porque os adultos estão
habituados acomprarmuitosjogos eemvárias
épocas do ano

TRENCH UMA HISTÓRIA EXEMPLAR

Umahistória exemplaré ade Rui Alípio Mon
teiro que criou um jogo capaz de desafiar a
própria Microsoft O jogo em causa inspirado
na Primeira GuerraMundial de cariz abstrato e
geométrico e com algumas semelhanças com
o xadrez chama seTrench e foicriadoem 2008
por este português apaixonado pela arte que
registou a criação em devido tempo ante
cipando se à poderosa Microsoft A gigante

norte americana preparava se para lançar em
2011 um jogo com nome semelhante Tren
ched porém face às patentes já obtidas pelo
criador português viu se obrigada a alterar o
nome do seu próprio jogo para Iron Brigade
Uma situação contada assim pelo próprio
Monteiro Por ser uma marca internacional
registada desde 2011 quer na classe de jogo de
tabuleiro quer na digital o Trench obrigou a
Microsoft a mudar o nome e o conceito de um
videogamequepretendialançar Isso foinotícia
durante meses consecutivos em toda a
imprensa internacional e especulou se muito
pois à última hora após uma intensa campa
nha de marketing a anunciar o lançamento do
Trenched aMicrosoftvoltouatrás enão lançou
o jogo tão esperado na Europa A verdade é
que não foi necessária uma batalha jurídica
bastou o registo internacional damarca Trench
ter sido efetuado atempadamente por mim
aquando da concepção do jogo nas duas
classes uma vez que o objetivo era também o
Trench ter a sua versão digital
Monteiro não deixa de fazer um comentário
apropriadoàsituação Émotivoparadizerque
David venceu o Golias Um português que em
tempos de crise a viver do orçamento familiar
ecomparcosrecursos nãodeixoudefazeroseu
trabalho de casa contrariamenteà gigantesca
e multimilionária Microsoft que primeiro fez a
campanhademarketing esódepois nasvéspe
ras do lançamento do jogo decidiu registar a
marca…No comments
A verdade é que o jogo se impôs internacio
nalmente havendo mesmo quem o considere
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Oregresso daMajora

tabuleiro o reg so daMajora em

o panorama português dos jogos de

das

o xadrez do século XXI tendo tido por
exemplo grande destaque na 19 ª edição
Olimpíadas da Mente Mind Sports Olympiad
em Londres em 2015 Num mar de elogios o
Trench prepara novas etapas Brevemente
todo o mundo vai ter oportunidade de jogar
Trench por opção na montra mundial da
internet O meu objetivo vai ser realizado
anuncia o criador perspetivando um futuro
empolgante Por se tratar de uma trilogia
quando estiverem reunidas as condições ideais
serãopublicadososdoisquefaltam dandolugar
a uma verdadeira antologia de jogos abstra
tos geométricos intelectuais e temáticos
E tudo isto cem por cento português feito
em casa Criei o Trench a solo desde o início
até ao fim sem interrupções nem influências
Apóscriaro conceito dojogoeoprotótipo pas
sei àfase de testes com a ajuda de amigos e da
família especialmente da minha mulher Maria
Luísa O esboço do tabuleiro e das peças foi
desenhado à mão num momento de pura ins
piração num papel de dimensões reduzidas
cinco por cinco centímetros e realizado em
apenas 15 minutos O design do Trench na sua
génese ficou desde logo intimamente asso
ciado à sua temática a guerra das trincheiras
As regras foram inspiradas na mecânica da
guerra das trincheiras o ataque direto e pelos
flancos ao inimigo o poder da metralhadora a
defesa a proteção e o ataque nas trincheiras
a dissimulação a hierarquia das patentes mili
tares… Depois vieram os protótipos testes
registos e um lançamento oficial deque Mon
teiro muito se orgulha realizado no Palácio da

2016 é um acontecimento relevante A
histórica empresa fundada em 1939 no
Porto por Mário José de Oliveira as ini
ciais e as últimas letras do nome estão na
origem da marca encerrara a produção
de jogos em março de 2013 dispensando
então os já poucos trabalhadores que ain
da mantinha A crise um mercado mais
concorrencial com a chegada a Portugal
de novas marcas e o boom dos videojo
gos estiveram na origem desta situação
Lamentava se porém o desaparecimento
de uma marca portuguesa que durante
74 anos fabricara imensas diversões para
a família tornando populares jogos como
o Sabichão o Jogo da Glória o Loto ou o
Mikado Foi também a Majora que intro
duziu o Monopólio no mercado nacional
Em 2014 porém a empresa foi adquirida
pelo The Edge Group que se propôs
relançar a marca em 2016 A tarefa foi en
tregue a Catarina Jervell diretora geral
que nos recebeu no escritório da Majora
em Lisboa O timing para o regresso não
foi premeditado foi um pouco por impul
so porque a Majora é uma marca muito
querida que faz parte do património co
letivo da memória de todos os portugue
ses e porque faz parte da filosofia do The
Edge Group apostar e fazer crescer mar
cas portuguesas O processo de compra
demorou cerca de um ano e havia muito
a fazer para preparar o relançamento Só
tínhamos uma marca mais nada foi co
meçar tudo do zero Primeiro perceber
onde estávamos como estava o mercado
de brinquedos e dos jogos a nível euro
peu perceber as tendências do mercado
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definir um portfolio entendendo o que
querem os novos consumidores de jogos
e de brinquedos porque isto é uma marca
de 1939 e as crianças dessa altura eram
um bocadinho diferentes das crianças de
hoje Hoje são mais exigentes a nível
gráfico de design de tudo Assim foi
planeada uma renovação da imagem da
marca a começar pelo logotipo Agora
são duas crianças do Tangram Antes
era apenas uma criança mas mudámos
porque a mensagem da Majora é promo
ver mais as relações humanas entre famí
lia primos irmãos A ideia é convidar
as crianças a brincarem mais umas com
as outras Assim e definido um público
que vai até aos 12 anos os jogos da Ma
jora tanto os clássicos como os novos
foram alvo de grande cuidado gráfico
Trabalhámos com a BBDO com uma
equipa de designers e ilustradores que
nos surpreendeu muito Por essa razão
quem estava habituado à imagem clássica
do Loto ou do Jogo da Glória talvez se
surpreenda ao encontrar os novos jogos
no mercado No total a Majora reaparece
com 33 jogos dos quais onze são clássi
cos Ludo Jogo da Glória Desafio Sabi
chão Sílabas Números Letras Entre os
novos merece destaque o Missão a Marte
2049 o jogo mais complexo da marca
que implica pensamento estratégico e
cujo lançamento coincide com a estreia
da série Marte no National Geographic
Channel Foi uma feliz coincidência e a
parceria aconteceu naturalmente expli
ca Catarina Jervell O jogo para crianças
a partir dos nove anos inclui um QR code
que permite explorar os conteúdos da
série televisiva

Periodicidade: Mensal

Temática:

Super Interessante

Classe:

Informação Geral

Dimensão: 4825

01012017

Âmbito:

Nacional

Imagem:

Tiragem:

83500

Página (s): 44 a 49

Lazer
cm

2

S/Cor

Históriasmilenares

Brincar éumaatividadeinerente à

jogos

em

Portugal

o

a
ciência

existência humana Por isso há
jogos e brincadeiras desde que há huma
nidade É muito difícil assim datar os
primeiros divertimentos mas há registos
de jogos de tabuleiros desde há cerca de
cinco mil anos em civilizações como as
do Egito e da Mesopotâmia
Mancala e Senet – Um dos
se crê historicamente ser dos mais
antigos é o Mancala Curiosamente
mais do que o nome de um jogo como
tantas vezes cremos Mancala é o nome
dado a uma família de jogos também
chamados jogos de semeadura ou de
contagem e captura São jogados em
todo o mundo sendo mais conhecidos
no mundo ocidental o Oware o Kalah
o Sungka o Omweso e o Bao O que
frequentemente encontramos nas lojas
denominado como Mancala é o Kalah
Crê se que o Mancala é originário da
Etiópia e da Eritreia tendo na sua ori
gem a atividade agrícola semeadura e
captura de sementes como se explica
pelo tema e pela ausência de necessidade
de equipamento especializado pois po
de até ser jogado fazendo cavidades no
chão e usando sementes ou pedrinhas
Outro jogo muitas vezes indicado como
um dos mais antigos é o Senet sendo o
mais antigo hieróglifo que o representa
datado de 3500 a C É considerado um
antecessor do gamão e como já se perce
beu é originário do Antigo Egito
Gravados em pedra – Em
vestígios de jogos de tabuleiro desde
o tempo dos romanos sobretudo em
gravações feitas em pedra no centro do
país Um dos destaques é naturalmente
a estação arqueológica de Conímbriga
onde foram identificados os jogos do
moinho dos doze em linha e do soldado
Porém um levantamento feito em 2009
catalogou mais de uma centena de jogos
gravados na pedra espalhados por todo
o país Na verdade são testemunhos
arqueológicos de uma atividade que nos
foi deixada pelos romanos muitos sécu
los antes do Pontapé ao Goal criado por
Mário José de Oliveira no arranque da
Majora em 1939
Xadrez – Desporto arte
xadrez é tudo isto Jogado por milhões
de pessoas em todo o mundo é um dos
mais prestigiados pela ausência do fator
sorte pelos contributos para a tecnolo
gia dos jogos online e até para os estudos
sobre inteligência artificial São contados
vários mitos reportando a sua origem
e criação da Índia à Grécia passando
pela Roma Antiga mas na generalidade

acredita se que será originário da Índia por
volta do século VI com um antecessor de
nominado Chaturanga Há quem defenda
que possa ter surgido na China por volta de
204 a C Certo é que através das caravanas
o xadrez chegaria ao Ocidente disseminan
do se pela Europa à passagem do primeiro
milénio com chegada à península Ibérica
por volta do século X Na Europa as regras
começaram a sofrer algumas modificações
como a possibilidade de o primeiro peão
avançar duas casas e de a rainha se transfor
mar na peça mais poderosa do jogo A sua
crescente popularidade originou depois a
multiplicação dos estudos a criação de clu
bes e o nascimento de um desporto
Damas – Se milhões jogam xadrez
o mundo o que dizer das damas Com
um tabuleiro semelhante ao do xadrez as
damas são mais simples e fáceis de jogar
e por isso terão certamente ainda mais
praticantes É um jogo também muito
antigo havendo registos de um tabuleiro
similar datado de 3000 a C Em diversas
culturas há vestígios de jogos semelhantes
atualmente há diversas versões e formas de
jogar com ligeiras diferenças por exemplo
entre as damas inglesas italianas ou russas
Em julho de 2007 um grupo de pesquisa da
Universidade de Alberta Canadá anun
ciou ter resolvido o jogo das damas através
do programa informático Chinook O grupo
demonstrou que as damas são um jogo de
empate terminará sempre empatado se
os dois adversários realizarem as jogadas
corretas
Monopólio – No século XX
dos jogos de tabuleiro cresceu muito e al
guns tornaram se verdadeiros fenómenos à
escala mundial É o caso do Monopólio que
se tornou extremamente popular pelo facto
de se ligar diretamente às questões econó
micas A sua criação é atribuída em 1935 a
Charles Darrow um vendedor de sistemas
de aquecimento então desempregado que
o teria inventado para entreter a família
mas de facto a origem do jogo situa se no
século XIX quando o movimento feminista

criou grandes alterações sociais Lizzie
Maggie uma das apoiantes desse movi
mento criou o jogo para ajudar a divul
gar as ideias do economista Henry Geor
ge inventor da teoria do imposto único
e alertar para os perigos da monopoliza
ção Patenteou o em 1903 e chamou lhe
Jogo do Senhorio Mais tarde passou
a chamar se Monopólio uma vez que
era usado para relevar o lado negativo
da monopolização A primeira versão
do jogo tinha dois conjuntos de regras
diferentes a regra antimonopólio pela
qual todos os jogadores eram recompen
sados quando se criava riqueza e a regra
monopolista na qual o objetivo era criar
monopólios e esmagar os adversários
Lizzie pretendia demonstrar que no
seu sistema de imposto único todos fica
vam a ganhar enquanto no outro apenas
ganham alguns que se apoderam de
tudo Foi o segundo conjunto de regras
que chegou aos nossos dias quando a
empresa Parker Brothers adquiriu os
direitos do jogo em 1935 deu Charles
Darrow como inventor e eliminou o
conjunto de regras que permitiam jogar
o Monopólio de forma colaborativa
transformando o num jogo competitivo
baseado na acumulação de riqueza
Pandemic – O velhinho xadrez é
de tabuleiro mais vendido de sempre e
o já clássico Monopólio ocupa o terceiro
lugar da lista Porém o século XXI trouxe
uma nova era na história dos jogos de ta
buleiro agora plenos de aventuras estra
tégias e personagens fantásticas Por isso
os mais populares de 2016 já pertencem
a um novo universo de jogos na página
rainha do setor a BoardGameGeek uma
votação para os mais aguardados do ano
dá o primeiro lugar ao jogo Scythe Omais
votado é atualmente Pandemic Legacy
Season 1 12 mil votos É um jogo de
2015 cooperativo no qual uma equipa
de especialistas percorre o mundo para
combater as pragas antes que elas fiquem
fora de controlo
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Cidadela em Cascais com o alto patrocínio do
Museu da Presidência da República e apresen
tação pelo general Loureiro dos Santos

UM MUNDO DE AVENTURAS

entre
geral

UmdosobjetivosdeclaradosporGild Oreyéa
criação de uma editora portuguesa de jogos
Comecei a criar jogos de tabuleiro porque não
tinha os jogos que queria que achava adequa
dos Criá los deu me algum prazer mas o meu
objetivo como empresa é criar uma editora
de jogos e arranjar autores pessoas que sejam
melhores do que eu a fazer jogos
Oschamados designersdejogos sucessores
do senhor Majora começam a aparecer Na
Mesa Board Games um dos jogos mais recen
tes I Love Portugal é criação de Nuno Bizarro
Sentieiro e Paulo Soledade dois leirienses que
se empenham na organização todos os anos
da LeiriaCon A dupla já deixou também a sua
assinaturanos jogosMadeira Panamax Nippon
Brasil Reis de Portugal e Poupar para Ganhar
A maior parte destes novos criadores nacio
nais vem da área do design gráfico e da publici
dade Entende se porquê face à exigência de
jogos muitoapelativosdopontodevistagráfico
Neste pormenor merece também relevo o lan
çamento no próximo ano do jogo Lisboa pela
Eagle Gryphon Games criado por Ian O Toole
e pelo designer português VitalLacerda Trata
se de um jogo sobre a reconstrução da capital
portuguesa após o terramoto de 1755
Lacerda é mestre em marketing e publici
dade e depois de ter trabalhado nesta última
área dedicou se nosúltimosoitoanos aodesign
gráfico com relevo para esta paixão pela cria
ção de jogos de tabuleiro Cheguei aqui por
curiosidade primeiro comecei por descobrir
os eurogames ou jogos de autor e um dia
desenhei um mapa de Portugal para um dos
meus jogos preferidos o Age of Steam que
tinha mapas do mundo inteiro Fiz upload do
mapa para a internet recebi muitos comentá
rios positivos e achei que talvez conseguisse
fazer um jogo completo
Foi assim que nasceu Vinhos o seu primeiro
jogo publicado por um produtor italiano em
2010 Hoje Lacerda já deixou a sua assinatura
nos jogos Age of Steam Expansion Portugal
2008 CO2 2012 Kanban Automotive Revolu
tion 2014 The Gallerist 2015 e Vinhos Deluxe
Edition 2016 Para 2017 e paraalém deLisboa
está previsto o lançamento de Dragon Kee
pers em que faz parceria com a sua filha mais
nova Catarina Lacerda O jogo imagine se
terá ilustrações de Mihajlo Dimitrievski o

artista macedónio que também colabora em
jogos com a portuguesa Mesa Board Games
Desta vez a editora é a Knight Works
Lacerda é um caso notável de internaciona
lização trabalhando em jogos que estão tra
duzidos em mais de dez línguas e podem ser
encontradosemtodoomundo Comoopúblico
que joga os meus jogos é muito reduzido no
nosso país tinha de tentar chegar ao mercado
global explica convencido de que o recente
boom nesta área tem uma explicação de cariz
social As pessoas sentem cada vez mais a
necessidade de estar na presença umas das
outras e os jogos de tabuleiro proporcionam
convívio ajudam a falar sobre temas as pes
soas podem competir a olhar nos olhos umas
das outras Os jogos modernos ou euroga
mes também trouxeram coisas diferentes
jogos mais divertidos muito bem feitos com
grande variedade de temas de tal forma que
saem cerca de mil novos jogos por ano

O JOGO É APENAS UM VEÍCULO

Outro caso de internacionalização é o de
Manuel Correia designer português atual
mente a trabalhar na InnoGames em Ham
burgo Porque é que ainda ninguém fez um
jogo assim A partir desta interrogação Cor
reia aventurou se por um hobby que já o levou
a criar jogos como Multiuniversum Don t Wake
the Dragon ou Agent Decker Estão todos no
seu blog https gamesbymanuel com em
conjunto com os jogos digitais que vai criando
Correia trabalha nos dois campos analógico
e digital e isso não lhe parece complicado
Para mim o elemento mais importante é o
convívio entre jogadores que tanto se pode
conseguir à volta de uma mesa como de um
ecrã O jogo é apenas um veículo que estabe

lece regras para aquela sessão De uma forma
mais literal há cada vez mais adaptações digi
tais de jogos de tabuleiro É uma forma acessí
vel de experimentar jogos e em vários casos
incluem oponentes de inteligência artificial ou
até modos online Há jogos de tabuleiro tão
complexos que na minha opinião resultariam
melhor em formato digital
Apesar da sua rica produção Correia conti
nua a considerar que se trata apenas de um
hobby que se pode fazer em casa esteja em
que país estiver Durante o dia é game desig
ner na Inno Games Comecei em estúdios
portugueses e a minha busca de projetos dife
rentes acabou por me levar para fora do país
primeiro a Irlanda agora a Alemanha
Numa lista publicada no site BoardGame
Geek BGG é feito um pequeno balanço sobre
as criações de portugueses concluindo se ter
havido um ligeiro crescimento de 2015 para
2016 nas listas do BGG as mais importantes a
nível mundial o jogo português que atingiu o
ranking maiselevadofoi TheGallerist 45 º
os jogos de estratégia 87 º na tabela
Certo é que a criatividade lusitana já é tam
bém uma realidade no universo dos jogos de
tabuleiro mesmo em termos internacionais
EmboraPortugalcontinueanãoterumafábrica
especializada nesta área Alemanha Polónia e
República Checa são as principais referências
europeias a MesaBoard Games produz na Ale
manha a Majora na Polónia algo mudou nos
últimos anos em consequência dos cursos de
design e da globalização de conhecimentos e
experiênciasproporcionadapelainternet Longe
muito longe vai o tempo em que Mário José de
Oliveirafabricava pacientemente bonequinhos
de madeiranumacave da Avenida daBoavista

