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Passagem�de�ano�em�casa:�o�que�jogar�com�amigos?

Há�para�todos�os�gostos�e�feitios:�o�que�não�falta�è�sugestões�de�jogos�de�tabuleiro,�e�não�só,�para�se�divertir
entre�amigos�ou�com�a�sua�família�numa�passagem�de�ano�em�casa.�

�

Há�quem�diga�que�jogar�âs�cartas�è�como�falar�sobre�o�tempo,�uma�espècie�de�não�programa�que�se�faz
quando�não�se�tem�mais�nada�para�fazer.�O�mesmo�dos�jogos�de�tabuleiro.�Mil�vezes�mentira.�Quem�è�que
nunca�passou�grandes�noites�a�jogar�sueca,�póquer,�Monopólio�ou�Uno?�Meio�mundo,�com�certeza,�se�bem�que
há�todo�um�outro�mundo�para�alèm�destes�jogos,�sobretudo�no�que�aos�de�tabuleiro�diz�respeito.�

�

A�Casa�de�Sonho�,�por�exemplo,�para�quem�optar�por�uma�noitada�mais�calma�(atè�quatro�jogadores),�Passa�o
Desenho�,�passível�de�ser�jogado�por�oito�pessoas�–�tal�como�Spyfall�,�jogo�de�espiões�–�ou�ainda�Código
Secreto�,�atè�12�pessoas.�É�impossível�ter�12�pessoas�(a�jogar)�em�casa�e�não�fazer�disso�uma�festa.�Sugestões
de�Bruno�Monteiro,�um�dos�responsáveis�pelo�bar�Pow�How,�em�Telheiras�–�precisamente�especializado�em
jogos�de�tabuleiro.�

�

Sim,�há�bares�especializados�em�jogos�de�tabuleiro.�E�desenganem-se�aqueles�que�pensam�que�è�coisa�de
crianças.�Vale�a�pena�passar�por�lá�um�qualquer�dia�da�semana�entre�as�14h00�e�as�02h00�(menos�âs
segundas)�para�descobrir�a�sua�vasta�coleção.�

�

Por�falar�em�crianças…�A�Majora,�marca�lusa�criada�em�1939�que�está�ligada�â�infãncia�de�tantos�portugueses�–
Jogo�da�Glória,�Loto,�O�Sabichão,�Volta�a�Portugal�em�Bicicleta,�Rally�Automóvel�ou�Corridas�de�Cavalos�são
apenas�alguns�deles�–�acaba�de�lançar�o�STOP��Sim,�esse,�o�jogo�de�palavras.�É�pela�primeira�vez�editado�em
tabuleiro.�Depois�de�começar�a�jogar,�o�mais�difícil�è�mesmo�parar.�

�Leia�tambèm:��

Atari�Baby:�comida�japonesa,�karaoke�e�videojogos�em�Lisboa�

Estrelas�Michelin�(e�não�só)�no�El�Corte�Inglès�de�Lisboa�

Tapisco:�Petiscos�de�Sá�Pessoa�chegam�ao�Porto�em�2
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Passagem�de�ano�em�casa:�o�que�jogar?

Há�para�todos�os�gostos�e�feitios:�o�que�não�falta�è�sugestões�de�jogos�de�tabuleiro,�e�não�só,�para�se�divertir
entre�amigos�ou�com�a�sua�família�numa�passagem�de�ano�em�casa.�

�

Há�quem�diga�que�jogar�âs�cartas�è�como�falar�sobre�o�tempo,�uma�espècie�de�não�programa�que�se�faz
quando�não�se�tem�mais�nada�para�fazer.�O�mesmo�dos�jogos�de�tabuleiro.�Mil�vezes�mentira.�Quem�è�que
nunca�passou�grandes�noites�a�jogar�sueca,�póquer,�Monopólio�ou�Uno?�Meio�mundo,�com�certeza,�se�bem�que
há�todo�um�outro�mundo�para�alèm�destes�jogos,�sobretudo�no�que�aos�de�tabuleiro�diz�respeito.�

�

A�Casa�de�Sonho�,�por�exemplo,�para�quem�optar�por�uma�noitada�mais�calma�(atè�quatro�jogadores),�Passa�o
Desenho�,�passível�de�ser�jogado�por�oito�pessoas�–�tal�como�Spyfall�,�jogo�de�espiões�–�ou�ainda�Código
Secreto�,�atè�12�pessoas.�É�impossível�ter�12�pessoas�(a�jogar)�em�casa�e�não�fazer�disso�uma�festa.�Sugestões
de�Bruno�Monteiro,�um�dos�responsáveis�pelo�bar�Pow�How,�em�Telheiras�–�precisamente�especializado�em
jogos�de�tabuleiro.�

�

Sim,�há�bares�especializados�em�jogos�de�tabuleiro.�E�desenganem-se�aqueles�que�pensam�que�è�coisa�de
crianças.�Vale�a�pena�passar�por�lá�um�qualquer�dia�da�semana�entre�as�14h00�e�as�02h00�(menos�âs
segundas)�para�descobrir�a�sua�vasta�coleção.�

�

Por�falar�em�crianças…�A�Majora,�marca�lusa�criada�em�1939�que�está�ligada�â�infãncia�de�tantos�portugueses�–
Jogo�da�Glória,�Loto,�O�Sabichão,�Volta�a�Portugal�em�Bicicleta,�Rally�Automóvel�ou�Corridas�de�Cavalos�são
apenas�alguns�deles�–�acaba�de�lançar�o�STOP��Sim,�esse,�o�jogo�de�palavras.�É�pela�primeira�vez�editado�em
tabuleiro.�Depois�de�começar�a�jogar,�o�mais�difícil�è�mesmo�parar.�

�Leia�tambèm:��

Atari�Baby:�comida�japonesa,�karaoke�e�videojogos�em�Lisboa�
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Jogos�que�juntam�toda�a�família�nas�festas�de�Natal�

No�Natal�sobra�tempo�para�reviver�antigas�tradições�e�memórias�de�infãncia.�Das�receitas�das�avós,�aos
programas�de�TV�especiais�desta�quadra,�passando�pelos�velhos�jogos�de�tabuleiro,�que�por�estes�dias�voltam
â�mesa�e�que�são�um�bom�pretexto�para�reunir�e�entreter�a�família,�entre�a�digestão�do�jantar�da�consoada�e�a
abertura�dos�presentes.

Há�opções�para�todos�os�gostos�e�idades.�Uns�apelam�â�criatividade,�outros�ao�mistèrio�e�astöcia,�outros�ainda
ao�grau�de�conhecimentos�e�ao�jeito�para�desenhar.�Mas�o�mais�importante�è�que�com�todos�os�eles�o
divertimento�è�garantido.

Veja,�na�nossa�fotogaleria,�alguns�dos�jogos�de�tabuleiro�e�de�mesa�que�pode�usar�para�animar�o�seu�Natal.

Jogo�do�Galo�-�Um�papel�e�um�lápis�são�suficientes�para�jogar�ao�galo,�mas�tambèm�há�a�versão�de�tabuleiro,
com�peças�de�madeira,�por�exemplo.�Ganha�quem�fazer�primeiro�três�em�linha.

Cluedo�-�Criado�em�Inglaterra,�em�1949,�oo�objetivo�deste�jogo�è�resolver�o�mistèrio�por�detrás�de�um�crime.
Ganha�a�pessoa�que�descobrir�qual�o�assassino,�entre�os�seis�suspeitos,�que�arma�usou�e�em�qual�dos�nove
quartos�da�mansão�onde�se�passa�o�jogo�cometeu�o�homicídio.

Jogo�da�Glória�-�A�ideia�è�escolher�a�resposta�certa�para�as�perguntas�que�vão�saindo,�depois�de�lançar�o�dado.
As�respostas�certas�permitem�avançar�nos�níveis,�as�erradas�recuar�e�voltar�â�estaca�zero.�O�primeiro�jogador�a
chegar�â�öltima�casa�e�a�responder�correctamente,�ganha�o�jogo.

Monopólio�-�Neste�jogo,�que�simula�o�funcionamento�do�mundo�imobiliário,�vence�quem�mais�riqueza�acumular
e�mais�bens�comprar�-�casas,�prèdios,�hóteis,�ruas�-�e�perde�quem�ficar�na�"falência".
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Pictionary�-�Ideal�para�grupos�de�três�ou�quatro�pessoas,�este�jogo�inclui�um�tabuleiro�e�quatro�peças�que
representam�os�jogadores,�cartões,�com�categorias�e�palavras,�uma�pequena�ampulheta,�um�dado,�blocos�de
notas�e�lápis.�Basicamente,�os�participantes�têm�de�desenhar�o�que�lhes�è�proposto�nos�cartões�e�fazer�com
que�a�sua�equipa,�ao�ver�o�desenho,�escolha�a�resposta�certa.

Jogo�do�Stop:�Este�popular�jogo�requer�boa�memória�e�conhecimentos�alfabèticos,papel�e�lápis.�No�jogo�do
stop,�um�dos�participantes�vai�contando�o�alfabeto�atè�que�outro�diz�stop.�A�letra�na�qual�o�primeiro�parar�è�que
dá�o�mote�a�cada�ronda�jogo.�A�folha�de�papel�está�divida�por�categorias�-�nomes,�cidades,�marcas,�frutas,�etc.�-
e�cada�uma�delas�terá�de�ser�preenchida�com�uma�palavra�que�comece�por�essa�letra�do�alfabeto.�Ganha�quem
vencer�mais�rondas�no�total.�[Fotografia:DR]

Uno�-�É�um�dos�jogos�de�cartas�mais�populares�e�vendidos�do�mundo.�Cada�jogador�recebe�7�cartas�e�o�resto
do�baralho�fica�na�mesa�com�a�face�virada�para�baixo�â�execção�da�primeira�carta�que�è�colocada�em�cima�da
mesa�e�serve�de�arranque�ao�jogo.�As�cores�e�o�nömero�da�cartas�que�vão�sendo�jogadas�a�cada�mão�vão
determinando�as�jogadas�seguintes.�O�vencedor�è�o�primeiro�jogador�a�ficar�sem�cartas.�[Fotografia:
Shutterstock]

Trivial�Pursuit:�Jogo�clássico�de�cultura�geral,�consiste�numa�prova�de�conhecimentos�sobre�várias�matèrias.�As
respostas�certas�permitem�avançar�nas�"casas"�do�tabuleiro�e�colecionar�os�"queijinhos"�-�peças�que�equivalem
a�bónus,�em�cada�uma�das�categorias.�Ganha�quem�tiver�mais�"queijinhos".�[Fotografia:�Shutterstock]

Batalha�Naval:�É�um�jogo�de�estratègia�comercializado�desde�1931�e�originalmente�jogado�apenas�por�duas
pessoas,�mas�nada�impede�que�sejam�duas�equipas.�Os�jogadores�colocam�os�seus�navios�nos�quadros,
alinhados�horizontal�ou�verticalmente.�Em�cada�jogada,�cada�um�diz�um�quadrado,�identificado�por�uma�letra�e
um�nömero,�na�grelha�do�oponente.�O�objetivo�è�derrubar�os�barcos�do�oponente�adversário,�ganha�quem
derrubar�todos�os�navios�adversários�primeiro.�[Fotografia:�Shutterstock]

Quem�è�quem:�Neste�jogo,�o�objetivo�è�adivinhar�quem�è�a�personagem�mistèrio.�Com�dois�tabuleiros�e�24
cartões�de�personagens,�consiste�em�fazer�perguntas�que�só�podem�ter�uma�resposta,�sim�ou�não.�A�partir
delas,�o�jogador�vai�descartando�personagens,�ocultando�as�suas�caras�no�tabuleiro.�O�vencedor�è�aquele�que
descobrir�mais�personagens.
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Cartas:�Poucos�jogos�são�mais�versáteis,�portáteis�e�democráticos�que�os�jogos�de�cartas.�Basta�um�baralho�e
imaginação.�Há�vários�possibilidades�â�escolha,�da�bisca�ao�peixinho,�passando�pelo�burro.�Para�jogar�a
pares,�em�grupos�ou�uns�contra�os�outros.�[Fotografia:�Shutterstock]
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O�Sabichão�sabe:�o�segredo�da�Majora�para�um�bom�Natal

A�Majora�tem�um�segredo.�O�ECO�visitou�a�fábrica�onde�se�faz�o�Sabichão,�o�feiticeiro�que�ninguèm�sabe�como
acerta�sempre.�Saiba�como�a�empresa�recuperou�a�magia�depois�de�três�anos�fora�do�mercado.

―Lembro-me�de�ser�miödo�e�brincar�com�o�Sabichão�dos�meus�pais―,�diz�Nuno�Sousa,�um�dos�clientes�que
comemoraram�o�55.º�aniversário�do�Sabichão�com�uma�edição�personalizada.�Há�muitos�anos�que�a�Majora
leva�jogos�tradicionais�â�casa�dos�portugueses�mas,�para�o�novo�acionista,�o�The�Edge�Group,�esta�è�uma
―startup�com�78�anos�de�existência‖.�Na�era�da�digitalização,�a�Majora�regressa�renovada�âs�prateleiras�depois
de�três�anos�de�interregno.�Como?�O�Sabichão,�entre�os�especiais�de�Natal,�dá�todas�as�respostas�—�com�a
ajuda�de�quem�o�relançou,�de�quem�o�comprou�e,�atè,�de�quem�o�fabrica.

―Queria�dar�aos�meus�pais�algo�que�fazia�parte�da�infãncia�deles‖,�conta�Nuno�Sousa,�33�anos�e�um�dos�55
clientes�a�quem�a�Majora�permitiu�personalizarem�o�jogo,�criando�as�próprias�perguntas�e�respostas,�como�forma
de�comemoração�do�55º.�aniversário�da�marca.�Este�foi�o�primeiro�ano�de�vendas�da�Majora�desde�o�―fecho
controlado‖.�E,�para�Nuno,�este�è�um�gosto�que�herdou�de�gerações�anteriores:�―Lembro-me�de�ser�miödo�e�de
brincar�com�o�Sabichão�dos�meus�pais‖.�Para�a�edição�especial,�preparou�perguntas�referentes�â�história�dos
pais�e�dos�avós�e�espera�estreá-lo�este�Natal,�o�dia�que�escolheu�para�os�surpreender.�―Achei�que�seria�uma
homenagem�bonita�â�família‖,�conta�Nuno�ao�ECO.

O�Sabichão�chegou�â�Ondagrafe,�uma�gráfica�em�Loures,�há�cerca�de�ano�e�meio.�Bruno�Moluras,�o�gerente�da
gráfica,�diz�que�o�trabalho�para�o�Natal�―começa�uns�quatro�meses�antes‖�e�implica�―mais�horas�extras,�mais
sábados―.�Apesar�de�não�ser�uma�grande�fatia�de�tudo�o�que�a�gráfica�produz,�Bruno�aprecia�o�desafio,�dado
que�este�è�o�primeiro�jogo�de�tabuleiro�que�è�feito�sob�a�sua�vigilãncia.�E,�tirando�o�próprio�feiticeiro�—�que�vem
de�outra�fábrica�em�Maia�–,�a�restante�―magia‖�tem�lugar�em�Loures�antes�de�chegar�âs�prateleiras.

―Ficamos�muito�contentes.�Envaidece�um�pouco�quem�mexe�nele.�Gostamos�de�passar�nas�lojas�e�ver�trabalhos
feitos�por�nós―,�diz�Florbela�Domingues,�ou�―Bela‖,�chefe�da�secção�de�acabamento.�Sabe�tudo�sobre�o�fabrico
do�brinquedo,�incluindo�curiosidades�inesperadas.�Como�se�chama�a�gorila�que�sabe�linguagem�gestual?�A
resposta�è�Koko,�e�Bela�tem-na�bem�presente:�è�assim�que�testa�a�sapiência�de�todos�os�Sabichões�antes�de
os�embalar.�Juntam-se�as�várias�partes�deste�jogo�tradicional�â�maneira�antiga,�a�oito�mãos�—�ou�doze�na
azáfama�do�Natal.

Mão�a�mão,�enche�O�Sabichão�a�caixa�

As�ilustrações�saem�do�ecrã�do�computador�para�as�máquinas�de�impressão,�depois�para�as�de�corte�e,
finalmente,�o�cheiro�a�papel�e�tinta�è�substituído�pelo�da�cola:�alguns�andares�acima,�sentada�em�bancos
assinalados�com�o�nome�próprio,�a�equipa�dedica-se�a�montar�o�Sabichão.�―Fazemos�cerca�de�500�jogos�em�oito
horas�de�trabalho‖,�assegura�Bela,�mas�o�tempo�tem�de�ser�dividido�por�muitos�projetos�diferentes.

Catarina�Jervell,�CEO�da�Majora�desde�2015,�garante�que�o�trabalho�manual�compensa�pela�qualidade.�Josè
Pinto�Basto,�que�atravès�do�The�Edge�Group�comprou�a�marca�em�2014,�defende�que�vale�a�pena�perder�um
pouco�nas�margens�de�lucro.�―Queremos�que�os�jogos�que�fazemos�hoje�tambèm�sejam�jogados�pelos�netos
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das�pessoas�que�os�compram‖,�justifica.

Para�Catarina,�a�empresa�que�dirige�―è�uma�das�primeiras�marcas�que�se�preocupa�mesmo�com�as�famílias‖�e
atravès�dos�materiais�duradouros,�investe�tambèm�no�tempo�de�qualidade.�Vende�―jogos�divertidos�que�possam
potenciar�maior�qualidade�no�pouco�tempo�que�as�famílias�já�têm―.�Aliás,�o�logótipo�mudou�para�ilustrar�esta
missão:�as�peças�de�tangram�que�formavam�uma�criança�a�brincar�sozinha,�reposicionaram-se�e
multiplicaram-se�para�desenharem�a�imagem�de�uma�criança�com�um�adulto.

Este�ano,�já�11.000�Sabichões�saíram�da�gráfica�para�bater�â�porta�de�casa�dos�portugueses.�As�crianças
desligaram�os�ecrãs�e�viraram-se�para�o�velho�tabuleiro.�Nos�dias�que�correm,�em�que�os�jogos�digitais�estão
cada�vez�mais�sofisticados,�conseguir�tal�feito�è�―obviamente�desafiante―,�reconhece�o�principal�acionista,�Josè
Pinto�Basto,�CEO�do�The�Edge�Group.�―No�fundo�tivemos�de�reconquistar�um�espaço�de�prateleira�que�tinha
sido�deixado�em�aberto�pela�majora�para�outros�concorrentes.�E�esse�espaço�foi�ocupado‖,�diz�a�CEO.�A
fórmula�mágica?�Os�―sabichões‖�que�recuperaram�a�Majora,�Catarina�e�Josè,�apontam�pelo�menos�alguns�dos
truques.

Deixar�brincar�e�fazer�perguntas�

―O�trabalho�que�fazemos�nas�escolas�è�muito�importante―,�realça�Catarina,�―não�só�porque�damos�a�conhecer�o
trabalho�âs�gerações�mais�novas�como�sentimos�o�engagement�das�crianças�com�os�nossos�jogos‖.
Deixam-nas�brincar�e�fazem�perguntas:�―E�se�tivessem�esta�cor?�Qual�è�a�que�gostam�mais?�Gostam�mais�de
falar�de�youtubers�ou�de�reis�de�Portugal?‖.�Entre�brincadeiras,�a�Majora�vai�reunindo�valiosos�contributos.�―Não
basta�fazer�jogos.�Têm�de�se�fazer�jogos�bem�feitos�e�com�uma�capacidade�de�cativação―,�observa�Josè.

A�―grande�inspiração‖�è�o�espólio�da�Majora,�que�deixou�mais�de�500�jogos…�para�serem�reinventados.�―Apesar
de�termos�ficado�com�alguns�restos�de�stock�não�tínhamos�na�nossa�posse�nenhumas�ilustrações,�nenhuns
moldes,�nada�que�nos�permitisse�recriar�os�jogos�como�eles�eram‖,�conta�Catarina.�―Tivemos�de�pensar�num
relançamento�da�marca�com�um�portefólio�que�fosse,�de�facto,�diferente�mas�que,�ao�mesmo�tempo,�fizesse
lembrar�aos�portugueses�os�jogos�que�faziam�parte�da�sua�infãncia―,�explica.�Para�os�conteödos,�têm�uma
rede�de�parceiros�que�vai�desde�a�Ordem�dos�Biólogos�â�National�Geographic.

O�jogo�do�Stop,�como�todos,�foi�testado�pelos�pequenos.�Mas�em�termos�de�inspiração,�foi�uma�exceção.
―Todos�gostávamos�e�um�dia�surgiu�a�ideia:�porque�não�vamos�fazer�o�Stop�em�jogo�de�tabuleiro?‖�A�partir�daí,
a�discussão�estendeu-se�a�toda�a�toda�a�equipa.�Só�desde�outubro,�já�se�venderam�3.000,�tornando-se�o
segundo�mais�vendido.

Os�segredos�da�Majora�ficam�então�na�oficina.�Depois�de�construídos,�è�simples:�―Esse�trabalho�de�convencer
as�crianças�não�è�mais�nada�senão�mostrar-lhes�os�jogos,�pô-los�a�brincar�e�a�ver�como�è�que�eles�funcionam,
deixá-los�divertirem-se‖,�diz�Catarina.�O�entusiasmo,�assegura,�è�descoberto�entre�as�traquinices.�―Podem�fazer
bluff,�batota,�jogar�uns�com�os�outros‖,�realça�a�líder�da�empresa.�Quando�se�juntam�em�torno�do�tabuleiro,�―vejo
as�crianças�muito�mais�satisfeitas�e�muito�mais�alegres�do�que�a�jogar�um�jogo�digital‖,�observa�ainda�Josè.�―É
mais�fácil�do�que�se�possa�pensar.�Os�pais�vão�ficar�surpreendidos‖,�garante.
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Josè�Pinto�Basto�refere-se�aos�pais�como�os�maiores�―aliados‖�da�marca.�―Em�primeira�instãncia�dirigimo-nos
mais�aos�pais‖,�confirma�Catarina,�―porque,�no�fundo,�são�os�pais�que�já�conhecem�a�marca�porque�brincaram
com�estes�jogos‖.�Quer-se�que�os�adultos�ofereçam�aos�filhos�uma�parte�da�sua�infãncia:�talvez�por�isso,�a
maioria�dos�clientes�sejam�―mulheres�entre�os�35�e�os�40�anos‖,�revela.

Nuno�Sousa,�o�cliente�que�vai�oferecer�a�edição�personalizada�do�Sabichão�aos�pais�no�Natal,�è�a�prova�viva
disto�mesmo.�Mas�não�è�o�önico�adulto�que�compra�as�recordações�que�a�Majora�voltou�a�embalar�nas�suas
caixas.�Numa�viagem�aos�anos�70,�o�primeiro�avião�retro�da�TAP�ofereceu�aos�clientes�uma�edição�do�jogo�do
feiticeiro�que�tudo�sabia�da�história�da�companhia�aèrea.�Este�ano,�tambèm�um�―cliente�especial‖�encomendou
uma�versão�personalizada�para�comemorar�os�seus�60�anos,�e�ofereceu-a�aos�seus�60�convidados.

A�Majora�vai�conseguir�um�feliz�Natal?�

No�mercado�dos�brinquedos,�o�öltimo�trimestre�do�ano�è�o�que�pode�trazer�o�final�feliz:�è�por�esta�altura�que�se
concretizam�cerca�de�70%�das�vendas�do�ano.�As�―boas�novas‖�desta�època�natalícia�são�o�jogo�do�Stop,�a
nova�edição�do�Rebenta�a�Bolha,�em�colaboração�com�o�humorista�Cèsar�Mourão�e�o�Faz�Fita,�um�clássico�dos
anos�80�com�nome�e�imagem�renovada.�O�nome�―era�algo�como�Ler,�rir,�medir�e�ganhar―,�recorda�Catarina,
soletrando�devagar.�Voltou�com�um�nome�que�consideraram�mais�apelativo.

Para�o�Natal,�o�objetivo�è�―acabar�com�o�stock‖,�diz�Catarina,�acrescentando:�―Estamos�no�bom�caminho‖.
Depois�do�fecho�por�falta�de�viabilidade�financeira,�o�desafio�foi�reconquistar�o�espaço�perdido�nas�prateleiras
mas�os�nömeros�mais�doces�foram�sendo�fabricados�ao�longo�do�ano.�A�loja�online�já�cresceu�55%�e�a�grande
distribuição�disparou�para�os�três�dígitos,�com�a�variedade�de�produtos�requisitados�pelas�superfícies�a�subir�de
três�para�dez�ou�doze.

Crescer�muito�―è�fácil�quando�a�base�è�pequena‖,�assume�Josè.�Mas�o�que�importa�è�que�―estamos�a�conseguir
penetrar�o�mercado�e�são�cada�vez�mais�famílias�a�juntarem-se�â�volta�da�mesa�com�um�jogo�da�Majora‖.�O
investimento�foi�de�600.000�euros�na�aquisição�de�direitos�da�marca�e�um�milhão�no�lançamento.�―Sempre
soubemos�que�seria�um�grande�desafio�e�esse�desafio�tem�sido�alcançado�e�atè�superado‖,�afirma.

―Recuperação�do�investimento,�ainda�não―,�contrapõe.�Mas,�este�ano,�atingiram�o�break�even�operacional,�isto
è,�as�receitas�já�ultrapassam�os�custos.�O�entusiasmo�mantèm-se�e�o�líder�do�The�Edge�Group�vê�uma�grande
possibilidade�de�crescimento,�suportada�pela�visibilidade�da�marca.�Entrar�neste�mercado�com�uma�marca
totalmente�nova�estava�fora�das�opções�de�jogo:�o�reconhecimento�da�Majora�veio�colmatar�da�melhor�forma�a
lacuna�que�o�grupo�de�investimento�detetou�no�mercado�dos�jogos�tradicionais.�―Todos�têm�uma�imagem
positiva�[da�Majora],�isso�è�uma�coisa�relativamente�rara―,�diz�o�acionista.�Para�alèm�disso,�entre�os�bons
negócios,�prefere�aquele�que�―dê�gozo�e�que,�acreditamos,�está�a�trazer�algum�benefício�â�sociedade‖.

Sabe�tudo.�Atè�o�futuro�

Lançamentos�para�o�ano?�As�vozes�sobrepõem-se:�―Ai�claro�que�vai‖,�diz�Catarina.�E�Josè�confirma�:‖Isso�è
uma�coisa�certa.�Não�sabemos�o�quê,�mas�que�vai�haver�novidades�vai‖.�―Todos�os�anos�o�nosso�objetivo�è�ir
relançando�clássicos�da�Majora‖,�assegura�Catarina�Jervell.�O�mercado�dos�brinquedos�è�um�bocadinho�como�o
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mercado�da�moda,�explica�a�CEO,�pois�―tudo�se�planeia�um�ano�antes‖.�No�final�de�janeiro,�início�de�fevereiro,
têm�de�ter�definidos�os�novos�produtos,�e�desenvolvê-los�atè�maio,�―já�a�pensar�no�próximo�Natal‖.
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O�Sabichão�sabe:�o�segredo�da�Majora�para�um�bom�Natal

A�Majora�tem�um�segredo.�O�ECO�visitou�a�fábrica�onde�se�faz�o�Sabichão,�o�feiticeiro�que�ninguèm�sabe�como
acerta�sempre.�Saiba�como�a�empresa�recuperou�a�magia�depois�de�três�anos�fora�do�mercado.�

―�Lembro-me�de�ser�miödo�e�brincar�com�o�Sabichão�dos�meus�pais�―,�diz�Nuno�Sousa,�um�dos�clientes�que
comemoraram�o�55.º�aniversário�do�Sabichão�com�uma�edição�personalizada.�Há�muitos�anos�que�a�Majora
leva�jogos�tradicionais�â�casa�dos�portugueses�mas,�para�o�novo�acionista,�o�The�Edge�Group�,�esta�è�uma
―startup�com�78�anos�de�existência‖.�Na�era�da�digitalização,�a�Majora�regressa�renovada�âs�prateleiras�depois
de�três�anos�de�interregno.�Como?�O�Sabichão,�entre�os�especiais�de�Natal,�dá�todas�as�respostas�—�com�a
ajuda�de�quem�o�relançou,�de�quem�o�comprou�e,�atè,�de�quem�o�fabrica.�
�
―Queria�dar�aos�meus�pais�algo�que�fazia�parte�da�infãncia�deles‖,�conta�Nuno�Sousa,�33�anos�e�um�dos�55
clientes�a�quem�a�Majora�permitiu�personalizarem�o�jogo,�criando�as�próprias�perguntas�e�respostas,�como�forma
de�comemoração�do�55º.�aniversário�da�marca.�Este�foi�o�primeiro�ano�de�vendas�da�Majora�desde�o�―fecho
controlado‖.�E,�para�Nuno,�este�è�um�gosto�que�herdou�de�gerações�anteriores:�―Lembro-me�de�ser�miödo�e�de
brincar�com�o�Sabichão�dos�meus�pais‖.�Para�a�edição�especial,�preparou�perguntas�referentes�â�história�dos
pais�e�dos�avós�e�espera�estreá-lo�este�Natal,�o�dia�que�escolheu�para�os�surpreender.�―Achei�que�seria�uma
homenagem�bonita�â�família‖,�conta�Nuno�ao�ECO.�
�
O�Sabichão�chegou�â�Ondagrafe,�uma�gráfica�em�Loures,�há�cerca�de�ano�e�meio.�Bruno�Moluras,�o�gerente�da
gráfica,�diz�que�o�trabalho�para�o�Natal�―começa�uns�quatro�meses�antes‖�e�implica�―mais�horas�extras,�mais
sábados�―.�Apesar�de�não�ser�uma�grande�fatia�de�tudo�o�que�a�gráfica�produz,�Bruno�aprecia�o�desafio,�dado
que�este�è�o�primeiro�jogo�de�tabuleiro�que�è�feito�sob�a�sua�vigilãncia.�E,�tirando�o�próprio�feiticeiro�—�que�vem
de�outra�fábrica�em�Maia�–,�a�restante�―magia‖�tem�lugar�em�Loures�antes�de�chegar�âs�prateleiras.�
��������Bela,�chefe�da�secção�de�acabamento,�prepara�e�testa�o�Sabichão�antes�de�o�embalar.��Paula�Nunes�/
ECO���������Tirando�o�mágico�do�jogo,�todo�o�resto�è�produzido�na�gráfica�Ondagrafe.��Paula�Nunes�/�ECO���������O
Sabichão�è�um�dos�jogos-joia�da�Majora.��Paula�Nunes�/�ECO���������Empresa�foi�adquirida�pelo�The�Edge�Group
em�2014.��Paula�Nunes�/�ECO����������1�/�4�������
―�Ficamos�muito�contentes.�Envaidece�um�pouco�quem�mexe�nele.�Gostamos�de�passar�nas�lojas�e�ver
trabalhos�feitos�por�nós�―,�diz�Florbela�Domingues,�ou�―Bela‖,�chefe�da�secção�de�acabamento.�Sabe�tudo�sobre
o�fabrico�do�brinquedo,�incluindo�curiosidades�inesperadas.�Como�se�chama�a�gorila�que�sabe�linguagem
gestual?�A�resposta�è�Koko�,�e�Bela�tem-na�bem�presente:�è�assim�que�testa�a�sapiência�de�todos�os�Sabichões
antes�de�os�embalar.�Juntam-se�as�várias�partes�deste�jogo�tradicional�â�maneira�antiga,�a�oito�mãos�—�ou�doze
na�azáfama�do�Natal.�
�Mão�a�mão,�enche�O�Sabichão�a�caixa��
As�ilustrações�saem�do�ecrã�do�computador�para�as�máquinas�de�impressão,�depois�para�as�de�corte�e,
finalmente,�o�cheiro�a�papel�e�tinta�è�substituído�pelo�da�cola:�alguns�andares�acima,�sentada�em�bancos
assinalados�com�o�nome�próprio,�a�equipa�dedica-se�a�montar�o�Sabichão.�―Fazemos�cerca�de�500�jogos�em�oito
horas�de�trabalho‖,�assegura�Bela,�mas�o�tempo�tem�de�ser�dividido�por�muitos�projetos�diferentes.�
���
"Queremos�que�os�jogos�que�fazemos�hoje�tambèm�sejam�jogados�pelos�netos�das�pessoas�que�os�compram.‖�
���Josè�Pinto�Basto��
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CEO�do�The�Edge�Group,�acionista�da�Majora�
����
Catarina�Jervell,�CEO�da�Majora�desde�2015,�garante�que�o�trabalho�manual�compensa�pela�qualidade.�Josè
Pinto�Basto,�que�atravès�do�The�Edge�Group�comprou�a�marca�em�2014,�defende�que�vale�a�pena�perder�um
pouco�nas�margens�de�lucro�.�―Queremos�que�os�jogos�que�fazemos�hoje�tambèm�sejam�jogados�pelos�netos
das�pessoas�que�os�compram‖,�justifica.�
�Catarina�Jervell�è�a�gestora�da�marca�de�brinquedos.�Nas�mãos�tem�a�Majora�e�o�Sabichão,�o�jogo�que�mais
alegrias�lhe�trouxe�este�ano,�tornando-se�o�mais�vendido.�Paula�Nunes�/�ECO���
Para�Catarina,�a�empresa�que�dirige�―è�uma�das�primeiras�marcas�que�se�preocupa�mesmo�com�as�famílias‖�e
atravès�dos�materiais�duradouros,�investe�tambèm�no�tempo�de�qualidade.�Vende�―�jogos�divertidos�que�possam
potenciar�maior�qualidade�no�pouco�tempo�que�as�famílias�já�têm�―.�Aliás,�o�logótipo�mudou�para�ilustrar�esta
missão:�as�peças�de�tangram�que�formavam�uma�criança�a�brincar�sozinha,�reposicionaram-se�e
multiplicaram-se�para�desenharem�a�imagem�de�uma�criança�com�um�adulto.�
�
Este�ano,�já�11.000�Sabichões�saíram�da�gráfica�para�bater�â�porta�de�casa�dos�portugueses.�As�crianças
desligaram�os�ecrãs�e�viraram-se�para�o�velho�tabuleiro.�Nos�dias�que�correm,�em�que�os�jogos�digitais�estão
cada�vez�mais�sofisticados,�conseguir�tal�feito�è�―�obviamente�desafiante�―,�reconhece�o�principal�acionista,�Josè
Pinto�Basto,�CEO�do�The�Edge�Group.�―No�fundo�tivemos�de�reconquistar�um�espaço�de�prateleira�que�tinha
sido�deixado�em�aberto�pela�majora�para�outros�concorrentes.�E�esse�espaço�foi�ocupado‖,�diz�a�CEO.�A
fórmula�mágica?�Os�―sabichões‖�que�recuperaram�a�Majora,�Catarina�e�Josè,�apontam�pelo�menos�alguns�dos
truques.�
�Deixar�brincar�e�fazer�perguntas��
―�O�trabalho�que�fazemos�nas�escolas�è�muito�importante�―,�realça�Catarina,�―não�só�porque�damos�a�conhecer�o
trabalho�âs�gerações�mais�novas�como�sentimos�o�engagement�das�crianças�com�os�nossos�jogos‖.
Deixam-nas�brincar�e�fazem�perguntas:�―E�se�tivessem�esta�cor?�Qual�è�a�que�gostam�mais?�Gostam�mais�de
falar�de�youtubers�ou�de�reis�de�Portugal?‖.�Entre�brincadeiras,�a�Majora�vai�reunindo�valiosos�contributos.�―
Não�basta�fazer�jogos.�Têm�de�se�fazer�jogos�bem�feitos�e�com�uma�capacidade�de�cativação�―,�observa�Josè.�
��
A�―grande�inspiração‖�è�o�espólio�da�Majora,�que�deixou�mais�de�500�jogos…�para�serem�reinventados.�―Apesar
de�termos�ficado�com�alguns�restos�de�stock�não�tínhamos�na�nossa�posse�nenhumas�ilustrações,�nenhuns
moldes,�nada�que�nos�permitisse�recriar�os�jogos�como�eles�eram‖,�conta�Catarina.�―�Tivemos�de�pensar�num
relançamento�da�marca�com�um�portefólio�que�fosse,�de�facto,�diferente�mas�que,�ao�mesmo�tempo,�fizesse
lembrar�aos�portugueses�os�jogos�que�faziam�parte�da�sua�infãncia�―,�explica.�Para�os�conteödos,�têm�uma
rede�de�parceiros�que�vai�desde�a�Ordem�dos�Biólogos�â�National�Geographic�.�
�
O�jogo�do�Stop�,�como�todos,�foi�testado�pelos�pequenos.�Mas�em�termos�de�inspiração,�foi�uma�exceção.
―Todos�gostávamos�e�um�dia�surgiu�a�ideia:�porque�não�vamos�fazer�o�Stop�em�jogo�de�tabuleiro?‖�A�partir�daí,
a�discussão�estendeu-se�a�toda�a�toda�a�equipa.�Só�desde�outubro,�já�se�venderam�3.000,�tornando-se�o
segundo�mais�vendido.�
����
Esse�trabalho�de�convencer�as�crianças�não�è�mais�nada�senão�mostrar-lhes�os�jogos,�pô-los�a�brincar�e�a�ver
como�è�que�eles�funcionam,�deixá-los�divertirem-se.�
���Catarina�Jervell��
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CEO�da�Majora�
������
Os�segredos�da�Majora�ficam�então�na�oficina.�Depois�de�construídos,�è�simples:�―�Esse�trabalho�de�convencer
as�crianças�não�è�mais�nada�senão�mostrar-lhes�os�jogos,�pô-los�a�brincar�e�a�ver�como�è�que�eles�funcionam,
deixá-los�divertirem-se‖�,�diz�Catarina�.�O�entusiasmo,�assegura,�è�descoberto�entre�as�traquinices.�―Podem
fazer�bluff�,�batota,�jogar�uns�com�os�outros‖,�realça�a�líder�da�empresa.�Quando�se�juntam�em�torno�do
tabuleiro,�―vejo�as�crianças�muito�mais�satisfeitas�e�muito�mais�alegres�do�que�a�jogar�um�jogo�digital‖,�observa
ainda�Josè.�―É�mais�fácil�do�que�se�possa�pensar.�Os�pais�vão�ficar�surpreendidos‖,�garante.�
����
Robôs�usam�eletricidade�estática�para�produzir�tènis�Nike�
�
�����Ler�Mais�
����
Josè�Pinto�Basto�refere-se�aos�pais�como�os�maiores�―aliados‖�da�marca�.�―Em�primeira�instãncia�dirigimo-nos
mais�aos�pais‖,�confirma�Catarina,�―porque,�no�fundo,�são�os�pais�que�já�conhecem�a�marca�porque�brincaram
com�estes�jogos‖.�Quer-se�que�os�adultos�ofereçam�aos�filhos�uma�parte�da�sua�infãncia:�talvez�por�isso,�a
maioria�dos�clientes�sejam�―mulheres�entre�os�35�e�os�40�anos‖,�revela.�
�
Nuno�Sousa,�o�cliente�que�vai�oferecer�a�edição�personalizada�do�Sabichão�aos�pais�no�Natal,�è�a�prova�viva
disto�mesmo.�Mas�não�è�o�önico�adulto�que�compra�as�recordações�que�a�Majora�voltou�a�embalar�nas�suas
caixas�.�Numa�viagem�aos�anos�70,�o�primeiro�avião�retro�da�TAP�ofereceu�aos�clientes�uma�edição�do�jogo�do
feiticeiro�que�tudo�sabia�da�história�da�companhia�aèrea.�Este�ano,�tambèm�um�―cliente�especial‖�encomendou
uma�versão�personalizada�para�comemorar�os�seus�60�anos,�e�ofereceu-a�aos�seus�60�convidados.�
�

�A�Majora�vai�conseguir�um�feliz�Natal?��
No�mercado�dos�brinquedos,�o�öltimo�trimestre�do�ano�è�o�que�pode�trazer�o�final�feliz:�è�por�esta�altura�que�se
concretizam�cerca�de�70%�das�vendas�do�ano�.�As�―boas�novas‖�desta�època�natalícia�são�o�jogo�do�Stop�,�a
nova�edição�do�Rebenta�a�Bolha�,�em�colaboração�com�o�humorista�Cèsar�Mourão�e�o�Faz�Fita�,�um�clássico
dos�anos�80�com�nome�e�imagem�renovada.�O�nome�―era�algo�como�Ler,�rir,�medir�e�ganhar�―,�recorda�Catarina,
soletrando�devagar.�Voltou�com�um�nome�que�consideraram�mais�apelativo.�
�
Para�o�Natal,�o�objetivo�è�―acabar�com�o�stock‖,�diz�Catarina,�acrescentando:�―Estamos�no�bom�caminho‖�.
Depois�do�fecho�por�falta�de�viabilidade�financeira,�o�desafio�foi�reconquistar�o�espaço�perdido�nas�prateleiras
mas�os�nömeros�mais�doces�foram�sendo�fabricados�ao�longo�do�ano.�A�loja�online�já�cresceu�55%�e�a�grande
distribuição�disparou�para�os�três�dígitos,�com�a�variedade�de�produtos�requisitados�pelas�superfícies�a�subir�de
três�para�dez�ou�doze.�
��
"São�cada�vez�mais�famílias�a�juntarem-se�â�volta�da�mesa�com�um�jogo�da�Majora.‖�
���Josè�Pinto�Basto��
CEO�do�The�Edge�Group,�acionista�da�Majora�
����
Crescer�muito�―è�fácil�quando�a�base�è�pequena‖,�assume�Josè.�Mas�o�que�importa�è�que�―�estamos�a�conseguir
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penetrar�o�mercado�e�são�cada�vez�mais�famílias�a�juntarem-se�â�volta�da�mesa�com�um�jogo�da�Majora‖.�O
investimento�foi�de�600.000�euros�na�aquisição�de�direitos�da�marca�e�um�milhão�no�lançamento�.�―Sempre
soubemos�que�seria�um�grande�desafio�e�esse�desafio�tem�sido�alcançado�e�atè�superado‖,�afirma.�
�
―�Recuperação�do�investimento,�ainda�não�―,�contrapõe.�Mas,�este�ano,�atingiram�o�break�even�operacional,�isto
è,�as�receitas�já�ultrapassam�os�custos�.�O�entusiasmo�mantèm-se�e�o�líder�do�The�Edge�Group�vê�uma�grande
possibilidade�de�crescimento,�suportada�pela�visibilidade�da�marca.�Entrar�neste�mercado�com�uma�marca
totalmente�nova�estava�fora�das�opções�de�jogo�:�o�reconhecimento�da�Majora�veio�colmatar�da�melhor�forma�a
lacuna�que�o�grupo�de�investimento�detetou�no�mercado�dos�jogos�tradicionais.�―�Todos�têm�uma�imagem
positiva�[da�Majora],�isso�è�uma�coisa�relativamente�rara�―,�diz�o�acionista.�Para�alèm�disso,�entre�os�bons
negócios,�prefere�aquele�que�―dê�gozo�e�que,�acreditamos,�está�a�trazer�algum�benefício�â�sociedade‖.�
�Sabe�tudo.�Atè�o�futuro��
Lançamentos�para�o�ano?�As�vozes�sobrepõem-se:�―Ai�claro�que�vai‖�,�diz�Catarina.�E�Josè�confirma�:‖Isso�è
uma�coisa�certa.�Não�sabemos�o�quê,�mas�que�vai�haver�novidades�vai‖.�―Todos�os�anos�o�nosso�objetivo�è�ir
relançando�clássicos�da�Majora‖,�assegura�Catarina�Jervell.�O�mercado�dos�brinquedos�è�um�bocadinho�como�o
mercado�da�moda,�explica�a�CEO,�pois�―tudo�se�planeia�um�ano�antes‖.�No�final�de�janeiro,�início�de�fevereiro,
têm�de�ter�definidos�os�novos�produtos,�e�desenvolvê-los�atè�maio,�―já�a�pensar�no�próximo�Natal‖.
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Compras�de�última�hora:�51�presentes�de�Natal

A�contagem�decrescente�para�o�Natal�já�começou,�por�isso�–�e�para�quem�ainda�não�fez�as�suas�compras�–
reunimos�51�presentes�para�oferecer�âs�crianças,�ao�pai�e�â�mãe,�aos�amigos�e�aos�colegas������

Ambientador�em�spray�Orange�Blossom,�Zara�Home,�€12,99�

���

Canecas�Benetton,�Fabrica�Features�Lisboa,�€7,95�

���

Colher�grande�em�madeira�de�oliveira,�A�Vida�Portuguesa,�€8,75�

���

Pisa-papèis,�H&M�Home,�€9,99�

���

Cartaz�Produtos�Portugueses,�desenhados�por�Jorge�Colombo,�A�Vida�Portuguesa,�€10�(A2),�€15�(A1)�

���

T-shirt�Star�Wars,�Primark,�€8�

���

Livro�Boa�noite�,�de�Pierre�Pratt,�Orfeu�Mini,�€9,90�

���

Boneco�Lego�BrickHeadz�Batman,�€9,99�

���

Jogo�do�Galo,�Flying�Tiger�Copenhagen,�€3�

���
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Calendário�Associaçãp�para�a�Promoção�Cultural�da�Criança�(APCC),�ilustrado�António�Jorge�Gonçalves,�A
Vida�Portuguesa,�€3�

���

Jogo�Ambarscience�Transportes�-�Avião,�€6,99�

���

Caderno�Bonecos�de�Barro�de�Barcelos�e�Estremoz,�com�desenho�de�Bela�Silva,�A�Vida�Portuguesa,�€9,95�

���

Vinhos�de�Portugal�2018,�de�João�Paulo�Martins,�Oficina�do�Livro,�€16,60�

���

Jogo�de�Empilhar,�Flying�Tiger�Copenhagen,�€3�

���

Sabonete�exfoliante,�Pelcor,�€9,20�

���

Cabaz�Azevinho�(contèm�Azeite�virgem�extra�Esporão,�Petingas�em�azeite�virgem�extra�La�Gondola,�Mel
multiflores�Apisorganic,�Chocolate�85%�Vivani,�Chá�de�perpètua�roxa�em�saco�Ervital�e�Vinho�tinto�Quinta�do
Cardo),�Supermercados�Go�Natural,�€19,99�

���

Camisa�de�dormir�com�pintas,�Women�Secret,�€32,99�

���

Livros�A�Doçaria�Portuguesa�Norte�e�A�Doçaria�Portuguesa�Sul,�de�Cristina�Castro,�Ficta�Editora,�€28,50�(cada)�

���

Vela�perfumada,�H&M�Home,�€19,99�

���
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Bolsa,�Inedit,�€19,90�

���

Cadernos�ICON,�ICON�Shop�(Lisboa),�A5�€35,�A4�€45�

���

Jogo�do�Stop,�Majora,�€22�

���

Meias�Hysteria,�Happy�Socks,�€18�

���

Livro�Nhom�Nhom,�de�Joana�Barrios,�Arte�Plural,�€17,70�

���

Pack�meias,�Westmister,�€34,90�

���

Casa�de�bonecas,�Flying�Tiger�Copenhagen,�€15�

���

Polo�azul,�Zara,�€39,99�

���

Conjunto�3�cadernos,�Zara�Home,�€9,99�

���

Potes�Ananás�Junko,�La�Redoute,�€35,99�(cada)�

���

Jogo�Faz�Fita,�Majora,�€22�

���
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Vestido�páreo�manga�comprida,�Zara,�€39,99�

���

Livro�Receitas�de�Reis�e�Pescadores,�de�Raquel�Moreira�e�Cláudia�Silva�Mataloto,�Casa�das�Letras,�€24,90�

���

Candeeiro,�Zara�Home,�€49,99�

���

Matraquilhos,�Flying�Tiger�Copenhagen,�€25�

���

Bloco�de�notas,�21pr�Concept�Store,�€17,50�

���

Caixa�Douro�(contèm�Vinho�do�Porto�Niepoort�10�anos,�Rã�Bordalo�Pinheiro,�2�cálices�de�bicos�Depósito�da
Marinha�Grande,�Caixa�com�2�chocolates�de�Vinho�do�Porto�Arcádia,�Azeite�Andorinha�1927),�A�Vida�Portuguesa,
€49,15�

���

Camisola�Lacoste,�€175�

���

Água�de�colónia�Musgo�Real,�21pr�Concept�Store,�€55�

���

Poster�algas,�Arminho,�€53�

���

Ettore,�mula�em�ferro�fundido,�serve�pisa-papèis,�batente,�peça�decorativa,�design�Konstantin�Grcic,�Magis,�€117
(+IVA)�

���
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Converse�x�JW�Anderson�-�Coleção�Glitter_Gutter,�€140�

���

Livro�A�Nova�História�da�Arte�da�Triciclo,�de�Ana�Braga,�Inês�Machado�e�Tiago�Guerreiro,�Editora�Triciclo,�€12�

���

Mala�Francis�petit,�em�burel,�Tomaz�(www.tomazdesign.com),�€125�

���

Impressora�de�fotografias�para�telemóvel�Fujifilm�instax�SHARE�SP-3�(branco/preto),�FNAC,�€199�

���

Casaco,�Fred�Perry,�€250�

���

Auscultadores�ASUS�ROG�Strix�Fusion,�€141,90�

���

O�Telefèrico�da�Estãncia�de�Esqui,�Lego�Friends,�€64,99�

���

Converse�x�JW�Anderson�-�Coleção�Glitter_Gutter,�€130�

���

Casaco,�Molly�Bracken,�€135,75�

���

Spun,�cadeira�rotativa�em�polietileno�roto-modelado,�design�Thomas�Heatherwick,�Magis,�€335�(+IVA)�

���

Gira-discos�Bermuda�Blue,�€2
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Sugestões�De�Prendas�De�Natal�2017:�Jogos�De�Tabuleiro�Para�Momentos...

C�hegou�a�vez�das�prendas�dos�mais�pequenos,�e�começamos�com�algo�que�dá�para�meninos�e�meninas�e�para
jogar�em�grupo:�Jogos�de�Tabuleiro.�
�
Da�Majora�começamos�com�um�clássico�lançado�agora�o�STOP��jogo�de�categorias�de�Cultura�Geral�icónico
dos�anos�80,�pela�primeira�vez�editado�em�tabuleiro,�è�composta�por�50�categorias�como�“Nomes”,�“Cidades”,
“Marcas”,�“Animais”;�e�pode�ser�jogado�em�português,�inglês�ou�espanhol.�Os�participantes�pontuam�pela�sua
capacidade�de�preencher�espaços�em�branco�de�acordo�com�uma�letra�do�alfabeto.�O�primeiro�jogador�a
terminar�as�categorias�definidas�grita�STOP��e�todos�os�jogadores�devem�parar�de�escrever.�Palavras�önicas
em�cada�jogada�pontuam�mais�do�que�palavras�coincidentes�com�as�de�outros�jogadores.�O�jogo�tem�um�preço
recomendado�de�22�euros.�
�

�
A�segunda�sugestão�è�outra�novidade,��O�Faz�Fita,��um�jogo�com�de�dupla�componente,�a�do�humor�e�da
aprendizagem.�Recomendado�para�6�jogadores,�a�partir�dos�7�anos.�Inclui�70�desafios�de�jogada�rápida,�que
obriga�a�recorrer�â�imaginação�e�agilidade�para�os�superar.�Cada�centímetro�obtido�a�partir�das�cartas�de
desafios�representa�uma�casa�no�tabuleiro.�O�jogo�desafia�por�exemplo�a�descobrir�quanto�pode�medir�o�nariz
de�um�jogador�ou�o�comprimento�do�sapato�de�um�participante�enquanto�ele�salta�ao�pè�coxinho.�O�jogo�está�â
venda�por�22�euros.�
�

�
o�Top�That�è�um�jogo�que�pretende�aguçar��a�tua�perspicácia�e�rapidez�dos�mais�novos,�sendo�um�jogo�rápido
com�mínimo�de�2�e�máximo�4�jogadores.�
�
Cada�jogador�começa�com�um�conjunto�de�5�peças:�1�cartola�preta,�1peça�vermelha,�1�cilindro�laranja,�1�moeda
verde�e�1�coelho�branco.��Estas�são�as�peças�que�o�jogador�tem�que�empilhar�de�acordo�com�as�indicações�que
estão�nas�cartas�de�desafio.�
�
Os�objetos�que�estão�a�cores�nas�cartas�de�desafio�têm�que�estar�visíveis,�os�que�estão�a�cinzento�são�para
esconder�e�os�objetos�que�não�estão�nas�cartas�não�entram�nessa�ronda.�Um�jogo�em�que�tens�de�
concentração�ao�mesmo�tempo�que�tem�de�ser�o�mais�rápido�a�descodificar�a�combinação�certa���O�primeiro�a
dizer�TOP�THAT�?�Ganha�o�jogo.�O�jogo�tem�um�preço�de�venda�ao�pöblico�de�20�euros.�
�
Senta-te�è�outra�sugestão�para�este�Natal,�o�jogo�consiste�em�testar�a�cultura�geral�dos�jogadores�com�idade
superior�a�8�anos�e�com�o�numero�mínimo�de�3�jogadores.�Se�acha�que�só�há�pinguins�no�Ártico…�Levanta-te�
Se�achas�que�tambèm�há�no�deserto…�Senta-te��É�um�jogo�ativo,�frenètico,�emocionante�e�muito�divertido.�‧
medida�que�erram�a�resposta�os�jogadores�são�eliminados,�o�öltimo�participante�que�ficar,�ganha�a�ronda�e
coleciona�medalhas�de�ouro��
�

Canela�&�Hortelã�

20-12-2017

Periodicidade:

Classe:

Âmbito:

Tiragem:

Temática:

Dimensão:

Imagem:

Pagina(s):

Diário

Cultura/Lazer

Cultura/Lazer

Cultura/Lazer 17:27



�
A�öltima�sugestão�è�o��Desafio�,�o�jogo�tem�como�objetivo�formar�palavras�com�letras�que�saem�â
sorte,�estimulando�a�criatividade,�o�raciocínio�e�o�conhecimento�dos�seus�jogadores,�para�crianças�com�idade
superior�a�6�anos�estimulando�a�criatividade,�o�raciocínio�e�o�conhecimento�dos�seus�jogadores,�o�nömero
mínimo�são�2�jogadores�e�o�nömero�máximo�4.�Cada�caixa�inclui�um�tabuleiro,�123�letras,�uma�ampulheta�e�um
saco�de�pano.�Está�â�venda�ao�pöblico�por�18,50�euros.�
�
Os�jogos�da�Majora�podem�ser�comprados�no�site�da�marca�online,�ou�nos�quiosques�em�algumas�áreas
comerciais.�
�
Da�DEVIR�apresentamos�2�sugestões,�para�os�mais�pequenos�o�Fantasma�Blitz�,�a�partir�dos�8�anos,�para�2�a�8
jogadores,�com�duração�aproximada�de�20�a�30�minutos.�O�jogo�está�â�venda�por��15,99��euros.�
��

�
Balduin,�o�fantasma,�encontrou�uma�velha�máquina�fotográfica�na�cave�do�castelo.�Imediatamente�tirou
fotografias�de�todas�as�coisas�que�gosta�de�fazer�desaparecer�enquanto�ronda�pelo�castelo…incluindo�a�si
mesmo,�claro�está��Infelizmente,�a�máquina�fotográfica�estava�encantada�e�trocava�as�cores�dos�objectos
quando�tirava�fotografias.�Por�vezes,�a�garrafa�verde�saía�branca,�outras�vezes�saía�azul.�Quando�olha�para�as
fotografias,�Balduin�não�consegue�recordar-se�de�qual�seria�a�próxima�coisa�que�queria�fazer�desaparecer.�És
capaz�de�o�ajudar�a�ser�um�bom�fantasma?�Para�isso,�deverás�dizer�rapidamente�qual�è�o�objecto�correcto,�ou
encarregares-te�tu�próprio�de�o�fazer�desaparecer.�Se�fores�o�mais�rápido�a�recolher�os�objectos�correctos�terás
grandes�possibilidades�de�ganhar.�
��
Para�os��os�mais�crescidos�o�Código�Secreto�,�para�maiores�de�10�anos,�indicado�para�jogadores�com�mais�de
10�anos.�Vencedor�do�prèmio�Spiel�of�das�Jahre�–�Melhor�Jogo�do�Ano�em�2016�–�na�categoria�tabuleiro,�tem
um�tempo�mèdio�de�jogo�de�15�minutos.�
��
Neste�jogo�de�espiões�e�agentes�duas�equipas�competem�para�ver�quem�conseguirá�fazer�contacto�com�todos
os�seus�agentes�primeiro�ao�mesmo�tempo�que�evitam�o�assassino��Dois�espiões�mestres�rivais�conhecem�as
identidades�secretas�dos�25�agentes.�Os�seus�colegas�de�equipa�conhecem�os�agentes�apenas�atravès�do�seu
CÓDIGO�SECRETO.�As�equipas�competem�para�tentar�contactar�primeiro�com�todos�os�seus�agentes.�Os
espiões�mestre�fornecem�pistas�de�uma�palavra,�que�apontam�para�várias�hipóteses�no�tabuleiro.�Os�seus
colegas�de�equipa�tentam�adivinhar�palavras�da�cor�certa�enquanto�evitam�aquelas�que�pertencem�â�equipa
oponente.�E�todos�têm�que�evitar�o�assassino��
��
‧�venda�online�e�em�algumas�lojas�por�19,99�euros.�
�
Terminamos�estas�sugestões�com�3�jogos�da�marca�portuguesa�Science4You�.�Para�os�maiores�de�4�anos,�que
são�fãs�de�dinossauros�destacamos�o�Animal�World�–�Dinos�,�â�venda�por�19,99�euros.�Cada�caixa�inclui�20
dinossauros�em�madeira,�um�cenário�jurássico�e�um�livro�de�colorir�–�Dinossauros.�
�
Para�os�fãs�de�astronomia:��A�Ciência�do�Universo�–�Sistema�Solar�3D�,�para�maiores�de�8�anos,�â�venda�por
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19,99�euros.�O�jogo�permite�construir�um�fantástico�sistema�solar�em�3�dimensões�e�torná-lo�real�com�tintas�que
brilham�no�escuro;�fazer�experiências�para�descobrir�como�se�formou�a�atmosfera�terrestre;�entrar�numa
divertida�aventura�espacial�lançando�os�teus�rockets�e�construir�um�projetor�de�constelações�e�observá-las;
inclui�ainda�um�livro�educativo,�e�23�experiências.�
�
Para�terminar�uma�sugestão�ligeiramente�diferente�–�o���Jardim�Encantado�,�para�maiores�de�6�anos,�â�venda
por�19,99�euros.�Este�kit�permite�criar�um�jardim�encantado�com�flores�verdadeiras;�observar�o�crescimento�das
plantas,�conhecer�o�seu�ciclo�de�vida�e�como�mantê-las�saudáveis;�fazer�um�bonito�e�personalizado�globo�de
neve�e�cheirosos�sacos�de�flores:�e�preparar�um�jardim�de�papel�e�como�podes�observar�a�constituição�das
flores.�
�
Cada�caixa�inclui�um�livro�educativo�de�36�páginas;�base�do�jardim;�copos�de�medição�pequenos;�terra�para
plantas;�vasos;�sementes�de�relva;�sementes�de�girassol;�sementes�de�camomila;�glicerina�líquida,�entre�outros
acessórios.�
�
Boas�compras�e�Boas�Festas��
���Partilhar�isto
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1001�Razões�para�gostar�de�Portugal

Razão�n.º�55:�Majora.
A�primeira�marca�de�brinquedos�portuguesa�e�que�nos�fizeram�sonhar�em�mais�pequenos,�está�hoje�em
destaque,�na�conversa�com�a�CEO�da�marca,�Catarina�Jervell.�
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-�Jogos�de�Tabuleiro�da�Majora
-�Os�brinquedos�clássicos�na�vida�portuguesa
-�Presentes�Made�in�Portugal

Declarações:
Catarina�Jervell,�Majora
Catarina�Portas,�Vida�Portuguesa
Ana�Catarina�Mendes,�Tell�me�a�store
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Os�brinquedos�da�sua�infãncia�que�pode�oferecer�aos�miúdos�este�Natal

Antes�da�Anna�e�da�Elsa,�das�PlayStation�4�ou�dos�brinquedos�extremamente�complexos�da�Patrulha�Pata,�os
miúdos�brincavam�com�molas�coloridas,�diabolos�e�Tamagotchis.�Antes�disso,�quem�mandava�no�recreio�era�o
pião,�as�argolas,�as�caricas�e�os�sacos.�

�

Ainda�se�lembra�destes�jogos�e�brinquedos?�Temos�uma�(boa)�novidade�para�si:�não�desapareceram�por
completo�do�mercado.�A�NiT�foi�â�procura�dos�brinquedos�da�sua�infãncia�que�pode�oferecer�aos�miúdos�este
Natal�e�descobriu�verdadeiros�clássicos�que�se�julgavam�perdidos.�Do�boneco�que�tinha�relva�a�nascer�na
cabeça�ao�jogo�de�pesca�com�canas.�

�

Carregue�na�imagem�para�conhecer�8�brinquedos�da�sua�infãncia�que�pode�oferecer�aos�miúdos�este�Natal.�

��������

Mola�Espiral�Colorida�(2€)

Quem�não�se�lembra�de�pôr�esta�menina�a�rebolar�pelas�escadas?�Na�Ale-Hop�pode�encontrar�estas�molas,�que
estão�disponíveis�em�várias�cores:�vermelho,�azul,�roxo,�verde,�entre�outras.

Cabeça�de�Relva�Ovo�(3,39€)

Quase�toda�a�gente�teve�um.�Objetivo:�colocar�o�Cabeça�de�Relva�dentro�de�uma�pequena�jarra�com�água�e
esperar�que�o�cabelo�cresça.�Está�â�venda�no�site�Shopping.
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Diabolo�(19€)

Para�brincar�em�casa,�na�escola,�na�rua�ou�no�jardim.�Eram�poucos�os�que�sabiam�fazer�verdadeiros�truques
com�o�brinquedo,�mas�nunca�deixou�de�ser�divertido.�Está�â�venda�na�Majora�e�è�para�maiores�de�sete�anos.

O�Sabichão�(27€)

A�Majora�voltou�a�lançar�o�Sabichão,�que�desta�vez�vem�acompanhado�dos�seus�amigos:�a�Dina�Sara,�o�Nelson
Frederico,�o�Prof.�Chronos�III,�a�Luzia,�o�H2Óscar,�a�Carolina�e�o�Simão.�As�perguntas�são�sobre�os�mais
variados�temas,�desde�a�exploração�espacial�atè�acontecimentos�importantes�da�história.

Mikado�(4,99€)

Quantas�horas�passadas�a�tentar�tirar�aqueles�pauzinhos,�um�a�um,�sem�mexer�nos�restantes.�Está�â�venda�na
Fnac.

Jogos�Tradicionais�(19,99€)

Este�conjunto�da�Science4You�è�uma�boa�maneira�de�reunir�vários�jogos�da�sua�infãncia�num�único�presente.
Do�pião�â�corrida�de�sacos,�sem�esquecer�o�jogo�das�argolas�ou�as�caricas,�está�tudo�aqui.
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Jogo�de�pesca�com�canas�(16,95€)

Um�clássico�da�nossa�infãncia,�este�jogo�è�recomendado�para�crianças�do�quatro�aos�seis�anos�e,�como�bem�se
deve�recordar,�o�objetivo�è�pescar�os�peixes�do�lago.�Há�12�animais,�de�três�cores�diferentes,�e�três�canas�de
pescar.�O�mais�rápido�ganha.�Está�â�venda�na�Imaginarium.

Tamagotchi�(12€)

O�clássico�dos�clássicos.�Há�vários�â�venda�no�Olx,�como�por�exemplo�este�dentro�do�ovo.�Os�brinquedos�estão
por�estrear.
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E�que�tal�esquecer�os�brinquedos�da�moda.�Vamos�a�um�quiosque�da�Majora.�
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Boas�ideias�para�prendas�de�Natal

Se�ainda�não�fez�as�suas�compras�de�Natal,�veja�algumas�ideias�de�prendas�para�toda�a�família�e�amigos,�de
vários�preços.�Percorra�a�galeria�de�imagens�acima�clicando�sobre�as�setas.

Jogo�Majora

Majora�relembra�os�anos�80�com�o�jogo�Faz�Fita.�Preço:�22€

28�/�61

Jogo�Majora

Majora�relembra�os�anos�80�com�o�jogo�STOP�.�Preço:�22€

29�/�61
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Querido�Pai�Natal...

Quer�acredite�no�Pai�Natal�quer�acredite�no�menino�Jesus�—�ou�não�acredite�em�nenhum�—,�è�tempo�de�dar
presentes.�Por�isso,�comece�por�pensar�no�orçamento.�Quanto�quer�gastar�è�importante�para�fazer�a�sua�lista
de�prendas�antes�de�sair�de�casa;�gastará�sempre�menos�se�tiver�decidido�o�que�dar�a�quem�antes�de�entrar�no
corrupio�das�lojas.�Se�tem�pouco�dinheiro,�reduza�o�nömero�de�pessoas�a�quem�vai�oferecer�uma�lembrança,
pense�nos�que�lhe�estão�mais�próximos�e�que�merecem�mais�do�que�tudo.�Mas�se�o�seu�orçamento�está
folgado,�não�se�importe�de�abrir�os�cordões�â�bolsa�e�lembre-se�de�todos�os�que�durante�o�ano�fazem�parte�do
seu�dia�a�dia.�
�
Já�com�o�dinheiro�na�mão,�pense�se�quer�dar�um�presente�de�que�gosta�muito�ou�se�deve�dar�uma�prenda�que
condiga�com�a�pessoa�que�a�vai�receber.�É�melhor�tentar�adaptar�o�seu�gosto�ao�do�contemplado.�E�deixando
de�lado�as�sugestões�de�livros,�discos�e�DVD�que�já�lhe�fizemos,�embarquemos�no�mundo�do�prático,�casual,
ötil�ou�apenas�bonito.�

��
1��/��14�
�
Vestido�Be�You�Be�Beautiful�€145�
���
2��/��14�
�
Instax�Share�SP-3e�impressora�para�smartphone�€199�
���
3��/��14�
�
T-shirt�?Le�Mot�€38,50�
���
4��/��14�
�
Poster�de�Jorge�Colombo�A�Vida�Portuguesa�a�partir�de�€10�
���
5��/��14�
�
Mala�More�is�better�€115�
���
6��/��14�
�
Relógio�Balmain�Boutique�dos�Relógios�€350�
���
7��/��14�
�
Brincos�Inês�Telles�Jewellery�€172,20�
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���
8��/��14�
�
Sapatos�Peónia�€149,90�
���
9��/��14�
�
Anel�Carolina�Curado�€65�
���
10��/��14�
�
Batom�Givenchy�€35,52�
���
11��/��14�
�
Caderno�A�Vida�Portuguesa�€8�
���
12��/��14�
�
Casaco�BYBB�€225�
���
13��/��14�
�
Sabonete�Ach�Brito�A�Vida�Portuguesa�€12�
���
14��/��14�
�
Coffret�cremes�de�cabelo�Renè�Furterer�€20,40�
���
A�roupa�è�sempre�um�dos�presentes�mais�apreciados�no�Natal.�Toda�a�gente�gosta�de�receber�um�casaco�que
lhe�fique�bem,�ou�mesmo�as�meias�que�tanto�lhe�fazem�falta.�Temos�muitas�ideias�para�si.�E�vamos�começar
pela�roupa�de�senhora,�elas�primeiro,�claro,�como�manda�a�etiqueta.�As�mulheres�têm�gostos�e�necessidades
variadas,�mas�há�clássicos�que�não�falham.�As�tendências�ditam�peças�de�corte�simples�que�possam�ser�usadas
de�diferentes�maneiras,�seja�a�conjugar�com�uns�jeans,�para�usar�em�modo�descontraído�de�fim�de�semana,�ou
em�looks�mais�elegantes,�para�o�dia�a�dia�de�trabalho.�As�peças�aqui�propostas�podem�ser�usadas�em�vários
ambientes.�E�qualquer�uma�pode�ser�vestida�com�um�dos�pares�de�sapatos�sugeridos.�Depois,�há�outros
artigos�que,�igualmente,�não�falham.�Como�os�brincos,�os�anèis,�os�relógios,�a�maquilhagem�e�os�perfumes.�Em
caso�de�dövida,�um�batom�vermelho�nunca�è�demais.�Nem�uns�brincos�dourados.�
�
Mas�os�desejos�das�mulheres�não�se�ficam�apenas�pelos�cosmèticos,�joias�e�roupa.�As�fãs�de�tecnologia�—�e�já
agora�de�fotografia�e�aplicações�de�imagem�—�podem�gostar�de�acordar�dia�25�com�uma�impressora�que
imprime�fotografias�em�qualquer�formato.�E,�para�as�mais�analógicas,�há�sempre�a�oportunidade�de�oferecer
um�caderno.�Para�escreverem�sonhos,�desejos�ou�projetos.�Às�mais�nostálgicas�ou�amantes�de�design,�ofereça
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um�poster�de�parede,�como�o�que�o�ilustrador�Jorge�Colombo�fez�com�os�objetos�icónicos�de�antigamente�para
A�Vida�Portuguesa.�
�
Um�objeto�que�tambèm�pode�ser�oferecido�a�um�homem.�Mas�para�eles�è�melhor�começar�pelos�clássicos.�Uma
gravata�ou�uma�ècharpe�fazem�parte�do�guarda-roupa�de�todos,�quer�para�uma�ocasião�mais�formal,�para�o
trabalho�de�todos�os�dias,�ou�para�ambientes�mais�informais�e�quando�o�frio�aperta.�E�não�se�esqueça�de�uma
bonita�sweater�ou�de�um�moderno�casaco�clássico.�
��
1��/��12�
�
Perfume�Zadig�&�Voltaire�€55�
���
2��/��12�
�
Mui�Gin�€36,60�
���
3��/��12�
�
Écharpe�Valentino�na�Fashion�Clinic�€360�
���
4��/��12�
�
Cesto�de�roupa�suja�na�Loja�do�Gato�Preto�€54,95�
���
5��/��12�
�
Burro�em�lata�na�A�Vida�Portuguesa�€5�
���
6��/��12�
�
Casaco�reversível�na�Fashion�Clinic�€366�
���
7��/��12�
�
Conceito�?Tinto�Único�2015�€75�
���
8��/��12�
�
Capacete�de�escalada�?na�Casa�Senna�€70�
���
9��/��12�
�
Caderno�Flecha�na�A�Vida�Portuguesa�€8,60�
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���
10��/��12�
�
Óculos�Saint�Laurent�na�Fashion�Clinic�€295�
���
11��/��12�
�
Shoe�cream�Santori�na�Fashion�Clinic�€28�
���
12��/��12�
�
Gravata�Timeless�na�Fashion�Clinic�€95�
���
No�entanto,�este�ano�propomos-lhe�que�ouse�nos�presentes�de�Natal�para�homens.�Dê-lhes�objetos�de
decoração�com�sentido�de�humor�e�não�deixe�de�os�desafiar�para�os�desportos�mais�radicais,�como�a�escalada,
por�exemplo.�
�
Se�ele�for�solteiro,�atreva-se�a�dizer-lhe�que�a�roupa�suja�não�è�para�ficar�espalhada�pelo�chão�atè�vir�a�mulher�a
dias�para�a�colocar�na�máquina�de�lavar,�há�sítios�próprios�para�a�deixar�acumular�durante�a�semana.�Ou
experimente�oferecer-lhe�um�perfume�e�associe-o�a�algumas�loções�com�cheirinho,�vai�ver�que�ele�vai�adorar.
Depois,�se�ele�for�daqueles�mais�difíceis�de�satisfazer,�compre-lhe�uma�garrafa�de�um�bom�digestivo,�vinho,
espiritual,�licor,�o�que�for,�ele�há�de�apreciar.�
��
1��/��10�
�
Autocolante�de�parede�(150�x�100�cm)�?Janelinha�€72�
���
2��/��10�
�
Mochila�em�forma�de�rena�Zara�€17,95�
���
3��/��10�
�
Coelho�de�peluche�Zara�Home�€19,99�
���
4��/��10�
�
Jardineiras�de�menina�Zara�€19,95�
���
5��/��10�
�
Piano�vertical�de�madeira�Imaginarium�€67,96�
���
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6��/��10�
�
Ceirinha�forrada�para�bebè�Janelinha�€145�
���
7��/��10�
�
Pijama�Zara�€20�
���
8��/��10�
�
Casa�de�bonecas�Imaginarium�€169,15�
���
9��/��10�
�
Tenda�Tipi�Kids�€248�
���
10��/��10�
�
Jogo�Stop�Majora�€22�
���
No�capítulo�das�crianças,�assistimos�ao�regresso�do�artesanal�e�do�brinquedo.�Tablets,�ecrãs,�robôs�e
tecnologias�são�relegados�para�segundo�plano,�e�em�vez�disto,�voltamos�aos�peluches�macios�e�envolventes
ou�âs�ceirinhas�em�verga�para�o�bebè,�como�no�tempo�dos�nossos�avós.�Jogos�de�tabuleiro�são�uma�boa�opção
para�reunir�a�família�em�dias�chuvosos,�instrumentos�musicais�são�uma�boa�aposta�para�despertar�o�gosto�por
esta�arte�—�e�há-os�para�crianças�da�mais�tenra�idade.�As�casinhas�de�bonecas�são�outro�dos�objetos�―de
outros�tempos‖�que�voltam�em�força,�para�eles,�como�para�elas.�Afinal,�muitos�meninos�gostam�de�dar�largas�â
imaginação�brincando�na�cozinha,�no�quarto,�ou�noutro�compartimento�deste�objeto�que�replica�o�nosso�dia�a
dia�como�nenhum�outro.�
�
Outra�prenda�que�è�sucesso�garantido�è�uma�tenda�tipi.�Três�pès�de�madeira�forrados�a�tecido,�de�padrões
masculinos�ou�femininos,�darão�aos�índios�lá�de�casa�um�refögio�perfeito�para�brincar,�ler�ou�meditar.�Ainda�para
o�quarto,�os�autocolantes�de�parede�em�versão�bailarina�ou�aviador�dão�um�toque�önico�e�personalizado�â
decoração.�O�Natal�è�ainda�a�quadra�do�ano�para�vestir�os�mais�pequenos�com�roupa�confortável�ou�alusiva�â
època.�Pijamas�quentinhos�com�padrões�divertidos�ou�jardineiras�mimosas�são�opções�aconchegantes�para�a
noite�da�consoada�ou�a�manhã�de�Natal.�
��
1��/��10�
�
Cadeira�de�escritório�IKEA�€169�
���
2��/��10�
�
Rena�de�madeira�na�Loja�do�Gato�Preto�€39,95�
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���
3��/��10�
�
Cobertor�de�papa�na�Vida�Portuguesa�€122�
���
4��/��10�
�
Almofada�no�IKEA�€19,99�
���
5��/��10�
�
Almofada�IKEA�€14,99�
���
6��/��10�
�
Candeeiro�de�pè�IKEA�€49,99�
���
7��/��10�
�
Tapete�IKEA�€179�
���
8��/��10�
�
Escadote�de�madeira�IKEA�€17,99�
���
9��/��10�
�
Caixa�de�chá�erva�príncipe�na�Vida�Portuguesa�€6,95�
���
10��/��10�
�
Taça�beringela�de�porcelana�na�Vida�Portuguesa�€37�
���
Há�sempre�muita�gente�que�aprecia�ou�necessita�mais�de�objetos�para�a�casa.�São�quase�sempre�utilidades�ou
coisas�mais�supèrfluas�que�nunca�compraria�se�não�fosse�a�època�natalícia.�As�lojas�multiplicam-se�em
decorações�de�Natal,�por�exemplo,�mas�ela�só�funciona�num�período�muito�curto�do�ano,�por�isso�aconselhamos
a�que�ofereça�prendas�que�dão�quase�para�o�ano�inteiro�ou,�pelo�menos,�para�a�estação�fria,�para�que�o�feliz
contemplado�as�possa�utilizar�de�imediato.�
�
As�almofadas�fazem�sempre�falta.�Pode�querer�recostar-se�no�sofá�e�elas�dão�uma�achega�ou�ver�televisão�na
cama�rodeado�por�esses�objetos�tão�macios.�No�entanto,�como�dizíamos�há�pouco,�não�deixe�de�oferecer
coisas�quentes.�Uma�boa�manta,�um�cobertor�quentinho,�nada�melhor�para�um�casal�e�poupa-se�logo�num
presente.�
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�
Sugerimos-lhe�ainda�artigos�de�iluminação.�É�uma�tendência�de�decoração,�que�acredita�cada�vez�mais�nos
espaços�personalizados�pela�luz,�mais�baixa,�mais�alta,�mais�quente�ou�mais�fria.�Outra�hipótese�será,�com�o
trabalho�em�casa�cada�vez�mais�frequente,�pensar�em�ter�uma�boa�cadeira�de�escritório,�um�presente�ideal
para�quem�tambèm�não�gosta�de�largar�o�computador�por�lazer.�Artigo�de�decoração�ötil�e�de�um�charme
encantador,�as�taças�de�porcelana�do�feitio�de�legumes�estão�mais�na�moda�do�que�nunca.�Arrisque�que�não�vai
ficar�mal�visto.�No�fim,�se�insistir�em�querer�dar�qualquer�coisa�alusiva�ao�Natal,�sugerimos-lhe�um�objeto�que
não�deixa�de�estar�disponível�no�ano�seguinte�e�no�outro�e�no�outro.�Uma�rena�de�madeira,�discreta�e�sempre�a
despertar�sorrisos.
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O�Natal�è�das�crianças?�Então�tome�nota�destes�100�presentes�para�miödos

Se�o�Natal�è�das�crianças,�os�presentes�ficam�por�conta�dos�adultos.�Para�facilitar�a�època�das�decisões�difíceis,
juntámos�100�ideias�para�todos�os�gostos�e�carteiras.

Dos�2€�aos�400€,�para�os�miödos�que�só�vêem�tecnologia�â�frente,�para�os�pequenos�fashionistas�e�para�os
pais�que�gostam�de�manter�as�brincadeiras�â�moda�antiga�—�o�Natal�quando�chega�è�para�todos�e�entre�gerir�o
orçamento,�ler�as�cartas�ao�pai�Natal�de�uma�ponta�â�outra�e�pensar�nos�presentes�para�o�resto�da�família,�nem
sempre�há�tempo�e�paciência�para�fazer�as�escolhas�mais�originais.�Será�que�100�ideias�são�o�suficiente?�Bem,
pelo�menos�já�è�um�princípio.�A�saga�Star�Wars�è�tendência,�o�imaginário�Disney�nunca�chegou�a�sair�de�moda
e�há�cada�vez�mais�lojas�e�marcas�a�recuperar�os�tradicionais�brinquedos�em�madeira.�Espreite�a�lista�na
fotogaleria�e�boas�compras.

18�de�101

Jogo�de�tabuleiro�Missão�a�Marte�2049�da�Majora�32€�www.majora.pt
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Guia�para�construir�um�Natal�de�sonho

O�Natal�está�â�porta�e,�com�ele,�chega�a�preocupação�de�celebrar�a�família�e�comprar�presentes�originais�para�a
mãe,�avô�e�gato,�de�preferência�sem�sair�da�mesma�zona�comercial.�Nem�o�orçamento�ou�o�tempo�esticam�e
todas�as�luzes,�anöncios,�catálogos,�árvores,�presèpios,�canções�e�filas�vão�dar�a�um�dos�pontos�mais�altos�da
cidade�de�Lisboa.�Prepare�os�laços�e�os�embrulhos�porque�vamos�construir�um�Natal�de�sonho�num�önico�dia�e
sem�sair�do�mesmo�sítio.�

A�Lush�oferece�vários�adereços�para�o�banho.�Tworlds�Productions��

É�no�segundo�piso�do�Amoreiras�Shopping�Center,�mesmo�â�entrada�do�seu�miradouro�panorãmico,�que
arranca�a�quadra�natalícia.�Junto�â�lareira�decorativa�da�loja�Area�encontra�árvores�de�várias�cores�e
respectivos�adereços�para�todos�os�gostos�e�feitios.�A�mesa�de�jantar�já�está�posta�mesmo�ao�lado,�na�popular
Zara�Home�,�onde�só�falta�o�bacalhau,�o�peru�ou�o�cabrito�(â�venda�no�supermercado�Jumbo�Pão�de�Açucar�).�

�

O�cheiro�a�biscoitos�de�gengibre�das�velas�aromáticas�faz�lembrar�os�doces�que�nos�fazem�chorar�por�mais�na
consoada.�Culpe�as�rabanadas,�os�sonhos�ou�o�bolo-rei�impossíveis�de�resistir�da�pequena�Casinha�do�Pão�que
aceita�encomendas�para�a�principal�festa�de�família�do�ano.�

�Se�quiser�surpreender,�opte�por�uma�peça�Swarovski.�Tworlds�Productions��

O�convidado�de�honra�è�o�tradicional�Pai�Natal�de�chocolate�a�descer�sorridente�da�chaminè�na�Hussel.�Às
costas�traz�presentes�para�o�sapatinho�dos�mais�gulosos�que,�entre�os�jogos�de�tabuleiro�da�Devir�e�as�figuras
de�encaixe�da�Majora,�ainda�preferem�doces�e�guloseimas.�

�

Mas�Natal�que�è�Natal�tem�brinquedos�como�os�peluches�para�bebès�da�Chicco,�os�robôs�da�Imaginarium�e�as
bonecas�da�Dreamy�World�debaixo�da�árvore.�No�topo,�fica�só�a�faltar�a�estrela�que,�por�exceção�â�regra,�chega
em�forma�de�colar�Swarovski�com�cristais�em�aço�inoxidável�a�pensar�na�prenda�da�mãe�ou�da�namorada.�Para
a�avó,�tambèm�não�faltam�sugestões:�um�cachecol�de�caxemira�da�Stefanel,�um�voucher�com�uma�massagem
de�relaxamento�da�Pousadas�de�Portugal�ou�um�conjunto�de�sabonetes�disponíveis�na�loja�O�Boticário.�

Existem�inömeras�opções�para�os�mais�novos�Tworlds��

“Ho�ho�ho”,�ecoa�directamente�da�casa�mais�popular�do�Pólo�Norte,�acabada�de�chegar�ao�segundo�piso�do
Amoreiras�Shopping�Center.�É�lá�que�agora�está�o�velhote�de�barbas�brancas�acompanhado�de�um�atarefado
duende�que�parece�ler�atentamente�as�cartas�recèm-chegadas�da�caixa�de�correio�natalícia�(tambèm�pode
comprar�a�sua�na�loja�Flying�Tiger�)�mesmo�antes�de�preparar�a�distribuição�dos�presentes�de�Natal.�A�boa
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notícia�è�que�os�enormes�laços�para�o�cabelo�do�espaço�temporário�Lemon�Hair�Lovers�e�a�clutch�em�forma�de
presente�da�marca�Karl�Lagerfeld�(disponível�na�Loja�das�Meias�)�nem�precisam�de�embrulho�e�prometem
brilhar�mais�do�que�qualquer�papel�com�uma�fita�bonita�na�noite�de�Natal.�

��

Para�os�mais�exigentes,�não�há�como�errar�com�um�cartão�presente�Mundicenter�adquirido�no�Balcão�de
Informações.�

��

A�contagem�decrescente�inicia-se�na�Swatch,�com�um�relógio�alusivo�â�data,�e�termina�com�os�calendários�do
advento�recheados�de�produtos�de�beleza�da�Rituals�e�The�Body�Shop�.�A�caminho�da�celebração�do
nascimento�do�Menino�em�Belèm,�todas�as�luzes�vão�dar�â�posta�de�bacalhau�decorativa,�feita�de�porcelana,�â
venda�na�Vista�Alegre.�Tão�original�como�as�compotas�em�bisnaga,�inspiradas�em�tubos�de�tinta,�da�marca
Meia.Dözia�e�os�licores�de�chocolate�do�espaço�temporário�Douro’s�Flavours.�

�

Para�os�mais�exigentes,�não�há�como�errar�com�um�cartão�presente�Mundicenter�adquirido�no�Balcão�de
Informações.�No�trenó�do�Natal,�há�ainda�espaço�para�os�amantes�de�maquilhagem�que�têm�direito�a�coleções
limitadas�da�M.A.C�e�a�trios�de�sombras,�máscaras�e�batom�da�marca�Inglot.�Para�os�adolescentes?�Um�passe
de�fim-de-semana�para�o�Rock�In�Rio�Lisboa�de�2018,�disponível�na�Fnac�,�ou�um�par�de�tènis�tendência�da
Kicks�Footwear.�A�lista�de�compras�fica�completa�com�as�prendas�para�o�pai,�avó�e�namorado:�gravatas
coloridas�da�Mr.�Blue,�quadros�artísticos�da�Passe�Partout�ou�botões�de�punho�da�ourivesaria�Anselmo�1910.�

�Entre�na�Meia.Dözia�e�vai�ver�que�sai�de�lá�com�prendas�para�muitos�amigos.�Tworlds�Productions��

Esquecido�está�o�gorro�do�Pai�Natal�que�encontra�na�Pet’s�Park�para�o�seu�amigo�de�quatro�patas.�Com�uma
banda�sonora�de�mösicas�festivas,�na�montra�da�loja�não�faltam�brinquedos,�roupa�e�coleiras�natalícias�para
cães�e�gatos.�

�

E�porque�o�melhor�do�Natal�tambèm�è�a�entreajuda,�a�Calzedonia�festeja�a�data�a�meias.�Leia-se�com�a�venda
de�um�par�de�meias�de�edição�especial�(âs�bolinhas�e�com�corações),�cuja�metade�do�valor�reverte�para�a
instituição�Comunidade�Vida�e�Paz.�Meias,�essas,�que�complementam�os�conjuntos�de�dormir�da�Oysho�prontos
a�acabar�com�o�ódio�universal�aos�pijamas�natalícios.�Os�coffrets�das�lojas�Perfumes�&�Companhia�e
Marionnaud�è�que�nunca�desiludem�e,�ano�após�ano,�conquistam�sempre�o�familiar�mais�querido.�

�

Tocam�os�sinos�e,�ao�descer�as�escadas,�è�impossível�ficar�indiferente�ao�cheiro�tanto�das�caixas�de�bombas�de
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banho�da�Lush�como�das�caixas�de�bombons�da�Godiva�.�São�tantas�como�as�lojas�deste�centro�comercial
(contam-se�mais�de�200)�e�quase�roubam�a�atenção�do�presèpio�animado�da�escadaria�central.�No�fundo,
ouve-se�o�choro�do�menino�Jesus�e�o�som�de�uma�aldeia�que�trabalha�para�construir�uma�quadra�mágica�de
sonho.�A�prova�viva�de�que�o�Natal�è�quando�um�Homem�e�o�Amoreiras�Shopping�Center�quiser.�

�Opte�pelas�caixas�de�bombas�de�banho�da�Lust�Tworlds�Productions��
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Prendas�de�Natal�para�miúdos�por�menos�de�€50

06.12.2017�17:17�|por�Frederica�Wilbraham�com�Ângela�Marques�

Isso�mesmo,�leu�bem:�o�GPS�fez�uma�selecção�de�presentes�a�menos�de�€50�que�os�miúdos�irão�adorar

De�maneira�a�ajudá-lo�a�escolher�a�prenda�ideal�para�os�miúdos�da�famíla,�o�GPS�seleccionou�ideias�de
presentes�que�poderá�oferecer�por�menos�de�€50.�Aqui�encontrará�brinquedos,�chávenas,�acessórios�para�o
quarto,�roupa�e�muito�mais.�

Não�perca�mais�tempo�e�veja�a�fotogaleria�que�o�GPS�preparou�para�si.�

2/28�-�Jogo�tabuleiro:�Faz�Fita�Majora,�€22

7/28�-�Jogo�de�tabuleiro:�Stop�Majora,�€22
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Borlas:�fim�de�semana�prolongado�a�custo�zero

Este�ano�o�calendário�está�bem�arrumado�e�os�feriados�de�dezembro�vão�oferecer�dois�fins�de�semana
prolongados.�O�primeiro�começa�amanhã�(1�dezembro)�com�várias�atividades�de�Natal�espalhadas�por�todo�o
país.�Iluminações,�pistas�de�gelo,�mercados,�concertos�e�exposições�são�apenas�algumas�das�sugestões.
Espreite�a�lista�completa�e�aproveite�o�fim�de�semana�prolongado.�
�
Natal�em�Lisboa�
O�Natal�em�Lisboa�arranca�este�fim�de�semana�com�um�conjunto�de�iniciativas,�em�forma�de�boas-vindas.
Amanhã,�dia�1�de�dezembro,�na�Igreja�de�Santo�António�(Largo�de�Santo�António�da�Sè,�22),�há�um�ateliê�de
Presèpios�de�Barro,�pelas�11h30.�Nesta�iniciativa�miödos�e�graödos�são�desafiados�a�olhar�com�olhos�bem
abertos�para�os�presèpios�portugueses�e,�dando�largas�â�sua�criatividade,�moldar�com�as�próprias�mãos�uma
figura�do�quadro�do�nascimento�de�Jesus,�que�podem�levar�para�casa.�No�sábado,�dia�2�de�dezembro,�está
marcado�um�concerto�do�Coro�Gospel�Collective,�para�as�21h30,�na�Igreja�Nossa�Senhora�do�Rosário�de�Fátima
(Avenida�de�Berna,�26).�Neste�concerto�vai�poder�ouvir�mösicas�como�“Happy�Day”,�“This�Little�Light�of�Mine”,
“Silent�Night”,�entre�outras.�Consulte�o�programa�completo�do�Natal�em�Lisboa�na�página�Lisboa�na�Rua�.�
�
Porto�acende�as�iluminações�de�Natal�
Amanhã,�no�feriado�de�1�de�dezembro,�âs�17h30,�vão�ser�ligadas�as��iluminações�de�Natal�do�Porto�.�Como�já�è
habitual,�este�momento�è�assinalado�na�Avenida�dos�Aliados,�com�a�iluminação�da�Árvore�de�Natal�da�cidade,
um�espetáculo�pirotècnico�e�um�concerto,�com�atuações�do�grupo�Bando�dos�Gambozinos�e�do�Coro�d’Inverno.
Ainda�no�dia�1,�abrem�duas�pistas�de�gelo,�uma�na�Praça�de�D.�João�I�e�outra�na�Praça�de�Mouzinho�de
Albuquerque�(Rotunda�da�Boavista).�Neste�dia�as�pistas�têm�entrada�gratuita.�
�
Porto:�Concertos�onde�o�pöblico�fica�â�porta�
O�ciclo�Natal�â�Porta�regressa�este�ano�com�espetáculos�de�canto�lírico�aos�sábados�e�de�jazz�aos�domingos.�A
mösica�vai�soar�â�entrada�de�três�edifícios�da�cidade,�durante�três�fins�de�semana,�e�o�pöblico�será�bem-vindo
para�ficar�â�porta.�Os�concertos�começam�âs�15h30�e�têm�acesso�livre.�Este�fim�de�semana,�o�programa�è�no
Varandim�da�Torre�dos�Clèrigos.�Amanhã,�dia�2�de�dezembro,�atua�Liliana�Nogueira,�com�Ângela�Alves�e�Maria
João�Nogueira.�No�domingo,�dia�3,�atua�Mariana�Vergueiro�Quarteto.�
�
Coro�Juvenil�de�Lisboa�dá�concerto�em�Sintra�
O�Natal�chega�a�Sintra�amanhã,�dia�1�de�dezembro,�com�um��concerto�do�Coro�Juvenil�de�Lisboa��e�a
inauguração�da�árvore�de�Natal�da�Parques�Sintra,�no�Terreiro�do�Palácio�Nacional�de�Sintra.�O�reportório�do
concerto,�que�começa�âs�18h00,�vai�contar�com�mösicas�tipicamente�natalícias,�como�"Jingle�Bells",�"Let�It
Snow",�"Last�Christmas",�"Santa�Claus�is�Coming�to�Town",�entre�outras.�A�árvore�de�Natal�tem�15�metros�de
altura�e�um�tönel�de�passagem�no�interior,�que�è�ideal�para�tirar�uma�boa�fotografia.�
�
Atividades�de�Natal�em�Almada�
Em�Almada,�o�Natal�celebra-se�com�várias�atividades,�desde�oficinas,�sessões�de�cinema,�horas�de�contos,
entre�outras.�No�Solar�do�Zagallos,�sábado�e�domingo,�dia�2�e�3�de�dezembro,�há�uma�oficina�de�Prendas�e
Enfeites�de�Natal�e�Reutilização�de�Materiais,�pelas�14h30.�As�sessões�de�cinema�no�solar�começam�âs�16h00,
amanhã,�dia�1,�com�o�filme�“Um�Conto�de�Natal”,�e�no�sábado,�dia�2,�com�o�filme�“O�Expresso�Polar”.�Já�na
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Biblioteca�Municipal�Josè�Saramago,�para�a�tarde�de�sábado,�dia�2,�estão�agendadas�duas�horas�de�conto,
ambas�âs�16h00,�com�as�histórias�“Eu�quero�um�amigo”�e�“O�pinto�careca”.�Na�Biblioteca�Municipal�Maria
Lamas,�âs�16h00,�há�uma�oficina�com�o�tema�“Vamos�fazer�um�floco�de�Neve”.�Consulte�todo�o�programa�e
todas�as�atividades�na�página�da��Cãmara�Municipal�de�Almada�.�
�
Workshops�para�os�mais�novos�na�FNAC�
A��FNAC��preparou,�para�esta�època�natalícia,�atividades�a�pensar�nos�mais�novos�com�workshops�de�jogos,
espetáculos�de�mösica�ao�vivo,�leitura�de�contos�e�sessões�de�autógrafos.�Amanhã,�dia�1�de�dezembro,�quem
for�atè�â�FNAC�do�Vasco�da�Gama,�pelas�11h30,�vai�poder�participar�no�Workshop�de�Natal�Science4You,�que
promete�levar�as�crianças�a�apaixonarem-se�pela�ciência.�No�sábado,�dia�2,�estão�programados�Workshops
Majora,�na�FNAC�do�Fórum�Almada,�entre�as�15h00�e�as�17h00,�e�na�FNAC�de�Viseu,�entre�as�11h30�e�as
14h00.�Nesta�atividade�as�crianças�vão�poder�experimentar�diversos�jogos�de�tabuleiro.�No�domingo,�dia�3,�a
FNAC�NorteShopping�recebe�um�concerto�para�toda�a�família,�com�mösica�direcionada�para�os�bebès,�onde�os
pequenos�têm�a�possibilidade�de�explorar�os�instrumentos.�
�
O�Pai�Natal�chega�a�Faro�de�Bicicleta�
Como�já�è�costume,�o��Passeio�de�Natal�–�O�Pai�Natal�chega�a�Faro�de�Bicicleta��decorre�amanhã,�dia�1�de
dezembro,�a�partir�das�9h00.�A�iniciativa,�que�consiste�num�passeio�de�bicicleta�para�todas�as�idades,�terá�início
na�aldeia�de�Estoi�(saída�no�Largo�de�Liberdade�âs�9h00),�passará�pela�Conceição�de�Faro�âs�9h30�(junto�â
sede�da�Junta�de�Freguesia)�e�fará�uma�grande�concentração�no�Parque�de�Lazer�das�Figuras,�pelas�10h00,
para�quem�quiser�integrar�o�passeio�a�partir�daí,�e�continuar�pela�cidade�de�Faro.�Finalmente,�a�chegada�está
prevista�para�as�10h30�no�Jardim�Manuel�Bívar.�A�participação�è�gratuita�e�cada�participante�deve�levar�a�sua
bicicleta.�
�
Attero�by�Bordalo�II�
A�exposição�“Attero”,�de��Bordalo�II�,�termina�no�domingo,�dia�3�de�dezembro.�Entre�hoje,�dia�1,�e�domingo,�dia
3,�vai�estar�aberta�das�14h00�âs�20h00.�“Attero”�è�um�termo�latim,�que�significa�“desperdício”,�e�dá�nome�â
primeira�grande�exposição�a�solo�de�Bordalo�II.�O�artista�critica�a�sociedade�consumista�atual�e�a�exploração
abusiva�dos�recursos�naturais,�utilizando�lixo,�como�já�è�prática�da�sua�arte,�para�construir�peças�de�animais.�Ao
todo,�a�exposição�è�composta�por�cerca�de�30�peças�que�estão�num�armazèm�em�Beato�(Rua�Xabregas,�49),
duas�na�rua�do�armazèm,�uma�na�Avenida�24�de�Julho�e�uma�no�Cais�do�Sodrè.�
�
Mercado�Crafts�&�Design�no�Jardim�da�Estrela�
O��Mercado�Crafts�&�Design��volta�este�fim�de�semana�ao�Jardim�da�Estrela.�No�sábado�e�no�domingo,�dia�2�e�3
de�dezembro,�um�dos�jardins�mais�conhecidos�de�Lisboa�vai�estar�ocupado,�entre�as�10h00�e�as�18h00,�por
várias�bancas�com�peças�de�autor,�criações�önica�nacionais�e�internacionais.�O�“Christmas�Spirit”�è�o�tema�do
mercado�para�este�mês,�que�vai�ser�triplicado,�já�que�habitualmente�decorre�apenas�no�primeiro�fim�de�semana.
Em�dezembro�vão�haver�três�edições,�ou�seja�três�fins�de�semana,�a�começar�no�sábado,�dia�2,�e�a�terminar
nos�dias�16�e�17.�
�
Mercado�de�Natal�em�Cascais�
Falta�menos�de�um�mês�para�o�Natal,�mas�a�festa�em�Cascais�começa�este�fim�de�semana.�No�domingo,�dia�3
de�dezembro,�entre�as�11h00�e�as�19h00,�estão�preparadas�várias�iniciativas�que�prometem�animar�o�Mercado
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da�Vila.�O�dia�divide-se�entre�espetáculos�de�magia,�mascotes,�palhaços,�malabaristas,�teatro,�a�chegada�do�Pai
Natal,�entre�outras�atividades.�Para�que�os�pais�não�fiquem�sem�planos�enquanto�as�crianças�se�divertem,�ali
mesmo�ao�lado�há�vendas�de�artesanato�e�de�produtos�gastronómicos,�algumas�delas�de�associações�de
solidariedade�de�Cascais,�onde�pode�aproveitar�para�comprar�lembranças�de�natal.�Consulte�o�programa
completo�na�página�da�Cãmara�Municipal�de�Cascais�.�
�
Acompanhe�o�Boa�Cama�Boa�Mesa�no
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Este�Natal�a�Majora�regressa�aos�anos�80�com�STOP��e�Faz�Fita

A,�b,�c,�d,�e…�stop.�Toda�a�gente�se�recorda�do�jogo�do�Stop,�muito�popular�nos�anos�80�e�90�durante�as�aulas
mais�aborrecidas�da�escola.�A�versão�mais�popular�era�feita�â�mão�com�uma�folha�de�papel�e�caneta,�mais�tarde
surgiram�as�devidas�versões�em�tabuleiro.�
�
Este�Natal�a�Majora�decidiu�editar�o�seu�próprio�jogo�do�Stop,�juntamente�com�outro�clássico�dos�anos�80:�o�Faz
Fita.�Se�não�fez�parte�da�sua�infãncia,�explicamos-lhe�que�é�um�tabuleiro�onde�cada�centímetro�é�uma�casa�e
inclui�um�desafio�de�jogada�rápida.�
�
Os�dois�jogos�têm�um�P.V.P�recomendado�de�22€�e�estão�â�venda�no�site�da�Majora�e�nos�quiosques�da�marca
no�Amoreiras�Shopping�Center�e�Oeiras�Parque.�E�estão�mesmo�a�pedir�para�serem�jogados�na�noite�de�Natal.�
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Sugestões�de�presentes�de�Natal�para�crianças�dos�13�aos�15�anos

Se�gostou�deste�artigo�pode�tambèm�estar�interessado�nos�seguintes:A�famosa�“idade�do�armário”�faz�com�que
não�gostem�de�nada�ou�encolham�os�ombros�quando�lhes�pergunta�o�que�gostavam�de�receber?�Fuja�do
envelope�com�dinheiro�e�espreite�as�nossas�sugestões,�de�certeza�que�atè�os�miödos�mais�rebeldes�e�difíceis
as�vão�adorar��

�Ideias�de�presentes�de�Natal�para�adolescentes:��1.�Jogo�do�STOP�,�da�Majora��

“Cidades”,�“Marcas”,�“Animais”;�Letra�M��O�jogo�de�categorias�mais�jogado�de�sempre,�pela�primeira�vez�em
tabuleiro.�

�

O��STOP���è�um�jogo�de�cultura�geral�de�categorias�(Nome,�Cores,�Marcas,�Países,�etc.)�em�que�os
participantes�pontuam�pela�sua�capacidade�de�preencher�espaços�em�branco�de�acordo�com�uma�letra�do
alfabeto.�O�primeiro�jogador�a�terminar�as�categorias�definidas�grita�STOP��e�todos�os�jogadores�devem�parar
de�escrever.�Palavras�önicas�em�cada�jogada�pontuam�mais�do�que�palavras�coincidentes�com�as�de�outros
jogadores.�

�2.�Livro�“Histórias�de�Adormecer�Para�Raparigas�Rebeldes”,�na�FNAC�

�

�

Com�estas�“Histórias�de�Adormecer�Para�Raparigas�Rebeldes”,�as�raparigas�mais�apaixonadas,�independentes
e�decididas�poderão�adormecer�embaladas�pelas�histórias�de�vida�inspiradoras�de�100�mulheres�que�mudaram
o�mundo.�Com�a�sua�inteligência�e�determinação,�estas�mulheres�extraordinárias�ficaram�na�história�da
Humanidade�por�terem�tido�a�audácia�de�sonharem�com�um�mundo�onde�o�gènero�não�define�fronteiras�e�onde
ser�mulher�è�ter�uma�voz�e�a�força�necessária�para�a�erguer.�

�3.�Fã�Pack�NOS�Alive�2018,�na�FNAC�

�

�

Para�os�adolescentes�que�adoram�concertos�e�boa�mösica��A�11.ª�edição�do�NOS�Alive,�em�2017,�ficou
marcada�como�a�mais�bem�sucedida�de�sempre,�tendo�esgotado�a�mais�de�três�meses�do�arranque�do�festival.
Para�garantir�que�o�seu�adolescente�tem�presença�assegurada�na�edição�do�próximo�ano,�este�pack�com�bilhete
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de�3�dias�e�uma�camisola�è�o�presente�perfeito.�

�4.�Agenda�Diária�Sonhos,�Planos�e�Mil�Histórias�por�Contar,�da�Mr.�Wonderful�

�

�

Para�anotar�datas�de�testes,�trabalhos,�saídas�com�os�amigos�e�os�primeiros�encontros…�a�agenda�da�Mr.
Wonderful�è,�alèm�de�ötil,�muito�divertida,�colorida�e�repleta�de�espaço�para�os�nossos�adolescentes�realizarem
cada�um�dos�seus�sonhos��

�

Organizada�de�janeiro�a�dezembro�de�2018.�

�5.�Instax�Mini�9�Verde�Lima,�da�Fujifilm�

�

�

Uma�ideia�incrível�para�os�adolescentes�que�adoram�registar�os�melhores�momentos�entre�família�e�amigos.�A
instax�imprime�as�fotografias�imediatamente,�pelo�que�as�memórias�ficarão,�mesmo,�para�sempre��

�6.�Volkswagen�T1�Camper�Van,�da�Lego�

�

�

Ainda�não�têm�idade�para�conduzir,�mas�vão�adorar�receber�esta�pão�de�forma…�de�LEGO��Um�desafio�â�altura
dos�adolescentes�mais�rebeldes�e�emancipados.�

�7.�Caneca�“I’m�the�Boss”,�da�Stradivarius�

�

�

Eles�ainda�não�são�donos�do�seu�destino,�mas�vamos�deixá-los�pensar�que�sim��Esta�chávena�è�giríssima�e�è
um�presente�simples�mas�marcante,�com�uma�mensagem�de�empoderismo�que�os�deixará�muito�felizes�e
confiantes.�
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�Se�gostou�deste�artigo,�tambèm�poderá�estar�interessado�nos�seguintes:���

The�post�appeared�first�on�Pumpkin.pt�.
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Natal�chega�â�FNAC�com�diversão�para�os�mais�novos

Conheça�toda�a�programação�aqui��
��
Versão�para�impressão�
��por�redação��
A�FNAC�preparou�para�esta�època�natalícia�atividades�a�pensar�nos�mais�novos�com�workshops�de�jogos,
espetáculos�de�mösica�ao�vivo,�leitura�de�contos�e�sessões�de�autográfos.�Durante�os�fins-de-semana�de�11�de
novembro�a�16�de�dezembro,�a�FNAC�promete�animação�garantida.�
�
Estão�programados�eventos�didáticos�como,�por�exemplo,�o�Workshop�Natal�Science4You,�que�promete��levar
as�crianças�a�apaixonarem-se�pela�ciência;�o�Workshop�Majora,�em�que�poderão�experimentar�diversos�jogos
de�tabuleiro;�o�Workshop�de�Xadrez,�que�explora�o�universo�das�jogadas�estratègicas�e�o�Workshop�Gaming,�
que�ensina�a�construir�os�próprios�jogos.�
�
A�banda�Fungaguinhos�vai�animar�as�FNAC�Almada�e�Colombo,�com�os�temas�do�seu�alböm�“Pra�Bicharada”,
recriação�da�mösica�de�Josè�Barata�Moura.�Na�FNAC�Leiria,�os�mais�jovens�têm�a�oportunidade�de�se
divertirem�ao�mesmo�que�aprendem�com�a�Escola�de�Artes�da�Sociedade�Artística�Musical�dos�Pousos.�Há
ainda�concertos�para�toda�a�família,�com�sonoridades�a�pensar�nos�bebès,�que�têm�o�intuito�de�contribuir�para�o
seu�desenvolvimento�intelectual,�sensorial�e�motor.�
�
Já�os�fãs�de�histórias�recheadas�de�humor�e�de�fantasia,�terão�direito�a�sessão�de�autógrafos�com�Greg�de�o
“Diário�de�um�Banana”�e�â�Hora�do�Conto,�que�acontece�quase�todos�os�domingos�de�manhã�em�todas�as
FNAC.�
�
Calendário�de�11�de�novembro�a�16�de�dezembro:�
�
��Dia�11�de�novembro,�sábado�
�
Concertos�em�família��–�concertos�para�bebès�–�FNAC�Oeiras,�11h�
�
Sessão�de�autógrafos�com�o�Greg�–�“Diário�de�um�Banana”��–�FNAC�Alfragide,�11h30�
�
Sessão�de�autógrafos�com�o�Greg�–�“Diário�de�um�Banana”��–�FNAC�Almada,�15h�
�
��
�
Dia�12�de�novembro,�domingo�
�
Sessão�de�autógrafos�com�o�Greg�–�“Diário�de�um�Banana”��–�FNAC�Oeiras,�11h�
�
Sessão�de�autógrafos�com�o�Greg�–�“Diário�de�um�Banana”��–�FNAC�Cascais,�15h�
�
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��
�
Dia�18�de�novembro,�sábado�
�
Sessão�de�autógrafos�com�o�Greg�–�“Diário�de�um�Banana”��–�FNAC�Colombo,�11h30�
�
��
�
Dia�19�de�novembro,�domingo�
�
Workshop�Natal�Science4You��–�FNAC�Alfragide,�11h30�
�
Workshop�de�Xadrez��–�multi�road�show�–�multi�chess�por�grupo�möltipla�escolha�–�FNAC�NorteShopping,�11h30
�
��
�
Dia�25�de�novembro,�sábado�
�
Workshop�Majora��–�jogos�de�tabuleiro�–�FNAC�Alfragide,�11h�âs�18h�
�
��
�
Dia�26�de�novembro,domingo�
�
Workshop�Natal�Science4You��–�FNAC�Vasco�da�Gama,�11h30�
�
��
�
Dia�1�de�dezembro,sexta-feira�
�
Workshop�Natal�Science4You��–�FNAC�Vasco�da�Gama,�11h30�
�
Dia�2�de�dezembro,�sábado�
�
Workshop�Majora��–�jogos�de�tabuleiro,�FNAC�Viseu,�11h30�âs�14h�
�
Workshop�Majora��–�jogos�de�tabuleiro,�FNAC�Almada,�15h�âs�17h�
�
��
�
Dia�3�de�dezembro,�domingo�
�
Concertos�em�família��–�concertos�para�bebès�–�FNAC�NorteShopping,�11h30�
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�
��
�
Dia�8�de�dezembro,�sexta-feira�
�
Fungaguinhos,�“Pra�Bicharada”��–�a�mösica�de�Josè�Barata�Moura�para�a�infãncia�–�FNAC�Almada,�16h30�
�
��
�
Dia�9�de�dezembro,sábado�
�
Fungaguinhos,�“Pra�Bicharada”��–�a�mösica�de�Josè�Barata�Moura�para�a�infãncia�–�FNAC�Colombo,�17h�
�
��
�
Dia�10�de�dezembro,�domingo�
�
Workshop�Natal�Science4You��–�FNAC�Alfragide,�11h30�
�
��
�
Dia�16�de�dezembro,�sábado�
�
Workshop�Natal�Science4You��–�FNAC�Viseu,�11h30�
�Comentários��
comentários

boasnoticias.pt

06-11-2017

Periodicidade:

Classe:

Âmbito:

Tiragem:

Temática:

Dimensão:

Imagem:

Pagina(s):

Diário

Informação�Geral

Informação�Geral

Informação�Geral 17:36



Natalparatodos

Marketeer

126 a 133

S/Cor

4615 cm
2

15000

Nacional

MKT/Comunicação

Mensal

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:01112017

Distribuição



Marketeer

126 a 133

S/Cor

4615 cm
2

15000

Nacional

MKT/Comunicação

Mensal

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):01112017

Distribuição



Marketeer

126 a 133

S/Cor

4615 cm
2

15000

Nacional

MKT/Comunicação

Mensal

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):01112017

Distribuição



Marketeer

126 a 133

S/Cor

4615 cm
2

15000

Nacional

MKT/Comunicação

Mensal

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):01112017

Distribuição



Marketeer

126 a 133

S/Cor

4615 cm
2

15000

Nacional

MKT/Comunicação

Mensal

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):01112017

Distribuição



Marketeer

126 a 133

S/Cor

4615 cm
2

15000

Nacional

MKT/Comunicação

Mensal

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):01112017

Distribuição



Marketeer

126 a 133

S/Cor

4615 cm
2

15000

Nacional

MKT/Comunicação

Mensal

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):01112017

Distribuição



Marketeer

126 a 133

S/Cor

4615 cm
2

15000

Nacional

MKT/Comunicação

Mensal

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):01112017

Distribuição



Brincar

Marketeer

106/107

S/Cor

1005 cm
2

15000

Nacional

MKT/Comunicação

Mensal

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:01112017

Distribuição

Kids



Marketeer

106/107

S/Cor

1005 cm
2

15000

Nacional

MKT/Comunicação

Mensal

Kids

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):01112017

Distribuição



Brincar

OBSERVADOR LIFESTYLE

104/105

S/Cor

946 cm
2

N/A

Nacional

Cultura/Lazer

Mensal

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:01112017

Distribuição



OBSERVADOR LIFESTYLE

104/105

S/Cor

946 cm
2

N/A

Nacional

Cultura/Lazer

Mensal

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):01112017

Distribuição



Mouraria�recebe�mais�um�campeonato�do�jogo�O�Sabichão

Jorge�Gabriel�em�“Buzz�:�O�Grande�Quiz”?�Josè�Carlos�Malato�em�“Quem�Quer�Ser�Milionário?”?�Pedro
Fernandes�em�“Brainstorm”?�Nada�disso,�O�Sabichão�ganha-os�a�todos.�A�7�de�novembro,�terça-feira,�a
associação�Renovar�a�Mouraria,�na�Mouraria,�em�Lisboa,�recebe�o�oitavo�campeonato�do�jogo�O�Sabichão.�
�
Para�aqueles�que�sabem�sempre�tudo�(ou�acham�que�sabem),�para�os�que�gostam�de�conviver�ou
simplesmente�estão�â�procura�de�diversão.�O�teste�de�conhecimentos�tambèm�vai�acontecer�a�21�de�novembro,
5�e�19�de�dezembro.�Quanto�ao�horário,�è�sempre�das�20�horas�e�a�meia-noite.�
�
As�inscrições�já�estão�abertas�e�podem�ser�feitas�online�.�Há�um�limite�máximo�de�25�pessoas.�Podem�formar-se
equipas�entre�duas�a�cinco�pessoas,�sendo�que�cada�uma�paga�2€.�Se�quiser�incluir�o�jantar,�são�mais�6€.�

The�post�appeared�first�on�NiT�.
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Factor�K

Programa�de�29�de�outubro
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O�55º�aniversário�d'O�Sabichão�è�uma�oportunidade�única�de�criar�o�seu�próprio�jogo�d'O�Sabichão�e�ter�a�sua
edição�exclusiva�de�um�dos�jogos�mais�conhecidos�de�sempre.�A�Edição�Comemorativa�55�Anos�está�disponível
em�55�Unidades.
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O�Sabichão�faz�55�anos�e�deixou�crescer�o�bigode

Cinquenta�e�cinco�pessoas�vão�poder�comprar�uma�edição�limitada�e�personalizada�do�emblemático�jogo.�
���������PUB�����
�Este�Sabichão�è�muito�semelhante�ao�antigo�Sabichão,�mas�traz�uma�coisa�nova,�traz�um�bigode�,�è�a
revelação�de�Catarina�Jerval�a�diretora�geral�da�Majora�que�para�os�55�anos�do�emblemático�jogo�decidiu
tambèm�fazer�uma�edição�limitada.�
�Reportagem�de�Rita�Costa�
55�pessoas,�tantas�quantos�os�anos�do�Sabichão,�vão�ter�direito�a�uma�versão�personalizada.�Atè�dia�12�de
novembro�atravès�da�página�online�da�Majora�è�possível�os�clientes�candidatarem-se�a�uma�edição�exclusiva�do
jogo�com�perguntas�e�respostas�personalizadas.�
�O�melhor�da�TSF�no�seu�email��Fechar�
Agora�pode�subscrever�gratuitamente�as�nossas�newsletters�e�receber�o�melhor�da�atualidade�com�a�qualidade
TSF.�
�Subscrever�
Catarina�Jerval�explica�que�55�pessoas�vão�poder�comprar�por�27�euros�o�Sabichão�55�anos�-�edição�limitada�e
adicionar�uma�folha�temática�que�pode�estar�relacionada�com�algum�acontecimento�da�vida�delas�ou�com�uma
pessoa�em�particular,�por�exemplo.�
�
A�diretora�geral�da�Majora�acredita�que�apesar�da�idade�o�Sabichão�está��mais�novo�do�que�nunca��e�as�novas
tecnologias�não�ameaçam�os�jogos�de�tabuleiro.�
�O�mercado�dos�jogos�de�tabuleiro�tem�vindo�a�crescer�todos�os�anos�e�isso�permite-nos�constatar�que�existe
um�espaço�para�brincar�com�este�tipo�de�jogos,�porque�eles�promovem�o�convívio�familiar,�o�brincar�olhos�nos
olhos�,�afirma.�
�
O�Sabichão�è�um�best�seller�da�marca,�totalmente�produzido�em�Portugal.�O�feiticeiro�è�fabricado�na�Maia�&
Borges,�uma�fábrica�que�nasceu�em�1976�e�produz�bonecos�em�PVC.�
�
�O�Sabichão�è�todo�produzido�lá�e�è�pintado�â�mão�por�uma�equipa�de�várias�pessoas�que�trabalham�umas�ao
lado�das�outras,�há�uma�que�pinta�o�bigode�,�outra�que�pinta�o�chapèu�e�outras�que�pintam�os�braços�e�as
vestes��,�conta�Catarina�Jerval.�
�
É�este�boneco�que�nasce�no�norte�do�país�que�guarda�muito�bem�guardado�um�segredo�e�nunca�falha�uma
resposta.���Nós�gostávamos�muito�de�contar,�mas�não�podemos�,�afirma�Catarina�Jerval�que�acrescenta:���è
pura�magia���
�
Percorra�a�galeria�de�imagens�acima�clicando�sobre�as�setas.�
������COMENTÁRIOS
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Sabe sepoucosobreos
brinquedosportugueses
eháumcongressoadiscuti los

NunoRafaelGomes

Terá sidonaMaiaquenasceu
oembriãodaindústriados
brinquedos emPortugal
Temaestáaser debatido
numcongressonoMinho

Asmemórias de idadesmais 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
recçãoRegional deCulturadoNorte
DRCN oMuseudosBiscainhos e o
Centro InterpretativodoBrinquedo
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
brinquedosdeoutros tempos tudo
isto soba tríade brincar brinque
do e criança como explica a or
ganizadora e oradora no congresso
TeresaAlmeidad Eça doMuseudos
Biscainhos
Este evento procura sensibilizar

divulgar evalorizar o brinquedopor
tuguês como património material e
imaterial numa perspectiva multi
disciplinar acrescenta Noentanto
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
tipode patrimónioem Portugal está
muito atrasada com a agravante de
aquase 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 doGrande Porto
mais concretamente naMaia 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
Osdoisgrandespólosdeprodução

situavam se até à primeira metade
do século XX noPorto e emLisboa
onde predominavamosbrinquedos
feitos de pasta de papel madeira
chumbo folha de flandres e ferro
Apesar de o adventoda indústria de
plásticos em1944 ter permitido o
surgimento de um outro núcleo de
produção na região de Leiria ano
çãodebrinquedoportuguês é ainda
muito ligada aobrinquedo artesanal
que se vê nas feiras que se leva pa
ra casa para decorar explicaTere
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 emminiatura sendo
o grupo Vitesse da Maia o maior
exemplo Nos anos 1990 chegou
a ser líder no mercadomundial do
fabrico de miniaturas à escala 1 43
tendoo táxi portuguêsMercedes180
reunidoenorme sucesso conta Jo
sé Cordeiro AMajora fundada no
Porto em 1939 e que relançou a ac

tividadenoano passado tambémse
destacou nos jogosde 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 doBrinquedo 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 emBraga no Instituto de Edu
cação da Universidade doMinho
Durante a tarde foi se desfiando a
históriados brinquedosem Portugal
a viagem iniciou se nos achados

arqueológicosde Bracara Augusta e
passou pelos brinquedosmedievais
muçulmanosoupor aqueles queen
tretinham as crianças de Lisboanos
séculos XVI e XVII A programação
contempla ainda reflexões sobre a
indústria de brinquedosportuguesa
e a literatura infantil
Hoje e amanhã o congresso mu

da se para oAuditório da Casa do
Conhecimento em Vila Verde As
palestras vão debruçar se sobre o
papel educacional e as diferenças
geracionais dosbrinquedos o que
revelam o papel na educação infan
til o lugar que os brinquedos elec
trónicos ocupam Amanhã o tema
central envolve osmuseus ligados ao
brinquedo português comdestaque
para a colecção doMuseudosBiscai
nhos amais importante emPortu
gal dizTeresaAlmeida d Eça Tex
toeditadoporAnaFernandes
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Sabe-se�muito�pouco�sobre�os�brinquedos�portugueses�e�agora�há�um�congresso�a�discuti-los

As�memórias�de�idades�mais�tenras�são�preenchidas�por�brinquedos,�que�ocupam�os�dias�de�qualquer�criança.
Estes�objectos�são�sinónimo�de�diversão,�mas�tambèm�è�a�brincar�que�se�aprende.�Por�isso,�a�Direcção
Regional�de�Cultura�do�Norte�(DRCN),�o�Museu�dos�Biscainhos�e�o�Centro�Interpretativo�do�Brinquedo�de�Vila
Verde�organizam,�em�conjunto,�o�I�Congresso�do�Brinquedo�Português�.�Temas�como�a�indöstria�portuguesa�e
as�pedagogia�são�abordados,�mas�tambèm�há�tempo�para�se�falar�de�brinquedos�de�outros�tempos�–�tudo�isto
“sob�a�tríade�brincar�,�brinquedo�e�criança�”,�como�explica�a�organizadora�e�oradora�no�congresso�Teresa
Almeida�D’Eça,�do�Museu�dos�Biscainhos.�
�
Este�evento�procura�“sensibilizar,�divulgar�e�valorizar�o�brinquedo�português�como�património�material�e
imaterial�numa�perspectiva�multidisciplinar”,�acrescenta.�No�entanto,�considera�que�realização�do�certame�já�è
“tardia”.�Na�opinião�de�Josè�Cordeiro,�outro�dos�oradores�do�congresso,�a�investigação�sobre�este�tipo�de
património�em�Portugal�“está�muito�atrasada,�com�a�agravante�da�quase�totalidade�das�fábricas�ter�já
desaparecido”.���
�
Apesar�de�a�investigação�em�relação�ao�brinquedo�português�estar�ainda�em�fase�embrionária,�sabe-se�que�“è
na�região�do�Grande�Porto,�mais�concretamente�na�Maia,�que�se�encontra�a�mais�antiga�referência�a�uma
oficina�de�produção�de�brinquedos”,�explica�Josè�Cordeiro.�Contudo,�refere�o�acadèmico,�a�origem�da�indöstria
no�país�è�ainda�“mal�conhecida”.��
�
Os�dois�grandes�pólos�de�produção�situavam-se,�atè�â�primeira�metade�do�sèculo�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�indöstria�de�plásticos,�em�1944”�ter�permitido�o�surgimento�de�um�outro�nöcleo�de
produção,�na�região�de�Leiria,�a�noção�de�brinquedo�português�“è�ainda�muito�ligada�ao�brinquedo�artesanal,
que�se�vê�nas�feiras,�que�se�leva�para�casa�para�decorar”,�explica�Teresa�Almeida�D’Eça.�A�organizadora
acrescenta�ainda�que�“muitos�brinquedos�fabricados�em�Portugal�e�por�portugueses�passavam�por�produtos
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�90,�chegou�a�ser�líder�no�mercado�mundial�do�fabrico�de
miniaturas�â�escala�1/43,�tendo�o�táxi�português�Mercedes�180�reunido�enorme�sucesso”,�conta�Josè�Cordeiro.
A��Majora�,�fundada�no�Porto�em�1939�e�que�relançou�a�actividade�no�ano�passado,�tambèm�se�destacou�nos
jogos�de�tabuleiro�com�o�clássico�“Sabichão”,�de�1962.�����
�
Apresentar�estes�e�outros�exemplos�de�sucesso�no�mercado�è�um�dos�muitos�tópicos�do�I�Congresso�Português
do�Brinquedo,�que�tambèm�procura�afirmar-se�como�um�“fórum�de�reflexão�e�troca�de�saberes”.�As�inscrições�já
encerraram,�mas�há�a�possibilidade�“de�se�abrirem�excepções",�revela�a�organizadora.�
�
O�arranque�do�congresso�deu-se�nesta�quinta-feira,�em�Braga,�no�Instituto�de�Educação�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�entretinham�as�crianças�de�Lisboa�nos�sèculos�XVI�e�XVII.�A�programação�contempla�ainda�reflexões�sobre
a�indöstria�de�brinquedos�portuguesa�e�a�literatura�infantil.��
�
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Nesta�sexta-feira�e�sábado,�o�congresso�muda-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�infantil,�o�lugar�que�os�brinquedos�electrónicos�ocupam.�No�sábado,�o�tema
central�envolve�os�museus�ligados�ao�brinquedo�português,�com�destaque�para�a�colecção�do�Museu�dos
Biscainhos,�“a�mais�importante�em�Portugal”,�diz�Teresa�Almeida�D’Eça.��
�
Texto�editado�por�Ana�Fernandes�
�
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Majora�Celebra�O�55º�Aniversário�D’�O�Sabichão�Com�Edição�Especial

O�Sabichão,�o�emblemático�jogo�da�Majora,�celebra�55�anos�com�uma�edição�especial�personalizável�e�limitada
a�55�exemplares.�
�
O�jogo�de�cultura�geral,�que�inclui�sete�folhas�dedicadas�a�temáticas�que�variam�entre�Animais,�Astros�e
Exploração�Espacial,�Ciências�da�Natureza�e�Geografia,�Desporto,�Descobertas�e�Invenções,�História�e�Mösica,
vai�incluir�uma�folha�temática�com�16�perguntas�e�respostas�personalizadas�pelos�clientes�que�adquirem�esta
edição�comemorativa.�
�
“Quisemos�celebrar�com�os�portugueses�o�aniversário�de�um�jogo�muito�acarinhado,�O�Sabichão�,�que�è�ao
mesmo�tempo�uma�personagem�e�imagem�que�traz�felizes�memórias�de�infância.�Por�isso�pensámos�na
possibilidade�de�criar�uma�edição�especial�e�exclusiva�em�que�O�Sabichão��pode�responder�a�questões�sobre�o
cliente�ou�alguèm�especial�que�queira�surpreender”,�refere�Catarina�Jervell,�CEO�da�Majora,�em�comunicado�de
imprensa.�
�
A�edição�comemorativa�do�55º�aniversário�d’�O�Sabichão�,�vai�ser�limitada�a�55�exemplares�personalizados,�e
estará�disponível�em�exclusivo�na�loja�online,�entre�30�de�outubro�e�12�de�novembro,�por�27�euros.�
���Partilhar�isto
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A�viagem�no�tempo�que�levou�os�Mambas�de�regresso�a��Moçambique

A�TAP�está�a�recriar�algumas�das�suas�viagens�para�os�grandes�destinos�da�dècada�de�1970.�O�voo�mais
recente�foi�o�da�travessia�aèrea�entre�Lisboa�e�Maputo,�uma�viagem�que�antigamente�era�feita�com�paragem�em
Luanda�devido�â�sua�gigantesca�extensão.�Os�passageiros�foram�surpreendidos�com�este�regresso�aos�anos
1970,�num�avião�transformado�exatamente�como�era�nos�gloriosos�tempos�(quase)�iniciais�da�aviação�comercial
�
Houve�um�tempo�em�que�os�passageiros�se�vestiam�de�propósito�para�viajar�de�avião.�Um�vestido�especial�ou
uma�gravata�a�condizer�com�a�experiência�de�subir�a�milhares�de�metros�de�altura�e�percorrer�longas�distãncias
em�poucas�horas�em�vez�de�uma�viagem�mais�longa�de�navio.�Um�estilo�de�vida�que�ainda�existia�na�dècada�de
1970�nos�aviões�da�TAP�que�cruzavam�o�Atlãntico�atè�ao�Brasil�ou�para�os�antigos�territórios�de�África�sob�o
domínio�de�Portugal�e�que�a�companhia�aèrea�nacional�decidiu�agora�recriar�ao�pormenor�quatro�dècadas
depois.�Sem�revivalismos,�apenas�com�a�intenção�de�reproduzir�uma�parte�da�sua�história.�
�
A�mais�recente�recriação�de�uma�destas�viagens�pela�TAP�refez�a�viagem�atè�Maputo,�desta�vez�num�voo�direto
e�sem�paragem�em�Luanda�como�se�realizava�então.�Diferente�era�quase�só�no�trajeto,�pois�as�"hospedeiras"
envergavam�as�fardas�daquela�època,�desenhadas�pelo�estilistas�Louis�Fèraud,�com�o�chapèu�com�um�pompom
nazareno�criado�pelo�anterior�desenhador�das�roupas,�Sèrgio�Sampaio.�Tal�como�antes,�os�passageiros
receberam�uma�maleta�de�mão�com�o�logótipo�da�empresa�aèrea,�onde�estavam�alguns�dos�produtos�de
higiene�comuns�â�època:�uma�pasta�de�dentes�da�marca�Couto,�o�creme�Benamor�para�as�mãos�ou�a�lavanda
da�Ach�Brito�e�o�jogo�O�Sabichão.�Uma�surpresa�colocada�sobre�as�cadeiras�de�todos�no�avião,�surpreendendo
os�passageiros�que�desconheciam�ser�este�um�voo�rètro�atè�chegarem�ao�aeroporto�de�Lisboa.�Aí,�estranharam
-�ou�recordaram�-�a�placa�que�sinalizava�o�check-in�da�TAP,�bem�como�o�design�de�há�meio�sèculo�e�os
funcionários�vestidos�â�època.�Mais�surpreendidos�ficaram�quando�se�aproximaram�da�aeronave�e�se
depararam�com�um�avião�onde�o�símbolo�da�companhia�era�como�o�de�antigamente,�tal�como�as�escadas�onde
de�alguns�degraus�para�os�outros�estava�esse�mesmo�logótipo:�uma�asa�estilizada�e�as�três�letras�das�iniciais�de
Transportes�Aèreos�Portugueses,�as�mesmas�que�estavam�pintadas�na�fuselagem�do�aparelho.�
�
Durante�a�viagem�de�onze�horas�a�recriação�manteve-se,�fosse�nos�filmes�â�disposição�-�Star�Wars�IV,�Rocky,
O�Padrinho,�Annie�Hall�-�ou�na�banda�sonora�com�os�grandes�sucessos�dos�anos�1970.�O�mesmo�se�verificou
em�relação�ao�menu�servido,�de�responsabilidade�do�chef�Vítor�Sobral,�onde�uma�introdução�do�escritor
Francisco�Josè�Viegas�referia�que�"recuar�na�história�da�TAP�não�significa�apenas�revisitar�o�design�dos�aviões
e�das�rotas�mais�emblemáticas,�mas�tambèm�os�sabores�que�elas�transportavam.�Neste�caso,�canapès,�um
creme�de�batata-doce,�bacalhau�â�Zè�do�Pipo�e�doces.�A�escolha�da�ementa�exigiu�a�Sobral�revisitar�os
arquivos�da�TAP�de�modo�a�reconhecer�o�que�se�cozinhava�então,�tendo�descoberto�nessa�investigação�truques
que�lhe�despertaram�o�seu�interesse�para�a�confeção�de�pratos�atuais.�"Tentei�fazer�uma�ementa�parecida",
explica.�
�O�melhor�do�Diário�de�Notícias�no�seu�email��Fechar�
Agora�pode�subscrever�gratuitamente�as�nossas�newsletters�e�receber�o�melhor�da�atualidade�com�a�qualidade
Diário�de�Notícias.�
�Subscrever�
Uma�viagem�que�contou�com�duas�surpresas,�um�piloto�nascido�em�Moçambique�acostumado�a�esta�rota�e�uma
supervisora�de�cabina�que�fazia�o�seu�penöltimo�voo,�um�dos�muitos�feitos�atè�âquele�destino.�Josè�Vilhena
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conhece�bem�o�trajeto�sobre�África�para�se�chegar�a�Moçambique�e�Maria�Gonçalves�não�se�esqueceu�de�como
foi�a�evolução�destes�voos�ao�longo�dos�tempos.�Com�alguma�saudade,�ela�recorda-os�ao�folhear�um�álbum�de
fotografias�que�levou�nesta�viagem�e�onde�se�a�descobre�bem�jovem�em�várias�paragens�da�sua�profissão,
designadamente�as�estadas�em�Luanda�e�Rio�de�Janeiro.�Sente�alguma�nostalgia�ao�rever�as�fotografias,
aponta�os�que�já�não�estão�ao�serviço,�bem�como�os�que�seguiram�outros�rumos�na�vida�ou�morreram.�Quando
diz�"è�tudo�diferente"�è�que�se�percebe�que�o�voo�è�uma�recriação,�mesmo�que�o�diga�sem�saudosismos.
Descreve�os�aviões�antigos�com�menos�motores�e�menos�modernos�em�tudo,�mas�não�deixa�de�confessar�que
estes�voos�rètro�a�surpreenderam�tanto�como�aos�passageiros�que�os�frequentaram�noutra�època.�Foi�o�facto�de
ter�participado�em�alguns�destes�voos�â�antiga�-�já�se�realizaram�para�o�Rio�de�Janeiro,�Luanda,�Miami,�entre
outros�destinos�-�que�a�fez�ir�ao�baö�procurar�essas�recordações,�refere.�
�
Por�seu�lado,�o�piloto�Josè�Vilhena�sente-se�a�ir�em�direção�a�casa,�pois�foi�em�Moçambique�que�nasceu�e�viveu
atè�aos�19�anos�e�onde�continua�a�regressar�profissionalmente�ao�comando�de�aviões�da�TAP,�já�sem�a
tradicional�manette�de�condução,�substituída�por�um�discreto�joystick,�e�enquanto�cidadão�para�rever�família�e
amigos.�A�escala�de�dois�dias�na�capital�moçambicana�è,�diz,�insuficiente�para�os�visitar�a�todos.�Foi�neste�país
que�aprendeu�a�pilotar,�em�aviões�monomotores,�e�ficou�a�conhecer�a�paisagem�que�pouco�mudou�de�onde�o
A330�batizado�de�Portugal�se�aproxima�a�uma�velocidade�superior�a�900�quilómetros�por�hora�e�a�dez�mil
metros,�num�cockpit�que�exibe�toda�a�extensão�de�paisagem�que�faz�sobre�um�continente�onde�se�começa�pela
grande�região�desèrtica�do�Sara�e�se�termina�em�regiões�de�grandes�florestas,�mais�ou�menos�povoadas.�A
aproximação�a�Maputo�è�de�espantar,�pois�ao�circundar�a�baía�vê-se�uma�espècie�de�Manhattan�africana,�onde
a�construção�da�nova�ponte�que�vai�ligar�as�duas�partes�da�capital�chama�â�atenção�aos�passageiros.�É�o�fim�de
uma�das�maiores�travessias�aèreas�da�TAP,�que�só�rivaliza�com�a�que�vai�a�Porto�Alegre,�e�que�transportava�a
seleção�de�futebol�do�país�destino,�com�o�treinador�Abel�Xavier�a�liderar�a�delegação�que�acaba�de�vencer�a�de
Cabo�Verde,�chegando�os�Mambas�em�triunfo�sobre�os�Tubarões�e�a�ser�obrigada�a�dar�muitos�autógrafos.�
�
Com�os�pès�na�terra�
�
A�chegada�a�Maputo�surpreende�quem�nunca�a�visitou.�Uma�paisagem�a�perder�de�vista�desde�que�se�começa
a�sobrevoar�o�país,�sendo�certo�que�a�construção�massiva�ao�redor�da�capital�logo�mostra�que�prèdios�altos�são
apenas�uma�característica�citadina.�Saídos�do�aeroporto,�a�longa�avenida�atè�ao�centro�da�cidade�è�uma�imensa
amostra�do�que�è�a�vida�em�Maputo,�seja�por�se�ver�os�cartazes�que�cumprimentaram�os�delegados�ao�recente
Congresso�da�Frelimo�seja�pelo�colorido�das�lojas�que�ladeiam�a�via,�pintadas�a�vermelho�com�as�cores�da
Coca-Cola�e�da�Vodacom,�ou�a�verde�da�marca�Milo.�Há�gente�a�vender�fruta,�comida�e�todo�o�gènero�de
produtos�que�os�habitantes�de�Maputo�precisam�logo�de�manhã�cedo.�A�chegada�do�avião�âs�06.00�coincide
com�o�acordar�recente�dos�maputenses�-�ninguèm�confirma�exatamente�como�se�chamam�-,�cerca�de�pouco
mais�de�um�milhão,�e�que�mais�do�que�duplica�se�se�contar�com�os�arredores,�como�è�o�caso�dos�que�moram�na
Matola.�
�
O�que�mais�chama�â�atenção�nessa�investida�matinal�sobre�Maputo�são�as�carrinhas�de�caixa�aberta�onde�são
transportados�mais�passageiros�do�que�os�permitidos�e�que�viajam�com�as�mãos�esticadas�sobre�os�ombros
uns�dos�outros�para�que�uma�travagem�inesperada�não�os�atire�â�estrada.�O�nome�dessas�viaturas�è�My�Love�e
a�sua�tradução�â�letra�nada�quer�dizer�senão�que�seria�a�expressão�que�um�casal�poderia�dizer�se�estivessem
tão�colados�um�ao�outro�noutra�situação...�Talvez�a�maior�parte�das�situações�em�Maputo�tambèm�não�possam
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ser�interpretadas�sem�um�filtro�como�no�caso�do�My�Love,�afinal�è�uma�capital�diferente�e�para�a�qual�são
precisos�muitos�dias�e�vivências�para�se�perceber�o�seu�espírito.�
�
O�entendimento�do�espírito�moçambicano�pode�parecer�simples�se�tivermos�em�conta�as�frases�sobre�o�país
que�estão�impressas�sobre�o�mapa�da�nação�em�autocolantes�verdes�colados�nas�traseiras�de�muitos�carros,
mas�tambèm�se�estranha�quando�a�bandeira�nacional�serve�de�publicidade�ao�whisky�Johnnie�Walker,�um
anöncio�em�que�a�imagem�do�homem�da�garrafa�leva�a�bandeira�deste�país�ao�ombro.�
�
Descodificar�a�cidade�não�è�coisa�fácil,�atè�porque�a�língua�portuguesa�não�desapareceu�de�"Mozambique"
como�se�poderia�pensar�ser�um�facto�pelas�notícias�da�sua�substituição�pela�adesão�â�Commonwealth.�Na
capital�todos�a�falam�e�o�mesmo�acontece�no�interior,�onde�os�dialetos�próprios�das�populações�competem�nas
conversas.�Andar�pelas�ruas�da�cidade�è�um�primeiro�passo�para�se�a�perceber.�Nota-se�que�os�jovens
moçambicanos�caminham�pela�rua�sem�olhar�muito�para�cima,�tal�como�as�mulheres.�Não�será�para�se
prevenirem�dos�buracos�constantes�no�pavimento�dos�passeios,�outra�razão�haverá�e�não�è�a�de�estarem�a
falar�ao�telemóvel�como�nas�cidades�dos�continentes�mais�a�norte,�pois�por�aqui�são�raros�os�que�andam�com�o
aparelhinho�nas�mãos�constantemente.�
�
Enquanto�se�percorrem�as�avenidas�principais�da�capital�moçambicana,�há�duas�que�a�cruzam�por�completo,�o
que�se�nota�è�uma�calma�indecifrável�a�par�do�tráfego�intenso.�A�maioria�das�casas�são�antigas�e�com�uma
arquitetura�â�europeia�própria�dos�anos�1960,�â�porta�das�quais�está�um�segurança�sentado�ou,�de�olho�a�tomar
conta�da�porta�a�que�deve�estar�atento,�junto�com�outros�que�jogam�âs�cartas�ou�estão�â�conversa.�As�ruas�têm
nomes�de�heróis�da�independência,�como�Armando�Tivane�-�antigo�guerrilheiro,�ou�de�protagonistas�políticos�de
outros�países,�exemplo�è�a�Avenida�Kim�Il-sung,�o�ex-governante�da�Coreia�do�Norte.�Aliás,�este�país�está
presente�em�todas�as�capitais�de�distrito,�pois�há�dois�anos�fabricou�a�grande�estátua�do�líder�Samora�Machel
que�se�encontra�na�capital�e�inömeras�rèplicas�em�tamanho�menor�foram�distribuídas�por�outras�cidades.�Outros
dos�rostos�sempre�presentes�è�o�do�atual�presidente�Nyusi,�que�alterou�o�rumo�da�política�em�curso�nas�öltimas
quatro�dècadas�com�um�discurso�pela�diversidade�e�pelo�desenvolvimento�e�contra�a�corrupção.�
�
A�população�moçambicana�tem�uma�esperança�de�vida�de�44�anos�e�70%�têm�menos�de�30�anos,�uma
tendência�demográfica�que�se�repara�bem�na�maioria�dos�habitantes�de�Maputo.�Sem�escolas�e�empregos�para
a�maior�parte,�ocupam-se�na�venda�ambulante�e�em�atividades�alternativas�desde�cedo.�É�o�caso�de�Miguel,�25
anos,�que�corre�as�ruas�atrás�dos�turistas�para�vender�a�produção�artesanal�de�colares�e�pulseiras�que�a�mãe
faz�e�que�comercializa�com�a�ajuda�dos�cinco�irmão.�O�retrato�da�atual�sociedade�moçambicana�è�feito�por�ele
de�uma�forma�direta.�O�que�gosta�mais�e�menos?�Trabalho,�responde�após�pensar�cinco�segundos;�fome,�em
apenas�um�segundo.�
�
Enquanto�se�lhe�fazem�estas�perguntas�junto�ao�mercado�municipal,�inaugurado�em�1901,�pode�ver-se�em
fundo�a�nova�ponte�em�construção�que�vai�ligar�uma�margem�da�capital�â�do�outro�lado.�É�feita�por�chineses�e,
diz-se,�que�do�outro�lado�vai�surgir�uma�Chinatown�-�o�que�não�è�de�estranhar�pois�são�aos�milhares�e
encontram-se�por�todo�o�país�mais�recôndito.�Os�restantes�expatriados�são�os�dos�vários�países�com�negócios
em�Moçambique.�A�colónia�portuguesa�è�das�maiores,�confirma�alguèm�que�já�lá�vive�há�23�anos�e�não�pensa
regressar.�São�esses�que�quando�visitam�a�Fortaleza�de�Maputo�se�questionam�porque�está�a�estátua�de
Mouzinho�de�Albuquerque�rebaixada�numa�cova�e�se�surpreendem�ao�ouvir�a�explicação:�se�estivesse�ao�nível
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do�solo,�a�sua�cabeça�era�visível�do�exterior.�Uma�presença�que�não�incomoda�noutros�casos,�como�è�a�de�uma
Nossa�Senhora�de�Fátima�peregrina�que�acabou�de�chegar�â�antiga�catedral�e�está�bem�visível.�
�
O�jornalista�viajou�a�convite�da�TAP
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OSabichão celebra
aniversário com
edição especial

Brinquedo 55 clientes daMajorapoderão
personalizar 16 perguntas do tradicional jogo
OSabichão quer celebrar o 55°
aniversário junto dos clientes
Por isso as 55 primeiras pessoas
que comprarem este jogo no site
daMajora 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 maismíti
co Neste sentido quisemos dar a
oportunidade aos clientes daMa
jora departiciparem no seu pro
cesso de produção Assim po
dem ter OSabichãopersonaliza
do à suamedida e sobre um tema

que lhes seja querido ou sobre al
gum acontecimento que tenha
marcado a suavida Porque é úni
co podermos ter a oportunidade
de fazer umjogo que fala um bo
cadinho de nós ou de alguma
parte da nossavida explicou ao
DN Catarina Jervell presidente
executiva daMajora

As perguntas são o único con
teúdo que pode ser alterado pelo
cliente todos os elementos gráfi
cos da folha incluindo a cor não
são personalizáveis mas tudo
isso será explicado após a com
pra que só pode ser feita online
Esta forma de aproximar os

clientes àMajora foi pensado na
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 daMajo
ra jogos que conheciam com os

quais brincavam e dos quais sen
tem saudades Amaior 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
umacampanha 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
dospara todos os clientes De fac
to é ummomento único subli
nhaCatarina Jervell

No ano passado para celebrar
o aniversário do jogo a Majora
de senvolveu a turma do Sabi
chão para dar algumvalor acres
centado ao imaginário das crian
ças Assim OSabichão tem vá
rios amigos com quem explora e
aprende cadaumadas 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 umli
vro onde é relatada a vida das
personagens
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Aos�55�anos�O�Sabichão�sabe�o�que�o�cliente�quiser

O�Sabichão�celebra�o�55.º�aniversário�com�uma�edição�comemorativa�e�limitada�a�55�exemplares.�Atravès�da
encomenda�online,�os�clientes�vão�poder�personalizar�uma�das�folhas�do�jogo�da�Majora�com�o�tema,�as
perguntas�e�respostas�que�desejarem.�A�compra�pode�ser�feita�entre�30�de�outubro�e�12�de�novembro.�
��
Alèm�da�folha�temática�com�16�perguntas�e�respostas�personalizadas�pelo�cliente,�o�jogo�inclui�7�folhas
temáticas�sobre�“Animais”,�“Astros�e�Exploração�Espacial”,�“Ciências�da�Natureza�e�Geografia”,�“Desporto”,
“Descobertas�e�Invenções”,�“História”�e�“Mösica”.�
�
Para�adquirir�um�dos�55�exemplares�da�edição�comemorativa,�o�interessado�deverá�concluir�a�compra�online�e
aguardar�um�contacto�por�parte�da�Majora�para�o�envio�do�formulário�de�personalização�das�questões.�
�

�
Este�endereço�de�email�está�protegido�contra�piratas.�Necessita�ativar�o�JavaScript�para�o�visualizar.
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O�Sabichão�faz�55�anos�e�os�fãs�vão�poder�inventar�as�perguntas

―Pergunta�que�eu�respondo�‖�è�a�frase�preferida�de�todos�os�que�jogaram�―O�Sabichão‖.�O�mítico�jogo�da�Majora
comemora�este�ano�os�seus�55�anos�e�a�marca�decidiu�assinalar�o�aniversário�com�uma�edição�especial�e
exclusiva�—�apenas�para�55�pessoas.�
�
Os�sortudos�vão�poder�personalizar�o�seu�próprio�jogo�―O�Sabichão‖.�Na�versão�original�o�jogo�de�cultura�geral
traz�sete�folhas�dedicadas�a�vários�temas,�desde�Desporto,�História,�Animais�e�Astros,�entre�tantos�outros.
Desta�vez,�caso�compre�esta�edição�comemorativa,�vai�poder�incluir�uma�folha�com�16�perguntas�e�respostas
totalmente�personalizadas�por�si.��
�
Esta�è�uma�boa�forma�de�surpreender�alguèm�com�uma�sèrie�de�perguntas�com�significado�especial.�A�edição
especial�do�aniversário�do�jogo�de�tabuleiro,�limitada�a�55�exemplares�personalizados,�vai�estar�â�venda�entre
30�de�outubro�e�12�de�novembro�na�loja�online�da�Majora.�Custa�27€.�

The�post�appeared�first�on�NiT�.
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Majora�convida�clientes�a...

O�Sabichão�faz�55�anos.�Para�celebrar�o�acontecimento,�a�Majora�está�a�convidar�os�clientes�a�personalizar�o
jogo�atravès�de�uma�edição�especial�e�exclusiva�que�inclui�uma�folha�temática�com�16�perguntas�e�respostas�a
cargo�do�jogador.�
��
Existem�apenas�55�exemplares�desta�edição�d’O�Sabichão,�disponíveis�atravès�da�loja�online�da�Majora�a�partir
de�30�de�Outubro.�Por�27�euros,�os�fãs�da�marca�e�do�jogo�de�cultura�geral�vão�poder�ter�uma�versão�önica�nas
mãos.�
��
Alèm�da�folha�extra�de�perguntas�e�repostas,�O�Sabichão�dos�55�anos�terá�as�habituais�sete�folhas�dedicadas
aos�Animais,�Astros�e�Exploração�Espacial,�Ciências�da�Natureza�e�Geografia,�Desporto,�Descobertas�e
Invenções,�História�e�Mösica.�
��
Catarina�Jervell,�CEO�da�Majora,�conta�que�o�objectivo�è�«celebrar�com�os�portugueses�o�aniversário�de�um
jogo�muito�acarinhado¬.�Tendo�em�conta�a�história�que�os�consumidores�têm�com�o�jogo,�pensaram�«na
possibilidade�de�criar�uma�edição�especial�e�exclusiva�em�que�O�Sabichão�pode�responder�a�questões�sobre�o
cliente�ou�alguèm�especial�que�queira�surpreender¬.
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TAP�Air�Portugal,�outra�vez

A�companhia�aèrea�portuguesa�volta�ao�nome�antigo�a�pensar�no�mercado�da�Amèrica�do�Norte,�nas�pesquisas
do�Google�e�porque,�afinal,�continua�no�ouvido�de�toda�a�gente�

Fundada�em�1945,�com�o�nome�Transportes�Aèreos�Portugueses,�tem,�aos�72�anos,�91�aeronaves�(69�da�TAP
Portugal�e�22�da�TAP�Express)�e�voa�para�88�destinos,�em�34�países.�A�sua�primeira�linha�comercial�foi�entre
Lisboa�e�Madrid,�em�1946,�e,�no�ano�seguinte,�Luanda�e�Lourenço�Marques,�anterior�designação�de�Maputo.

Pöblica�e�privada

Em�1975,�a�companhia�foi�nacionalizada�e,�quatro�anos�depois,�è�quando�passa�a�chamar-se�TAP�Air�Portugal.
No�ano�seguinte,�em�1980,�adota�nova�imagem,�que�inclui�logótipo,�decorações�dos�aviões�e�uniformes.�Em
2015,�depois�de�15�anos�de�tentativas,�è�anunciada�a�concretização�da�venda�da�companhia�â�Atlantic
Gateway.�Dois�meses�depois,�o�Estado�recupera�50�por�cento�do�capital,�com�direito�a�veto,�mas�a�gestão
mantèm-se�privada.�

5�Destinos

A�Amèrica�è�mesmo�aqui�ao�lado�–�e�neste�momento�a�TAP�está�a�apostar�num�regresso�em�força�tanto�aos
EUA�como�ao�Canadá.�Assim,�desde�há�um�ano�que�há�voos�regulares�para�Boston�e�para�Nova�Iorque-JFK,�e
desde�junho�para�Toronto,�no�Canadá�–�destinos�que�se�juntam�a�Newark�e�Miami.�

Em�modo�„retro‟

Este�verão,�a�TAP�fez�ainda�uma�outra�expêriencia:�em�voos�para�Toronto,�São�Paulo,�Miami�e�Rio�de�Janeiro,
resolveu�recriar�a�atmosfera�da�dècada�de�1970,�desde�os�balcões�de�check-in�ao�entretenimento�a�bordo.
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&#8232;Os�passageiros�tiveram�direito�a�etiquetas�de�bagagem�e�bolsas�para�cartões�de�embarque�iguais�aos
da�època,�bem�como�diplomas�de�“viajante�no�tempo”.�

Quem�viajou�em�executiva,�recebeu�uma�recriação�da�bolsa�da�TAP�dos�anos�1970�com�pijama,
água-de-colónia�Lavanda,�creme�de�mãos�Benamôr,�uma�pasta�dentífrica�Couto.�Para�entretenimento,�o
Sabichão,�da�Majora,�com�perguntas�e�respostas�sobre�a�TAP.�Para�comer,�o�que�então�se�servia�a�bordo:
salada�de�camarão�e�terrina�de�faisão,�para�entrada�na�classe�executiva,�e�bife�do�lombo�â�Portuguesa�ou
bacalhau�â�Zè�do�Pipo,�para�prato�principal�em�todo�o�avião.�Para�sobremesa,�chocolates�da�Regina,�claro.
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OjogoOSabichãoemhomenagemàTAP
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Edição�especial�Majora�e�TAP

on�Sep�1,�2017�in�Aterragem�|�No�Comments�

Bom:�o�jogo�O�Sabichão�

Melhor:�em�homenagem�â�TAP

O�Sabichão�è�o�primeiro�mecanismo�de�inteligência�artificial�português.�É�um�jogo�tipo�quiz�e�funciona�assim:
num�lado�do�tabuleiro�coloca-se�o�boneco�Sabichão�no�centro�de�um�círculo�de�perguntas�e�dirige-se�a�sua
varinha�mágica�para�uma�questão.�Para�saber�a�solução,�desloca-se�o�Sabichão�para�o�círculo�ao�lado,�que�tem
as�respostas,�e�ele�girará�sobre�um�espelho�magnètico,�apontando�a�correta.�Nunca�falha��É�um�autómato
amigável,�um�“fantasma�na�máquina”�instrutivo.

O�Sabichão�foi�criado�em�1962�pela�Majora,�a�mais�famosa�marca�de�jogos�e�brinquedos�de�Portugal,�fundada
no�Porto�em�1939.�É�um�autêntico�clássico�das�famílias,�e�agora�ainda�mais:�no�espírito�do�retrojet�A330-300
Portugal,�que�a�TAP�lançou�em�junho�com�pintura�e�decoração�evocativa�dos�anos�70�(veja�na�página�160),�a
Majora�fez�uma�edição�especial�do�Sabichão�com�perguntas�apenas�sobre�a�companhia�aèrea.�Uma�das
perguntas,�claro,�è:�“Como�se�chama�a�atual�revista�de�bordo�da�TAP?”.

majora.pt�\\\�flytap.com/pt-pt/retrojet
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Miami�retro�(e�sempre�kitsch)

Por�ANDREIA�MARQUES�PEREIRA

IMG_9342

Nós�íamos�prevenidos,�mas�a�maioria�dos�outros�passageiros�não.�Provavelmente�não�nem�sequer�viram�o
email�enviado�âs�8h30�pela�TAP:�“Estimado�Cliente,�Pronto�para�viajar�aos�anos�70?�A�TAP�leva-o�numa�viagem
önica,�proporcionando-lhe�uma�experiência�de�voo�inesquecível.�Aguce�os�sentidos�e�seja�bem-vindo�ao
passado�”�O�voo�partia�âs�10h15�com�destino�a�Miami�e�â�entrada�tantas�exclamações�de�surpresa�como�de
uma�certa�estranheza,�sobretudo�nos�passageiros�norte-americanos,�a�maioria.�“What�game�is�this?”�–�o�famoso
Sabichão�foi�o�que�despertou�mais�curiosidade�e�este�foi�apenas�um�dos�muitos�brindes,�“vindos�do�passado”,
que�a�TAP�distribuiu�pelos�passageiros�(a�maior�“chuva”�foi�na�classe�executiva,�mas�todos�tiveram�direito�a
algo).�Claro�que�o�maior�impacto�visual�foi�logo�da�tripulação,�vestida�com�uma�das�mais�icónicas�fardas�da
companhia�(desenhadas�por�Louis�Fèraud),�cores�fortes�(amarelo�torrado,�vermelho-vermelho,�azul�marinho)�e
chapèus�a�condizer�e�a�pintura�retro�do�avião�“Portugal”,�um�A330-300�(RetroJet,�chamam-lhe).

IMG_9123

Se�o�voo�foi�um�regresso�ao�passado,�a�primeira�manhã�em�Miami�Beach�tambèm.�A�visita�pelo�Distrito�Art
Dèco,�em�South�Beach,�meca�do�turismo,�â�volta�de�Ocean�Drive.�Aprendemos�como�o�desenvolvimento�de
Miami�Beach�(não�confundir�com�a�cidade�de�Miami,�a�oito�quilómetros,�para�lá�da�baía�de�Biscayne),�uma
língua�de�terra�onde�o�homem�ajudou�a�natureza�(selva)�a�compor�uma�ilha-barreira,�foi�sendo�sempre
acompanhado�por�estilos�arquitectónicos�marcantes�–�o�Art�Dèco�è�o�predominante�(è,�aliás,�a�maior
concentração�deste�gènero�no�mundo),�mas�o�Mimo�(Miami�Modern)�seguiu-se-lhe�e�agora�há�a�arquitectura
moderna�a�que�ainda�falta�dar�um�nome.�Como�o�nosso�guia�sublinhou,�o�nome�dos�estilos�arquitectónicos�que
se�mesclam�nesta�pequena�área�só�foram�dados�a�posteriori,�por�isso�espera-se�pelo�novo.�Certo�è�que�Miami
Beach�(e�Miami)�sempre�foi�um�recreio�de�arquitectos,�ao�serviço�de�grandes�fortunas,�claro,�e�agora�pouco�se
pode�ver�do�que�realmente�iniciou�o�povoamento�da�região,�a�agricultura,�no�final�do�sèculo�XIX�(não�havia
sequer�povoações�indígenas,�que�só�vinham�a�este�território�para�pescar,�tal�a�dificuldade�da�selva).
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E,�seguindo�na�zona�“retro”�de�Miami�Beach,�tambèm�são�poucos�os�“indígenas”�que�se�vêem,�devorados�que
são�pelos�bandos�de�turistas.�São�muitos�e�muitos�em�competição�kitsch,�seja�nos�carros�descapotáveis
(sempre�que�possível�com�vários�extra)�com�mösica�a�competir�com�a�que�sai�dos�bares,�seja�nas�toillettes�–
menos�parece�ser�mais�e�transbordam�as�transparências�com�fios�dentais,�as�tatuagens,�os�penteados
estranhos.

Claro�que�Miami�è�mais�do�que�South�Beach�–�è�street�art�em�museu�ao�ar�livre�(em�Wywood�Walls),�è�o�fashion
district�(mais�devaneios�arquitectónicos�a�acompanhar�marcas�de�luxo�–�na�Lowe�com�toque�português:�a�loja�è
preenchida�ao�centro�por�um�espigueiro�(na�verdade�dois�a�formarem�um)�que�veio�de�Portugal�porque�a�marca
espanhola�não�os�podia�tirar�de�Espanha,�onde�são�protegidos),�è�a�marina�e�passeios�em�alta�ou�baixa
velocidade�pela�baía�com�o�desfilar�de�casas�(mansões)�de�famosos�(não,�não�vimos�nenhum),�è�o�skyline�e�as
vias�rápidas�como�tentáculos,�è�o�espanhol�tão�(ou�mais?)�falado�quanto�o�inglês,�è�a�vibração�mais
latino-americana�do�que�norte-americana�(e�recusamo-nos�a�contar�as�vezes�que�ouvimos,�sim,�Despacito).�Ah,
e�è�o�calor,�ao�gènero�de�sauna,�com�a�humidade�a�devorar-nos.�Mas�só�pensamos�assim�atè�entrarmos�na
água�–�depois,�sentimos�frio�cá�fora�(e�os�30�graus�aquáticos�são�incomuns,�ouvimos�dizer,�um�pouco�“fresco”
para�os�locais).
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A�Fugas�viaja�por�Miami�a�convite�da�TAP

blogues.publico.pt
�
14-08-2017

Periodicidade:

Classe:

Âmbito:

Tiragem:

Temática:

Dimensão:

Imagem:

Pagina(s):

Diário

Informação�Geral

Informação�Geral

Informação�Geral



Passageiros�da�TAP�recuaram�atè�aos�anos�70�em�voo�para�São�Paulo

Sandra�Freitas���Hoje�âs�17:39,�atualizado�âs�17:41����Atualmente,�nem�todas�são�jovens�entre�os�20�e�30�anos,
como�acontecia�nos�anos�70,�mas�nove�assistentes�de�bordo�da�TAP�voltaram�a�fazer�suspirar�-�desta�vez,�mais
por�nostalgia�-�os�passageiros�que�voaram�entre�Porto-São�Paulo,�no�Brasil,�na�passada�quarta�feira.���
Integraram�a�viagem�"retro"�feita�no�A330�"Portugal",�vestidas�a�rigor�com�uma�das�fardas�mais�emblemáticas
da�companhia�aèrea,�criada�pelo�estilista�francês�Louis�Fèraud.�A�acompanhá-las,�uma�tripulante�especial:�a
atleta�olímpica�Rosa�Mota,�que�encarnou�a�personagem�atè�o�avião�aterrar.����Quando�o�casal�de
lusodescendentes�Isaura�e�Josè�Bartolomeu�viu�um�dos�seus�ídolos�de�juventude�junto�ao�chek-in�-�onde�foram
distribuídas�bolsas�para�bilhetes�e�etiquetas�de�bagagens�recriadas�como�nos�anos�70�-,�mal�sabia�que�no
interior�da�aeronave�iria�voltar�a�ser�surpreendido.����Neste�voo�evocativo,�que�recuou�mais�de�40�anos,�os
passageiros�puderam�"brincar"�com�a�caixa�de�furos�com�chocolates�da�Regina,�ao�ritmo�das�mösicas�e�filmes
doutros�tempos,�beberam�coca-cola�e�cerveja�Sagres�em�versão�retro,�e,�na�classe�executiva,�receberam�atè�o
velho�jogo�"Sabichão"�e�a�icónica�mala�de�tecido�vermelho�e�bege,�recheada�com�produtos�da�època:�água�da
colónia�Lavanda,�o�creme�de�mãos�Benamôr,�a�pasta�dentífrica�Couto�e�um�pijama.�O�Jornal�de�Notícias,�com
uma�capa�exclusiva,�ofereceu�a�informação.���O�melhor�do�Jornal�de�Notícias�no�seu�email��Fechar��Agora�pode
subscrever�gratuitamente�as�nossas�newsletters�e�receber�o�melhor�da�atualidade�com�a�qualidade�Jornal�de
Notícias.���Subscrever��Jornal�de�Notícias�tambèm�viajou�atè�ao�passado��Foto:�DR��"Tudo�diferente"����"Esta
viagem�è�espetacular.�Tudo�diferente.�Maravilha.�Lindas�as�roupas�delas.�E�vi�os�presentinhos�e�são�muito
bons",�afirmou�Isaura�Bartolomeu,�que�seguia�mesmo�atrás�da�atriz�brasileira�Mila�Moreira,�que�recentemente
passou�a�ter,�tambèm,�passaporte�português.�Ao�JN,�a�artista�com�família�no�Norte,�dizia-se�"encantada".�"Elas
[assistentes�de�bordo]�estão�chiquèrrimas,�estão�lindas.�Que�graça",�repetiu�â�exaustão,�ainda�antes�de�provar
uma�sela�de�cordeiro�com�purè�de�queijo�de�cabra�preparada�pelo�chef�premiado�com�estrela�Michelin,�Rui
Paula.����O�responsável�pela�Casa�do�Chá,�em�Leça�da�Palmeira,�e�os�restaurantes�DOC�e�DOP�(Alto�Douro�e
baixa�do�Porto,�respectivamente),�foi�outro�dos�convidados-surpresa.�"Isto�è�uma�viagem�retro,�portanto�não
podia�trazer�uma�coisa�fashion.�Imagine�que�trazia�sushi?�Estava�errado.�Sushi�è�uma�coisa�recente.�Por�isso,
inspirei-me�nos�sabores�e�cheiros�transmontanos,�a�minha�origem�familiar.�É�um�prato�que�è�um�clássico,�que
assenta�que�nem�uma�luva�nesta�viagem",�explicou,�convencido�de�que�conseguiu�seduzir�os�brasileiros�a
abdicarem�do�bacalhau�â�Zè�do�Pipo�-�outra�das�opções�do�menu�-�pela�sua�proposta.����O�sorriso�de�satisfação
estendia-se�âs�assistentes�de�bordo,�que�de�amarelo�e�azul�marinho,�"voltaram�a�fazer�virar�os�pescoços�dos
passageiros".�Quem�o�disse�foi�a�supervisora�de�cabine,�Lurdes�Gonçalves,�que�recorda�os�tempos�em�que
eram�"todas�muito�giraças".�"Nessa�altura�èramos�todas�muito�jovens,�não�havia�pessoas�velhas.�Estas�fardas
foram�das�mais�bonitas�que�nós�tivemos.�Sem�modèstia,�quando�nós�passávamos�nos�aeroportos,�os�pescoços
voltavam-se�para�nós",�relembrou,�enquanto�partilhava�um�álbum�fotográfico�com�os�jornalistas.����Segurança
mais�apertada����No�cockpit,�o�comandante�Costa�Ramalho,�acompanhado�pelo�oficial�de�piloto�Josè�Vilarinho,
estava�alheio�ao�que�se�ia�passando.�Em�questões�de�segurança,�a�viagem�não�imitou�o�passado�e�manteve�as
regras�de�2017.�"Antigamente�não�havia�tantas�restrições.�O�acesso�ao�cockpit�era�mais�franco.�As�pessoas
tinham�uma�outra�mentalidade,�porque�não�tínhamos�tido�este�flagelo�do�terrorismo,�sobretudo�este�tipo�de
terrorismo�muito�feroz.����Por�isso,�todos�os�cuidados�são�poucos",�explicou�Costa�Ramalho,�sublinhando�que�as
responsabilidades�do�comandante�tambèm�cresceram.�"Não�temos�a�liberdade�de�usar�este�espaço�como
antigamente.�Esta�porta�do�cockpit�era�mais�franqueada�aos�passageiros,�as�visitas�eram�assíduas,�havia
muitas�crianças�que�vinham�ver.�Isso�è�hoje�completamente�blindado",�afirmou,�confessando�que�acabou�por�se
sentir�a�"viajar�no�tempo",�com�a�pintura�icónica�da�aeronave,�igual�â�dos�tempos�em�que�viajava�entre�Luanda,
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Angola,�onde�nasceu,�e�o�nosso�país.
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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 daTAP 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 RosaMota 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 coma 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 icónicamala de
tecido vermelho e bege recheada
de produtos da época água da co
lónica Lavanda creme de mãos
Benamôr pasta dentífrica Couto e

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 MilaMoreira Ao
IN a artista com família no Norte
dizia se encantada Elas assis
tentes de bordo estão chiquérri
mas estão lindas Que graça re
petiu à exaustão ainda antes de
provar a refeição preparada pelo
chef galadoardo Rui Paula O res
ponsável pela Casa de Chá da Boa
Nova e os restaurantes DOC e DOP

foi outro dos convidados surpre

sa É uma viagem retro portanto
não podia trazer uma coisa fa
shion Imagine que trazia sushi
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
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
velhas Estas fardas foram dasmais
bonitas Sem modéstia quando
passávamos nos aeroportos os
pescoços voltavam se para nós
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TAP�Realizou�Segunda�Viagem�Retro�Com�Destino�Ao�Brasil

A�TAP�continua�com�as�suas�viagens�especiais,�a�segunda�viagem�retro�decorreu�no�início�desta�semana,�entre
o�Porto�e�São�Paulo,�depois�de�a�14�de�julho�ter�se�realizado�o�Lisboa-Toronto.����Todos�os�passageiros
do�TP81,�entre�o�Porto�e�São�Paulo,�foram�recebido�no��check-in�do�Aeroporto�Francisco�Sá�Carneiro,�sob�as
cores�e�iconografia�corporativa�da�TAP�da�dècada�de�70,�e�receberam�ainda�bolsas�para�bilhetes�e�etiquetas�de
bagagem�recriadas�de�acordo�com�as�utilizadas�na�època.����Tambèm�a�bordo�a�tripulação�encontrava-se
vestida�a�rigor,�com�uma�das�fardas�mais�emblemáticas�da�empresa�(criada�pelo�estilista�francês�Louis�Fèraud).
No�A330�seguiam�ainda�dois�passageiros�muito�especiais:�Rosa�Mota,�que�è�a�embaixadora�deste�voo�e�o�Chefe
Rui�Paula,�autor�do�prato�de�carne�que�se�comeu�a�bordo:�uma�sela�de�cordeiro�com�purè�de�queijo�de�cabra,
para�alèm�de�uma�salada�de�camarão,�terrina�de�lebre�ou�o�tradicional�bacalhau�â�Zè�do�Pipo.����Durante�a
viagem�foram�servidos�alguns�produtos�com�imagem�retro,�dos�anos�70,�como�Coca-Cola,�cerveja�Sagres�e
chocolates�Regina.����Aos�passageiros�que�viajaram�em�classe�executiva�foi�tambèm�oferecida�uma�versão
especial�do�jogo�O�Sabichão�,�da�Majora,�com�perguntas�sobre�a�Companhia�aèrea;�e�uma�nècessaire�de�estilo
retro�(uma�mala�de�tecido�com�Água�de�Colónia�Lavanda,�creme�de�mãos�Benamôr,�pasta�dentífrica�Couto�e�um
pijama).����No�entretenimento�foi�feita�uma�seleção�com�os�melhores�filmes�da�dècada�de�70�e�ainda�um�canal�de
música�especial�com�os�grandes�êxitos�do�mesmo�período.����Aos�passageiros�foi�tambèm�oferecido�um�exemplar
do�Jornal�de�Notícias�(parceiro�da�TAP�nesta�ação),�inspirado�na�dècada�de�70.�����Partilhar�isto
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TAP�realizou�segunda�viagem�retro�com�Rosa�Mota�e�Chef�Rui�Paula

A�TAP�surpreendeu�uma�vez�mais�os�seus�clientes,�mas�desta�vez�a�Norte�com�a�segunda�viagem�retro.�����Esta
manhã,�os�passageiros�do�voo�TP81,�entre�o�Porto�e�São�Paulo,�foram�recebidos�a�bordo�do�A330�“Portugal”.
Esta�aeronave�è�um�avião�da�Transportadora�Nacional�com�pintura�retro,�tendo�convidado�Rosa�Mota�e
convidados�"a�embarcar�numa�viagem�de�regresso�ao�passado".�Neste�que�foi�o�segundo�voo�retro�da
companhia,�os�clientes�da�TAP�"�vão�tambèm�ter�a�oportunidade�de�experimentar�um�prato�de�carne�da�autoria
do�Chef�portuense�Rui�Paula,�criado�especialmente�para�esta�iniciativa�",�explicou�o�comunicado.����Esta�viagem
no�tempo�"�iniciou-se�no�check-in�do�Aeroporto�Francisco�Sá�Carneiro,�sob�as�cores�e�iconografia�corporativa�da
TAP�da�dècada�de�70,�com�a�distribuição�de�bolsas�para�bilhetes�e�etiquetas�de�bagagem�recriadas�de�acordo
com�as�utilizadas�na�època�".�À�semelhança�do�primeiro�voo�retro�da�Companhia,�entre�Lisboa�e�Toronto,�no
dia�14�de�Julho,�os�passageiros�"�foram�recebidos�por�uma�tripulação�vestida�a�rigor�com�uma�das�fardas�mais
emblemáticas�da�empresa�".�A�indumentária�foi�criada�pelo�estilista�francês�Louis�Fèraud�e�por�uma�“tripulante”
muito�especial.�Rosa�Mota�fez�questão�de�ser�a�embaixadora�deste�voo�Porto�-�São�Paulo,�"�duas�cidades�com
grande�importãncia�na�vida�e�na�carreira�da�campeã�olímpica�de�maratona�".����Tambèm�oriundo�do�Porto,�Rui
Paula,�Chef�galardoado�com�uma�estrela�Michelin�e�que�integra�o�projecto�“Taste�the�Stars”,�um�desafio
gastronómico�lançado�pela�TAP�a�cinco�Chefs�Michelin�portugueses�em�Abril�último,�marcou�presença�neste
voo.�Rui�Paula,�responsável�pela�Casa�de�Chá,�em�Leça�da�Palmeira,�do�restaurante�DOP,�em�plena�baixa
portuense,�e�do�DOC,�no�Alto�Douro,�"�criou�propositadamente�para�este�voo�uma�sela�de�cordeiro�com�purè�de
queijo�de�cabra�".�Os�clientes�da�transportadora�"�poderão�ainda�degustar�sabores�servidos�outrora,�tais�como
salada�de�camarão,�terrina�de�lebre�e�o�tradicional�bacalhau�â�Zè�do�Pipo�".����A�viagem�será�complementada�"
com�a�versão�retro�de�alguns�dos�produtos�servidos�a�bordo�e�que�se�associaram�â�TAP�nesta�iniciativa,�tal
como�a�Coca-Cola�e�a�cerveja�Sagres.�Tambèm�a�marca�de�chocolates�Regina�recuperou�a�cèlebre�caixa�de
furos�com�chocolates�".�Os�Passageiros�serão�desafiados�por�Rosa�Mota�a�relembrarem�o�passado�e�os�mais
novos�a�conhecerem�e�experimentarem�o�cèlebre�“jogo�dos�furos”.����A�TAP�vai�oferecer�ainda�aos�seus
passageiros�de�classe�executiva�uma�versão�especial�do�conhecido�jogo�“O�Sabichão”,�da�Majora,�com
perguntas�sobre�a�companhia�aèrea.�O�"�nècessaire�habitualmente�oferecido�nesta�classe�será�inteiramente
retro�".�A�empresa�"�recuperou�a�sua�icónica�mala�de�tecido�e�recheou-a�de�produtos�da�època,�tal�como�a�Água
de�Colónia�Lavanda,�o�creme�de�mãos�Benamôr,�a�pasta�dentífrica�Couto�e�um�pijama�".����O�entretenimento�a
bordo�não�foi�esquecido,�tendo�sido�feita�"�uma�selecção�com�os�melhores�filmes�da�dècada�de�70�e�ainda�um
canal�de�música�especial�com�os�grandes�êxitos�do�mesmo�período�".����A�TAP�continuará�a�oferecer�aos�seus
clientes�experiências�retro�a�bordo�do�A330�“Portugal”,�atravès�de�novos�voos�evocativos�para�destinos�a�revelar
muito�em�breve.
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Os�passageiros�que�embarcaram�num�avião�com�destino�ao�Canadá�fizeram�na�passada�sexta-feira,�uma
autêntica�viagem�aos�anos�70.

Imagem�-�O�Sabichão�-�Majora
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Vá�de�retro�mas�não�tanto

Numa�viagem�que�foi�um�regresso�ao�passado,�aos�anos�de�1970,�a�companhia�assinalou�os�voos�diretos�para
Toronto.�Depois�deste,�seguem-se�Miami,�São�Paulo,�Luanda�e�Rio�de�Janeiro

O�avião�vai�fazer-se�â�pista�e�voar�para�Toronto,�uma�rota�que�a�TAP�recuperou�a�10�de�junho�deste�ano.�É�um
voo�especial�para�todos�os�passageiros�que,�logo�no�check--in,�ficam�a�saber�que�entraram�numa�viagem�com
regresso�ao�passado.�Do�avião�já�tinham�ouvido�falar,�com�a�pintura�que�usava�nos�anos�de�1970,�a�passarola
em�destaque,�o�nariz�vermelho,�o�nome�de�Portugal.�Mas�agora�deparam-se�com�comissárias�de�bordo�usando
as�fardas�dessa�època,�então�desenhadas�pela�casa�de�alta-costura�Fèraud.�Há�mösica�dos�anos�70,�filmes�dos
anos�70,�memórias�sem�fim�dos�anos�70.�Definitivamente,�numa�operação�de�marketing,�a�TAP�viaja�no�tempo.
Podemos�partir.

�Muito�boa�tarde�,�senhoras�e�senhores�passageiros,�fala-vos�a�comandante�Rita�Barbas...��STOP.�A
comandante�?�Estamos�na�dècada�de�1970,�nos�cockpits�dos�aviões�da�TAP�não�há�mulheres.�As�hospedeiras,
bonitas�nas�suas�fardas�bonitas,�fazem�parte�da�tripulação�mas�não�assumem�o�comando.�Quem�è�Rita
Barbas?��Estou�na�TAP�desde�1989,�fui�assistente�de�bordo�durante�sete�anos,�dos�quais�dois�foram�já�a�fazer�o
curso�de�pilotagem,�estive�como�copiloto�desde�1996�e�tenho�13�anos�de�comando.��Rita�entrou�para�os
Transportes�Aèreos�Portugueses�no�ano�em�que�a�companhia�de�aviação�passou�a�ter�a�primeira�mulher�piloto,
a�comandante�Teresa�Carvalho.�Na�mesma�altura�em�que�caiu�o�muro�de�Berlim,�se�desmoronava�a�União
Soviètica�e�ao�mesmo�tempo�que�em�Portugal�se�concluía�a�segunda�revisão�constitucional�que�punha�fim�âs
nacionalizações�efetuadas�depois�do�25�de�Abril�de�1974.�Nos�dias�de�hoje,�ainda�há�companhias�de�aviação
que�não�aceitam�mulheres�como�comandantes�do�avião.

O�mundo�mudou,�a�TAP�tambèm.�Ainda�bem.�A�profissão�ainda�è�maioritariamente�masculina,�mas�longe�vão
os�tempos�em�que�Teresa�Carvalho�era�recebida�com�estranheza�no�cockpit�do�avião.�Esse�tempo�ficou�para
trás,�vamos�voar�então�para�Toronto,�deixando�os�comandos�de�toda�a�operação�nas�mãos�de�Rita�Barbas.�Os
aviões�sempre�fizeram�parte�da�vida�dela.�Nasceu�em�Angola�e�sempre�que�vinham��visitar�a�família�â
metrópole�viajavam�na�TAP,�como�è�óbvio�.�A�Linha�Aèrea�Imperial�tinha�12�escalas�e�houve�alturas�em�que,
mesmo�de�avião,�ligar�Lisboa�a�Lourenço�Marques�(Maputo)�demorava�uma�semana.��A�tripulação�descansava
nos�mesmos�hotèis�dos�passageiros�e�ao�longo�do�voo�as�pessoas�iam-se�conhecendo�pessoalmente�,�lembra
Rita.�Os�aviões�eram�bastante�mais�lentos�e�não�levavam�tanta�gente,�mas�havia�um�grande�glamour.�Tambèm
isto�mudou.
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Depois�de�Toronto,�seguem-se�Miami,�São�Paulo,�Luanda�e�Rio�de�Janeiro.�A�TAP�ainda�vai�fazer,�atè�ao�final
de�agosto,�mais�cinco�voos�retro�com�este�Airbus�330.�Alia�o�revivalismo�de�uma�època�de�ouro�da�aviação�com
o�tempo�das�novas�tecnologias,�a�rapidez�com�que�se�atravessa�o�Atlãntico�e�as�comodidades�para�os
passageiros.�A�pasta�medicinal�Couto,�a�água-de-colónia�Lavanda,�o�jogo�O�Sabichão,�os�furos�dos�chocolates
Regina,�está�tudo�lá�a�remeter-nos�para�a�dècada�de�1970.�Como�está,�em�papel,�a�edição�do�dia�do�DN,�um
jornal�com�153�anos�que�noticiou�os�maiores�feitos�da�aviação�portuguesa,�com�uma�capa�falsa�a�dar�conta
desta�operação�de�marketing�da�TAP.�Mas�estando�tudo�isto,�não�podia�faltar�uma�entrada�USB�para�ligar�o
smartphone�ou�o�tablet,�aparelhos�essenciais�para�trabalhar,�e�um�ecrã�com�dezenas�de�filmes�para�ver,
ajudando�a�passar�o�tempo�numa�viagem�que�dura�mais�de�sete�horas.

Há�coisas�que�mudam�e�outras�nem�tanto.�Por�exemplo,�o�gosto�que�os�emigrantes�têm�por�tudo�o�que�è
português.�Este�regresso�da�TAP�a�uma�rota�que�tinha�abandonado�foi�saudada�como�uma��carreira��que�eles
preferem�utilizar.�Sabendo�disto,�o�regresso�ao�passado�faz�sentido�exatamente�para�recuperar�rotas�que�se
abandonaram,�para�ir�onde�estão�os�portugueses.�Tambèm�vale�a�pena�recuperar�o�design,�os�cheiros,�os
sabores,�os�jogos�de�antigamente,�sem�perder�de�vista�que�o�mundo�avança.�Este�voo�a�Toronto�mostrou�que�è
possível�viver�no�melhor�de�dois�mundos.�Nem�preso�ao�passado�nem�esquecido�dele.�Quando�uma�empresa
tem�uma�história�para�contar,�deve�fazê-lo.�Quando�quer�mostrar�a�diferença,�faz�bem�em�escolher�uma�mulher
para�assumir�os�comandos�da�operação.�As�mulheres�na�aviação�sempre�foram,�nalguns�casos�ainda�são,
vítimas�de�um�estereótipo.�O�marketing�tambèm�serve�para�ajudar�o�mundo�a�andar�para�a�frente.�Rètro�ma�non
troppo.

O�jornalista�viajou�a�convite�da�TAP
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Um�voo�da�TAP�atè�ao�passado�com�escala�em�Toronto�e�cores�de�1970

Estamos�a�bordo�de�um�avião�da�TAP�na�dècada�de�1970.�As�fardas�das�assistentes�de�bordo�são�desenhadas
pelo�consagrado�estilista�francês�Louis�Fèraud.�Na�cauda,�surge�o�icónico�logótipo�verde�com�o�T�e�o�P�a
caírem�sobre�o�A.�Os�passageiros�participam�no�jogo�dos�furos�dos�chocolates�Regina�e�comem�terrinas�de
faisão,�utilizam�pasta�dentífrica�Couto,�brincam�com�o�jogo�Sabichão,�aplicam�colónia�de�lavanda�e�creme�de
mãos�Benamôr.����Estamos�só�a�imaginar,�mas�todos�estes�elementos�da�memória�nacional�estiveram�presentes
no�voo�259�que�a�TAP�fez�para�Toronto�na�passada�sexta-feira,�14�de�Julho,�e�que�se�transformou�numa
verdadeira�viagem�ao�passado.�A�viagem�recriou�a�experiência�de�voar�nos�anos�1970�com�destino�a�uma�das
novas�rotas�que�a�companhia�começou�a�operar�este�Verão�com�um�toque�"vintage"�conjugado�com�a
sofisticação�da�era�contemporãnea.����Chegando�ao�aeroporto,�duas�assistentes�de�bordo�fardavam�peças
azul-marinho�e�amarelo,�precisamente�as�que�eram�utilizadas�naquela�dècada,�junto�aos�balcões�de�check-in.�A
viagem�foi�feita�no�Airbus�A330-300�que�a�TAP�pintou�com�a�sua�imagem�corporativa�dos�anos�1960�e�1970�,
que�então�"vestia"�a�frota�de�aviões�a�jacto�e�a�hèlices�da�transportadora�aèrea�portuguesa,�fundada�um�par�de
dècadas�antes,�em�1945.����As�viagens�eram�diferentes,�naquele�tempo.�Viajar�de�avião�era�um�privilègio�ao
alcance�de�poucos.�Os�aeroportos�não�eram�a�confusão�que�são�hoje,�os�passageiros�não�eram�sujeitos�aos
apertados�controlos�de�segurança�da�actualidade�–�nem�tinham�de�limitar�os�líquidos�na�mala�de�cabine�a�100
mililitros.�A�bordo�não�iam�uns�em�cima�dos�outros�–�longe�disso.�Podia-se�fumar�e�era�comum�ir�ao�cockpit
conversar�com�os�pilotos.����"Tenho�algumas�saudades�desse�tempo",�conta�Cristina�Melo,�assistente�de�bordo
da�TAP�desde�1974,�que�desempenhou�o�cargo�de�chefe�de�cabine�nesta�viagem.�"Eram�mais�dias�fora,�havia
menos�passageiros�nas�viagens.�Tenho�saudades�das�estadias�em�viagem",�recorda.�Porèm,�tudo�muda�e,
agora,�valoriza�as�inömeras�rotas�que�a�TAP�está�a�operar.�Lembra-se�da�primeira�viagem�que�fez�como
hospedeira?�"Lembro�pois.�Foi�uma�viagem�Lisboa-Amesterdão-Copenhaga".�Mas�essa�"não�teve�estadia,�foi�ir
e�vir".����Apesar�de�ter�recriado�com�minöcia�vários�pormenores�das�viagens�aèreas�dos�anos�1970,�este�voo
não�descolou�de�2017�nos�aspectos�de�segurança.�Ir�ao�cockpit�nem�pensar�(as�autoridades�aèreas�canadianas
são�irredutíveis�em�proibir�essas�visitas);�fumar,�muito�menos.�Espaço�nos�bancos,�só�para�quem�ia�em
executiva�–�o�que�foi�o�caso�do�Negócios.����A�homenagem�â�"època�extraordinária"�da�TAP����Alèm�de�bolsas
especiais�para�os�cartões�de�embarque�–�hoje�em�dia�praticamente�em�vias�de�extinção�–�e�etiquetas�para�a
mala�com�a�imagem�retro,�os�passageiros�que�fizeram�esta�viagem�receberam,�na�porta�de�embarque,�um
"Diploma�de�Viajante�no�Tempo",�assinado�por�Fernando�Pinto,�presidente�da�TAP�e�com�a�imagem�da
aeronave�que�iria�voar�pouco�depois.�"Certificamos�que�viajou�no�tempo,�aos�anos�70,�a�bordo�de�um�avião�da
TAP�em�2017".�Caso�ainda�houvesse�dövidas.����O�autocarro�que�transportou�alguns�dos�passageiros�para�a
aeronave�tambèm�ostentava�o�mesmo�logótipo�que�surge�no�estabilizador�vertical�–�vulgo�cauda�–�do�avião
"retrojet".�Antes�de�subir�a�bordo,�a�tripulação�desceu�toda�para�a�fotografia�da�praxe,�em�frente�ao�avião.�Para
operar�esta�viagem�viajaram�a�piloto�Rita�Barbas�(identificável�pelas�quatro�faixas�na�manga�do�casaco)�e�o
co-piloto�(com�três�faixas),�oito�hospedeiras�e�um�comissário�de�bordo.�Três�fardavam�amarelo,�duas
azul-marinho,�três�vermelho�e�o�comissário�de�bordo�vestia�um�blazer�bordô.�E�todas�traziam�um�chapèu.����Rita
Barbas�lembra-se�do�Boeing�747�em�que�viajou�quando�abandonou�Luanda,�onde�nasceu,�na�altura�da�ponte
aèrea�(não�a�que�hoje�liga�Porto�a�Lisboa,�mas�a�que�foi�buscar�os�retornados�âs�colónias�após�o�25�de�Abril).
Filha�de�um�militar�da�Força�Aèrea,�Rita�Barbas�è�uma�das�oito�comandantes�do�sexo�feminino�na�TAP.�"Nasci
numa�base�aèrea,�estava�habituada�a�aviões.�Lembro-me�de,�nessa�viagem,�ter�ido�ao�‘upper�deck’�(piso
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superior)�do�747,�de�ir�ao�cockpit�e�ver�muitas�luzes.�Talvez�se�tenha�feito�aí�o�clique",�admite.�Rita�está�há�29
anos�na�TAP�–�sete�como�assistente�de�bordo,�nove�como�co-piloto�e�13�como�comandante.����Quanto�â
imagem�escolhida�pela�companhia�para�pintar�este�Airbus�A330�–�modelo�que�está�a�pilotar�há�apenas�dois
meses�–�ela�não�podia�ser�mais�acertada.�"Esta�è�uma�pintura�vintage�que�está�na�memória�de�muitos
portugueses,�especialmente�dos�que�nasceram�em�África,�como�eu".�Abílio�Martins,�vice-presidente�da
companhia,�classificou�esta�imagem�como�a�que�faz�"homenagem�â�època�extraordinária�da�TAP".����Ganhar
chocolates�a�furar�uma�caixa�e�beber�Porto�de�1972�

��Para�que�nada�fugisse�â�dècada�em�que�Portugal�voltou�a�viver�em�democracia,�a�TAP�foi�ao�baö�(vulgo
museu)�buscar�os�menus�da�època�e�construiu�duas�opções�com�raiz�portuguesa�e�alguma�inspiração�do
estrangeiro:�para�entrada�salada�de�camarão�ou�terrina�de�faisão;�o�prato�principal�era�bacalhau�â�Zè�do�Pipo�ou
bife�do�lombo�â�portuguesa.�Tudo�com�toque�do�chef�com�estrela�Michelin�Miguel�Laffan,�do�L’And�Vineyards.���
No�entretenimento�a�bordo�(algo�que�seria�uma�absoluta�novidade�nos�anos�1970)�havia�filmes�da�època�e�uma
playlist�com�as�mösicas�que�então�viajavam�nas�ondas�da�telefonia.����À�sobremesa,�foi�servido�vinho�do�Porto
Graham’s�de�1972.�E�pouco�depois�de�terminada�a�refeição,�a�tripulação�foi�buscar�o�famoso�jogo�dos�furos�dos
chocolates�Regina.�Cada�passageiro�podia�furar�a�caixa;�cada�vez�que�algum�o�fazia,�caía�uma�bola�colorida
que�determinava�qual�o�chocolate�que�tinha�ganho.�Este�jogo�já�tem�alguns�anos.�Tantos�anos�que�os�dois
tripulantes�que�estiveram�a�apresentá-lo�aos�passageiros�–�os�dois�na�casa�dos�30�anos�–�tiveram�que�pedir
ajuda�â�supervisora�Cristina�Melo�para�perceber�exactamente�como�podiam�recolher�a�bola.����Um�deles,�o
comissário�de�bordo�Tiago�Garrido,�de�32�anos,�teve�"desde�sempre"�contacto�com�o�mundo�da�aviação.�A�mãe
trabalhava�na�brasileira�Varig,�que�entretanto�desapareceu,�e�Tiago�está�há�10�anos�na�companhia�de�bandeira
portuguesa.�Lembra-se�do�primeiro�voo�que�fez.�Tinha�14�anos�e�foi,�precisamente,�na�TAP,�para�Natal.�E
garante�que�vai�guardar�a�farda�especial�que�recebeu�para�este�voo.�"Daqui�a�10�anos�vai�valer�muito�dinheiro",
diz�entre�risos.����À�chegada�a�Toronto,�o�Airbus�A330�foi�recebido�na�placa�por�um�verdadeiro�batalhão�de
repórteres�e�de�entusiastas�da�aviação,�que�fotografaram�e�filmaram�todos�os�detalhes�deste�voo�inèdito.�O
avião�regressou�pouco�depois�a�Portugal�mas�esta�não�foi�a�önica�viagem�ao�passado�organizada�pela�TAP�.�A
próxima�terá�como�destino�São�Paulo,�a�2�de�Agosto,�estando�ainda�programadas�viagens�a�Miami�(11�de
Agosto),�Rio�de�Janeiro�(6�de�Setembro)�e�Luanda�(29�de�Setembro).��*�Jornalista�viajou�a�convite�da�TAP
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Como�estão�as�marcas�a�celebrar�o�Dia�da�Criança?

imprimir�este�artigo��[embedded�content]����Partilhar�Artigo:�������É�hoje�celebrado�o�„Dia�da�Criança‟�e�as�marcas
não�quiseram�ficar�de�fora�das�celebrações.�O�AKI�comemora�esta�data�com�o�„Brico-Aulas�infantis�gratuitas‟,
nos�próximos�dias�3�e�4�junho,�sábado�e�domingo.�Com�início�âs�3�da�tarde,�os�mais�pequenos�vão�poder�pôr
mãos-â-obra�e�a�aprender�a�plantar�ervas�aromáticas,�a�pintar�e�decorar�vasos�ou�atè�construir�um�Jogo�da
Torre.�Vão�poder�usar�várias�ferramentas�como�instrumentos�de�jardinagem,�tintas�ou�pincèis,�tudo�com
supervisão�dos�especialistas�do�AKI�que�vão�dar�dicas�e�ajudar�nestes�trabalhos�manuais.����Tambèm�a�Majora
está�a�celebrar�o�Dia�da�Criança�com�o�lançamento�da�sua�nova�linha�de�exterior,�Majora�Active,�e�com�ações
de�experimentação�dos�seus�jogos�na�área�da�grande�Lisboa,�de�1�a�4�de�junho.�A�linha�Majora�Active,�que
pretende�motivar�a�brincadeira�ao�ar�livre,�chega�com�os�diábolos�em�diferentes�cores,�materiais�e�acessórios
que�permitem�a�sua�personalização.�Entre�quinta-feira�e�domingo�no�centro�comercial�Oeiras�Parque�e�no�dia�4
de�junho�no�espaço�Time�Out�Market,�no�Cais�do�Sodrè,�familiares�e�amigos�poderão�relembrar�e�conhecer�os
renovados�clássicos�Majora�e�divertirem-se�com�os�novos�jogos�que�desafiam�a�perspicácia�como�o�„Top�That�‟,
jogar�uma�versão�mais�desafiante�do�jogo�do�galo�com�o�Brix,�voltar�a�jogar�âs�cartas�em�versões�bem
humoradas�com�“Gases”�e�“Plof�Presentes”,�experimentar�o�Mikado�e�o�Jogo�da�Glória�em�ponto�grande�e�tirar
as�suas�próprias�fotos�d‟O�Sabichão�e�outras�personagens�dos�jogos�Majora.����A�Renova�tambèm�não�quis�ficar
de�fora�e�está�a�oferecer,�a�propósito�desta�data,�30%�de�desconto�exclusivo�online�nos�produtos�Renova�Kids,
uma�gama�que�inclui�lenços�de�bolso,�guardanapos�de�festa�decorados�com�passatempos�para�os�mais
pequenos,�assim�como�toalhitas�higiènicas�multi-uso�e�o�protagonista�de�todas�as�brincadeiras:�papel�higiènico
com�ilustrações�diferentes�em�cada�rolo.�Em�comunicado,�a�marca�refere�que�a�Renova�Kids�“è�uma�gama
pensada�para�as�crianças,�mas�que�deleita�tambèm�os�adultos.”����No�ãmbito�desta�data�da�Cãmara�Municipal
do�Porto�juntamente�com�o�NOS�Primavera�Sound�vai�oferecer�uma�programação�musical�dedicada�a�todas�as
crianças,�de�dia�1�a�4�de�junho.�As�propostas�assentam�nos�pilares�musicais�do�festival�que�se�adapta�a
contextos�e�formatos�próprios.�Os�concertos�do�NOS�Primavera�Sound�da�Festa�da�Criança�vão�ter�lugar�no
Palco�Mini�NOS�e�propõem�ser�uma�oferta�singular�e�complementar�â�restante�programação�prevista.�Mão
Verde�è,�alèm�de�um�livro�e�de�uma�forma�de�sensibilização�e�intervenção,�um�concerto�temático,�em�torno�das
plantas,�da�agricultura,�da�alimentação,�dos�cheiros�das�ervas�aromáticas,�da�cor�das�flores�e�com�uma�clara
motivação�ecológica.�Durante�cerca�de�uma�hora,�com�muitos�momentos�de�interação�com�o�pöblico,�há�canções
alegres�e�com�importantes�mensagens.�A�abordagem�è�tão�inteligente�quanto�divertida,�e�envolve�vários�temas
quotidianos�e�do�universo�verde�que�nos�rodeia,�com�rimas,�histórias,�rap�e�jogos�de�palavras,�sobre�batidas
coloridas�e�acompanhadas�por�diversos�instrumentos�tocados�ao�vivo.�Com�arranque�no�Dia�da�Criança,�1�de
junho,�Mão�Verde�(Capicua�e�Pedro�Geraldes),�Throes�+�The�Shine�e�a�comemoração�dos�50�anos�de�Sgt.
Pepper‟s�Lonely�Hearts�Club�Band�dos�Beatles�são�as�propostas�do�NOS�Primavera�Sound�para�a�Festa�da
Criança,�nos�Jardins�do�Palácio�Cristal,�no�palco�Mini�NOS.����No�dia�1�de�junho�è�ainda�a�data�em�que�se
celebra�o�Dia�Mundial�do�Leite,�uma�iniciativa�da�FAO�–�Organização�das�Nações�Unidas�para�a�Agricultura�que
data�de�2001.�“Como�parte�de�uma�dieta�equilibrada,�o�leite�e�os�derivados�lácteos�podem�ser�fontes�importantes
de�energia,�proteína�e�gordura”,�disse�a�diretora�sènior�de�nutrição�e�co-editora�do�livro�Milk�and�Dairy�Products
in�Human�Nutrition,�Ellen�Muehlhoff.�“Nesta�sensibilização�global,�o�CNAM�–�Centro�de�Nutrição�e�Alimentação
Mimosa�convida�a�conhecer�um�pouco�mais�deste�alimento�de�uma�riqueza�nutricional�incomparável�e�que�se
celebra�na�mesma�data�que�se�celebram�as�crianças,�justamente�por�se�tratar�do�seu�primeiro�alimento�e�por�ter
um�papel�fundamental�no�seu�desenvolvimento.”�Veja�aqui�o�relatório.����Avalie�este�artigo����Loading�...��
Jornalista:�Marco�Silva
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Como�estão�as�marcas�a�celebrar�o�„Dia�da�Criança‟?

imprimir�este�artigo��[embedded�content]����Partilhar�Artigo:�������É�hoje�celebrado�o�„Dia�da�Criança‟�e�as�marcas
não�quiseram�ficar�de�fora�das�celebrações.�O�AKI�comemorou�esta�data�„Brico-Aulas�infantis�gratuitas‟,�nos
próximos�dias�3�e�4�junho,�sábado�e�domingo.�Com�início�âs�3�da�tarde,�os�mais�pequenos�vão�poder�pôr
mãos-â-obra�e�a�aprender�a�plantar�ervas�aromáticas,�a�pintar�e�decorar�vasos�ou�atè�construir�um�Jogo�da
Torre.�Vão�poder�usar�várias�ferramentas�como�instrumentos�de�jardinagem,�tintas�ou�pincèis,�tudo�com
supervisão�dos�especialistas�AKI�que�vão�dar�dicas�e�ajudar�nestes�trabalhos�manuais.����Tambèm�a�Majora
está�a�celebrar�o�Dia�da�Criança�com�o�lançamento�da�sua�nova�linha�de�exterior,�Majora�Active,�e�com�ações
de�experimentação�dos�seus�jogos�na�área�da�grande�Lisboa,�de�1�a�4�de�junho.�A�linha�Majora�Active,�que
pretende�motivar�a�brincadeira�ao�ar�livre,�chega�com�os�diábolos�em�diferentes�cores,�materiais�e�acessórios
que�permitem�a�sua�personalização.�Entre�quinta-feira�e�domingo�no�centro�comercial�Oeiras�Parque�e�no�dia�4
de�junho�no�espaço�Time�Out�Market,�no�Cais�do�Sodrè,�familiares�e�amigos�poderão�relembrar�e�conhecer�os
renovados�clássicos�Majora�e�divertir-se�com�os�novos�jogos�que�desafiam�a�perspicácia�como�o�„Top�That�‟,
jogar�uma�versão�mais�desafiante�do�jogo�do�galo�com�o�Brix,�voltar�a�jogar�âs�cartas�em�versões�bem
humoradas�com�“Gases”�e�“Plof�Presentes”,�experimentar�o�Mikado�e�o�Jogo�da�Glória�em�ponto�grande�e�tirar
as�sua�próprias�foto�d‟O�Sabichão�e�outras�personagens�dos�jogos�Majora.����A�Renova�tambèm�não�quis�ficar
de�fora�e�está�a�oferecer,�a�propósito�desta�data,�30%�de�desconto�exclusivo�online�nos�produtos�Renova�Kids,
uma�gama�que�inclui�lenços�de�bolso,�guardanapos�de�festa�decorados�com�passatempos�para�os�mais
pequenos,�assim�como�toalhitas�higiènicas�multi-uso�e�o�protagonista�de�todas�as�brincadeiras:�papel�higiènico
com�ilustrações�diferentes�em�cada�rolo.�Em�comunicado,�a�marca�refere�que�a�Renova�Kids�“è�uma�gama
pensada�para�as�crianças,�mas�que�deleita�tambèm�os�adultos.”����No�ãmbito�desta�data�da�Cãmara�Municipal
do�Porto�juntamente�com�o�NOS�Primavera�Sound�vai�oferecer�uma�programação�musical�dedicada�a�todas�as
crianças,�de�dia�1�a�4�de�junho.�As�propostas�assentam�nos�pilares�musicais�do�festival�que�se�adapta�a
contextos�e�formatos�próprios.�Os�concertos�do�NOS�Primavera�Sound�da�Festa�da�Criança�vão�ter�lugar�no
Palco�Mini�NOS�e�propõem�ser�uma�oferta�singular�e�complementar�â�restante�programação�prevista.�Mão
Verde�è,�alèm�de�um�livro�e�de�uma�forma�de�sensibilização�e�intervenção,�um�concerto�temático,�em�torno�das
plantas,�da�agricultura,�da�alimentação,�dos�cheiros�das�ervas�aromáticas,�da�cor�das�flores�e�com�uma�clara
motivação�ecológica.�Durante�cerca�de�uma�hora,�com�muitos�momentos�de�interação�com�o�pöblico,�há�canções
alegres�e�com�importantes�mensagens.�A�abordagem�è�tão�inteligente�quanto�divertida,�e�envolve�vários�temas
quotidianos�e�do�universo�verde�que�nos�rodeia,�com�rimas,�histórias,�rap�e�jogos�de�palavras,�sobre�batidas
coloridas�e�acompanhadas�por�diversos�instrumentos�tocados�ao�vivo.�Com�arranque�no�Dia�da�Criança,�1�de
junho,�Mão�Verde�(Capicua�e�Pedro�Geraldes),�Throes�+�The�Shine�e�a�comemoração�dos�50�anos�de�Sgt.
Pepper‟s�Lonely�Hearts�Club�Band�dos�Beatles�são�as�propostas�do�NOS�Primavera�Sound�para�a�Festa�da
Criança,�nos�Jardins�do�Palácio�Cristal,�no�palco�Mini�NOS.����No�dia�1�de�junho�è�ainda�a�data�em�que�se
celebra�o�Dia�Mundial�do�Leite,�uma�iniciativa�da�FAO-organização�das�Nações�Unidas�para�a�Agricultura�que
data�de�2001.�“Como�parte�de�uma�dieta�equilibrada,�o�leite�e�os�derivados�lácteos�podem�ser�fontes
importantes�de�energia�da�dieta,�proteína�e�gordura”,�disse�a�diretora�sènior�de�nutrição�e�co-editora�do�livro
Milk�and�Dairy�Products�in�Human�Nutrition,�Ellen�Muehlhoff.�“Nesta�sensibilização�global,�O�CNAM_�Centro�de
Nutrição�e�Alimentação�Mimosa�convida�a�conhecer�um�pouco�mais�deste�alimento�de�uma�riqueza�nutricional
incomparável�e�que�se�celebra�na�mesma�data�que�se�celebram�as�crianças,�justamente�por�se�tratar�do�seu
primeiro�alimento�e�por�ter�um�papel�fundamental�no�seu�desenvolvimento.”����Avalie�este�artigo����Loading�...��
Jornalista:�Marco�Silva
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Dia�Mundial�Da�Criança:�Prendas�Para�Os�Mais�Pequenos

E�com�o�Dia�Mundial�da�Criança�a�chegar,�chega�tambèm�o�momento�de�quem�pode�oferecer�aos�seus
Pequenos�&�Traquinas�um�miminho�para�assinalar�a�data.�A�pensar�neles�deixamos�aqui�algumas�sugestões.���
Para�os�bebès�da�casa�porque�não�um�conjunto�Mustela?�Uma�lancheira�do�Musti�com�um�Gel�Lavante�Suave
de�200ml�e�um�Hydra-Bebè�Corpo�300ml�ou�um�creme�lavante�stelatopia�200ml.����Está�disponível�em�3�cores:
azul,�amarelo�e�verde,�correspondendo�cada�uma�a�um�tipo�de�pele�diferente:�pele�normal,�seca�e�com
tendência�atópica.����Os�conjuntos�estão�â�venda�nas�farmácias�entre�17,50�e�25�euros�consoante�a�loja,�e�o
conjunto.����Avançamos�para�os�jovens�empreendedores�e�criativos�que�adoram�construir�coisas.�Da�LEGO®
apresentamos�duas�sugestões.�Da�colecção�Lego®�City�–�o�Camião�de�Pizza,�para�crianças�entre�os�5�e�os�12
anos,�â�venda�por�um�valor�aproximado�de�20,99�euros.����Este�set�inclui�249�peças,�das�quais�2�mini�figuras
(um�cozinheiro�do�camião�de�pizza�e�um�cliente),�um�camião�de�pizza�e�uma�mesa�para�construir�com
guarda-sol.�Inclui�acessórios:�uma�caixa�de�pizza,�uma�pizza�completa,�uma�fatia�de�pizza�e�batatas�fritas.�Serve
os�clientes�uma�pizza�completa,�uma�fatia�de�pizza�ou�batatas�fritas�com�este�divertido�camião�de�pizza�de
LEGO�City�.�O�camião�de�pizza�tem�painèis�laterais�e�uma�área�de�cozinha,�dois�lados�diferentes�para�atender�o
pöblico.�A�moto�tem�espaço�atrás�do�banco�para�que�possas�repartir�a�pizza.����A�segunda�sugestão�tanto�dá
para�menino�como�para�menina�e�è�para�todos�os�fãs�do�THE�LEGO®�BATMAN�MOVIE�–�A�Perseguição�de
Gatocicleta�da�Catwoman™�,�para�crianças�dos�7�aos�14�anos.�����A�Catwoman™�assaltou�uma�joalharia�e�está
quase�a�saltar�para�a�sua�potente�mota.�Entra�na�cena�do�crime�com�a�Batgirl™�e�o�Robin™�para�a
intercetarem.�Cuidado�com�o�chicote�da�Catwoman�e�o�poste�que�ela�derrubou�com�a�sua�mota.�Ataca�com�os
Batarangs�da�Batgirl�e�salta�para�o�telhado�da�loja�na�mota�com�o�Robin.�Captura�esta�super-vilã�e�devolve�as
joias������O�set�tem�um�preço�de�venda�ao�pöblico�de�aproximadamente�25�euros�e�inclui�as�figuras�Catwoman,
Robin�e�Batgirl.����Da�marca�nacional�MAJORA,�sugerimos�a�nova�linha�Majora�Active,�que�pretende
incentivar�as�brincadeiras�ao�ar�livre.�De�regresso�estão�os�diábolos�em�diferentes�cores,�materiais�e�acessórios
que�permitem�a�sua�personalização�e�fácil�transporte.�A�versão�para�iniciantes�inclui�um�pack�diábolo�com
baquetas�de�madeira�â�venda�por�19�euros�ou�alumínio�por�24�euros,�aconselhado�para�quem�começa�agora�a
descobrir�este�brinquedo.�Para�aqueles�que�procuram�um�maior�nível�de�desafio�e�desenvolver�os�seus�truques
e�habilidades�existe�a�versão�Diábolo�Bearing�Quartz�2�por�29,50�euros.����Ainda�no�campo�dos�brinquedos,
sugerimos�da�Clementoni�duas�novidades:�O�globo�interativo�Exploramundo�,�que�interage�e�desafia�a
responder�a�questões,�estando�sempre�disponível�a�informar�cada�vez�que�se�coloca�a�caneta�interativa�em
determinado�ponto�do�globo.�Na�vertente�mais�tecnológica,�este�jogo�permite�a�experiência�de�realidade
aumentada�atravès�de�uma�app�aplicada�em�qualquer�tablet�ou�smartphone�.�À�venda�por�69�euros.���

��E�o��DOC�,�o�primeiro�jogo�que�aproxima�as�crianças�da�educação�robótica�de�uma�forma�criativa�e�divertida,
tem�como�principal�objetivo�ajudar�no�pensamento�lógico�e�na�resolução�de�problemas.�À�venda�por�30,99
euros.����Uma�opção�ligeiramente�diferente�è�o�Kit�dos�Heróis�da�cadeia�de�lojas�nacional�Dreamy�World.�“Em
apenas�30�minutos�o�que�se�pode�fazer?�São�30�minutos�diários�de�pura�diversão�com�os�mais�pequenos,�que
vão�certamente�criar�laços�e�memórias�para�mais�tarde�recordar.A�falta�de�tempo�não�è�desculpa�e�neste�Kit,
que�contèm�um�brinquedo�e�uma�experiência,�existem�sugestões�que�desenvolvem�a�criatividade,�a
coordenação�motora�e�sensorial�das�crianças.�Para�gastar�todas�as�energias,�tambèm�há�experiências�de�ação.
São�sugestões�para�todos�os�gostos,�dentro�e�fora�de�casa,�onde�o�mais�importante�è�a�partilha�de�experiências,
gargalhadas�e�amor”.�O�preço�varia�consoante�o�brinquedo�escolhido.����Passando�para�o�campo�dos�acessórios,
e�se�a�sua�criança�já�è�“uma�crescida”�porque�não�um�reloógio?�A�Flik�Flak�marca�do�grupo�Swatch,�que�este
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ano�completa�30�anos,�tem�várias�novidades�para�esta�estação.����Para�as�meninas�sugerimos�o
modelo�Tahtila:�um�mar�de�estrelas�coloridas�invade�o�pulso�das�mais�pequeninas�e�com�pedras�preciosas�em
órbita�no�mostrador�colorido.�A�bracelete�è�em�tecido�e�lavável�â�máquina.�À�venda�por�40�euros.����Para�os
meninos�escolhemos�o�Dolph’in’yellow,�inspirado�no�azul�do�mar�e�no�amarelo�do�sol�e�da�areia,�com�2�alegres
golfinhos�no�mostrador,�que�brilham�no�escuro.�Com�bracelete�em�plástico�custa�45�euros.����Do�pulso
passamos�aos�pès,�e�começamos�com�os�tão�apreciados�Crocs.�Entre�as�várias�sugestões�destacamos�os
novos�Crocs�com�Led�–�Glow�in�the�Dark�da�Fun�Lab�collection�,�que���juntam�cores�pop�e�leds�que�se�acendem
a�cada�passo,�na�companhia�da�Dory,�dos�Minions,�da�Vaiana,�do�Darth�Vader,�entre�outros.�Os�crocs�acendem
â�medida�que�as�crianças�andam.�À�venda�por�49,99�euros.������CrocsFunLab�Lights�R2D2�������CrocsLights
Disney�Vaiana�ClgK������CrocsLights�Finding�Dory�ClogK�������Se�gostar�dos�mais�simples�tem�ainda�um�vasto
leque�de�opções,�em�vários�estilos�e�cores,�como�è�o�caso�das�sandálias�rosa�em�glitter,�com�uma�estètica
muito�girly,�de�modelos�mais�desportivos�ou�das�famosas�socas,�mais�robustas,�em�cores�vibrantes�e�com�uma
tira�ajustada�na�zona�do�tornozelo�para�um�andar�seguro.����Para�os�fãs�de�chinelos,�então�as�Havaianas�são�a
escolha�certa.�Para�os�meninos�destacamos�as�Havaianas�do�Batman�ou�do�SuperHomem�e�para�as�meninas
nada�melhor�que�o�Frozen�,�â�venda�por�19,90.��Mas�os�bebès�tambèm�não�foram�esquecidos�com�a�nova�linha
Babychic,�ou�então�com�modelos�inspirados�nos�clássicos�Disney�â�venda�por�17,90�euros.�������Terminamos
com�uma�sugestão�para�os�mais�aventureiros�e�destemidos.�Uns�tènis�da�Merrell.�“Do�What℣s�Natural”��è�o
mote�da�marca,�que�garante�protecção,�conforto�e�estilo�para�o�dia-a-dia.�Respeitando�a�anatomia�do�pè�e�a
forma�natural�como�nos�movemos.�De�tènis�com�um�design�atlètico�a�sandálias�com�tecnologias�â�prova�de
água�e�sistemas�de�secagem�rápida,�são�ideais�para�que�os�mais�pequenos�estejam�naturalmente�confortáveis
ao�longo�de�todo�o�dia.��Os�preços�variam�entre�os�44�e�os�55�euros,�consoante�os�modelos.���
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Dia�Mundial�Da�Criança:�Algumas�Atividades�E�Programas�Para�Assinalar�A�Data

Dia�Mundial�da�Criança�está�a�chegar�e�são�inömeras�as�atividades�e�programas�preparados�para�os�mais
pequenos,�no�dia�1�e�não�só.�o�C&H�deixa-lhe�aqui�algumas�sugestões.

Começamos�por�um�dos�locais�preferidos�das�crianças,�o�Jardim�Zoológico�de�Lisboa�que�assinala�a�data�com
muita�mösica,�animação,�workshops,�pinturas�faciais�e�passeios�no�Carrossel,�e�onomatopeias,�durante�três
dias.

No�dia�1�a�partir�das�14h30,�juntam-se�â�festa�do�Dia�da�Criança�os�mais�recentes�bonecos�do�Zoo,�um�canguru
e�um�elefante�que�prometem�trazer�muita�animação,�e�pelas�15h00,�na�Baía�dos�Golfinhos,�tem�lugar�um
espectáculo�musical�da�autoria�de�Ricardo�Reis�Pinto,�com�histórias�sumptuosas�e�personagens�carismáticas,
que�prometem�encantar�e�“educar�com�mösica”�os�Exploradores�da�Natureza,�num�momento�muito�ritmado.

Ricardo�Reis�Pinto

Já�nos�dias�3�e�4�de�Junho,�todas�as�famílias�que�desejem�passar�um�fim-de-semana�önico�na�morada�mais
selvagem�do�país�vão�tambèm�ter�a�oportunidade�de�cantar�e�dançar�ao�som�das�melodiosas�canções�de
Ricardo�Reis�Pinto,�tirar�fotografias�com�os�bonecos�canguru�e�elefante,�fazer�pinturas�faciais�e�penteados
verdadeiramente�originais.�Como�este�fim-de-semana�è�dedicado�aos�mais�pequenos,�por�cada�bilhete�de
criança�(dos�3�aos�12�anos)�comprado�nas�bilheteiras�do�Jardim�Zoológico,�recebe�um�voucher�para�uma�volta
no�Carrossel�do�Zoo.

Ainda�no�fim�de�semana�o�Zoo�vai�lançar�um�novo�jogo�no�seu�site:�Animal�Crush,�girafas,�elefantes,�pinguins�e
koalas�juntam-se�para�proporcionar�momentos�de�máxima�diversão�aos�pequenos�jogadores.
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Já�no�Parque�Eduardo�VII,�em�Lisboa,�abre�a�87ª�edição�da�Feira�do�Livro�de�Lisboa,�que�vai�ter�uma
programação�exclusivamente�dedicada�aos�mais�pequenos�na�quinta�feira.�Assim,�das�10h00�âs�19h00,�as
crianças�vão�participar�em�oficinas�de�ilustração�e�de�manualidades,�ouvir�histórias�pela�voz�dos�escritores,�dos
narradores�orais�e�de�mösicos.

A�programação�inclui�Arruada�com�Orquestra�Tradicional�da�Casa�Pia�e�Parada�de�Mascotes;�Concerto�pela
Banda�do�Regimento�de�Sapadores�Bombeiros�(maestro�Fernando�Ramos);�Mural�de�Ilustração�por�Andrè�da
Loba,�Paulo�Galindro�e�João�Rodrigues;�Artes�circenses;�Parkour;�Jogos�de�lógica,�jogos�tradicionais�pela
Ludopolis,�pinturas�faciais�pela�Gera�Gera�Ludopolis,�oficinas;�Artes�Circenses�com�Gato�Ruim�pela�Get�Zen;
Oficina�de�Malabarismos�e�Equilíbrios�pelo�Chapitô;�Parada�Circense�pelo�Chapitô;�Peça�de�Teatro�O�Rei�Ludo
vai�â�Feira�do�Livro�pela�Ludopolis;�Histórias�e�Teatro,�e�muito�mais.�A�acontecer�no�Stand�das�BLX�e�no
Relvado.

O�Teatro�Maria�Matos�apresenta�dois�espectáculos�de�Catarina�Requeijo,�A�Peça�–�que�são�duas�metades�da
mesma�história�e�que�são�dadas�a�conhecer�a�crianças�a�partir�dos�5�anos�em�sessões�escolares�e�para
famílias.

Escolher�não�è�tarefa�fácil.�Escolher�o�que�se�leva�para�a�viagem�tambèm�não.�Há�sempre�alguma�coisa�que
nos�pode�fazer�falta…�Quem�nunca�teve�vontade�de�levar�a�casa�toda?�Pouco�habituado�a�viajar,�o�casal
Querido�decide�ir�ver�a�sua�sobrinha�Manuela�participar�numa�corrida�de�automóveis.�Mas�antes�da�viagem�è
preciso�preparar�a�bagagem.�É�aqui�que�os�problemas�começam.�Levam�o�quê?�Pouca�tralha?�Muita�tralha?
Apenas�o�essencial?�Estas�decisões�difíceis�podem�complicar�o�início�da�viagem.�Só�o�início?�É�o�que�vamos
ver.

O�espetáculo�tem�a�duração�de�30�minutos,�e�pode�ser�visto�pelas�escolas�no�Dia�Mundial�da�Criança�–�1�de
junho,�âs�10h30�e�14h30,�no�Jardim�do�Bairro�das�Estacas,�com�entrada�livre;�e�depois�em�família,�nos�dias�3�e
4�Junho,�âs�17h30,�no�Jardim�do�Bairro�das�Estacas;�nos�dias�17�e�18�junho,�âs�17h30�no�Jardim�da�Cerca�da
Graça;�e�nos�dias�24�e�25�junho,�âs�17h30,�no�Parque�da�Quinta�das�Conchas�e�dos�Lilases.�Sempre�com
entrada�livre.
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No�Teatro�Municipal�São�Luiz�as�propostas�são�duas:�Carripana�de�João�de�Brito�e�Manuela�Pedroso,�para�ver
na�Sala�Mário�Viegas�âs�10h30�e�14h30,�com�entrada�livre�(sujeita�â�lotação�da�sala).

Um�homem�e�uma�mulher�percorrem�o�mundo�a�dançar�tendo�como�palco�a�sua�carrinha�Berlingo.�A�dança�só
se�instala�quando�as�suas�vontades�se�juntam,�o�que�nem�sempre�acontece.�O�que�atrapalha�a�harmonia�entre
estes�saltindanços?�Que�tropelias�se�cruzam�na�sua�procura�de�encontro?�Como�atravessam�impossíveis�para
chegar�ao�universo�que�os�une?

Filipe�Raposo

A�criação�e�interpretação�são�de�João�de�Brito�e�Manuela�Pedroso,�a�consultoria�de�Catarina�Requeijo�e�a
mösica�de�Teresa�Gentil.

A�segunda�proposta�è�o�concerto�Dois�Filipes,�Dois�Pianos�com�Filipe�Raposo�e�Filipe�Melo,�que�sobem�ao
palco�da�sala�Luis�Miguel�Cintra,�âs�10h45�e�14h45.�A�entrada�è�livre�(sujeita�â�lotação�da�sala).

O�verbo�tocar�–�quando�nos�referimos�â�mösica�e�a�um�instrumento�–�traduz-se,�em�vários�idiomas,�pela�palavra
“brincar”�ou�“jogar”.�E,�por�mais�sèria,�solene�ou�desafiante�que�seja,�a�mösica�deve�ser�sempre�isso�mesmo:�um
jogo�e�uma�brincadeira.�Tal�como�lápis�de�côr�ou�peças�de�lego,�as�combinações�dos�sons�são�os�brinquedos,�e
um�palco�è�um�recreio.

�Neste�espetáculo,�Filipe�Raposo�e�Filipe�Melo�jogam�e�brincam�com�o�piano,�e,�para�um�pöblico�mais�novo,�vão
demonstrar�que,�apesar�de�já�serem�grandes,�serão�sempre�crianças.

Em�Oeiras�a�proposta�è�para�o�Parque�Urbano�do�Jamor�que�convida�a�vir�atè�â�Festa�da�Criança�em�Ambiente
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e�Segurança,�que�vai�decorrer�entre�as�9h00�e�as�16h00.

O�programa�inclui�actividades�relacionadas�com�os�temas�de�Ambiente,�Segurança�e�Protecção�Civil,�num
programa�resultante�de�uma�parceria�entre�o�Departamento�Municipal�do�de�Ambiente�e�o�da�Polícia�Municipal�e
Protecção�Civil.�Do�programa�fazem�parte�visitas�â�exposição�estática�dos�agentes�de�Proteção�Civil,�atividades
lödico-pedagógicas�sobre�os�temas�Ambiente�e�Segurança,�apresentação�da�Companhia�Cinotècnica�da�PSP,
almoço�/�piquenique�e�por�fim�atividades�lödico-pedagógicas�sobre�os�temas�Ambiente�e�Segurança.

Se�preferir�um�espaço�fechado,�então�porque�não�ir�atè�â�KidZania,�onde�os�mais�pequenos�vão�poder
experimentar�entre�as�mais�de�60�profissões,�nomeadamente�no�Teatro�Nacional�da�KidZania,�com�a�estreia�da
Branca�de�Neve�e�os�Sete�Anões;�e�as�mais�recentes�atividades�–�a�Escola�de�Surf�Ambre�Solaire�e�a�Fábrica
de�Bolachas�Artiach�Dinosaurus.

Tambèm�em�Oeiras,�mas�no�Oeiras�Parque,�entre�os�dias�1�e�3�de�junho,�das�15h00�âs�19h00,�e�no�sábado�das
11h00�âs�19h00;�e�depois�no�dia�4�de�junho,�no�Time�Out�Market,�no�Cais�do�Sodrè�em�Lisboa,�das�11h00�âs
20h00,�a�Majora�convida�os�mais�pequenos�e�os�mais�crescidos�a�relembrar�e�conhecer�os�renovados�clássicos
Majora�e�divertir-se�com�os�novos�jogos�que�desafiam�a�perspicácia�como�o�Top�That�,�jogar�uma�versão�mais
desafiante�do�jogo�do�galo�com�o�Brix,�voltar�a�jogar�âs�cartas�em�versões�bem�humoradas�com�“Gases”�e�“Plof
Presentes”,�experimentar�o�Mikado�e�o�Jogo�da�Glória�em�ponto�grande�e�tirar�as�sua�próprias�foto�d’O
Sabichão�e�outras�personagens�dos�jogos�Majora.�Sempre�com�entrada�gratuita

Já�o�Museu�do�Oriente,�em�Lisboa,�dedica�o�fim-de-semana�de�3�e�4�de�junho�âs�crianças�com�oficinas�para
aprender�a�brincar,�exposições�para�explorar�e�mösica�para�admirar.

Destaque�no�domingo,�a�partir�das�10h00�(com�uma�segunda�sessão�âs�11h30),�a�oficina�Perlimpimpim,�sobre�a
ópera�chinesa.�Indicada�para�famílias�com�crianças�dos�3�aos�5�anos.�Depois�âs�11h00,�os�professores�do
Conservatório�de�Mösica�da�Metropolitana�interpretam�o�clássico�O�Carnaval�dos�Animais�de�Camille
Saint-Saens,�num�concerto�comentado�para�toda�a�família,�com�entrada�gratuita;�e�â�tarde,�âs�17h00,�os�solistas
da�Metropolitana�sobem�a�palco�para�interpretar�as�composições�de�Mozart,�Schumann�e�Bruch�para�trios,�num
concerto�de�entrada�gratuita.
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Em�Coimbra�o�Teatro�da�Cerca�de�São�Bernardo�apresenta�uma�nova�versão�do�espectáculo�E�Depois�do
Cinzento,�pela�bailarina�e�coreógrafa�Leonor�Barata,�que�explora�a�temática�das�cores�e�a�sua�descoberta,
viajando�entre�os�vários�tons�e�texturas�a�elas�associadas.�As�sessões�têm�lugar�dias�1�e�2�de�junho,�âs�10h30,
para�creches�e�jardins�de�infãncia,�e�no�sábado,�dia�3,�âs�11h00�para�famílias.�Os�bilhetes�custam�3�euros�para
crianças�atè�aos�12�anos�e�5�euros�para�maiores�de�12�anos.
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Dia�Mundial�da�Criança:�Majora�garante�brincadeiras�para�toda�a�família�no�Oeiras�Parque

A�Majora�vai�criar�uma�verdadeira�sala�de�jogos,�no�Oeiras�Parque,�num�convite�â�imaginação�de�pais�e�filhos,
uma�viagem�pelas�memórias�que�passam�de�geração�em�geração.���Está�garantida�muita�brincadeira�num
espaço�em�que�não�vão�faltar�os�jogos�clássicos�como�O�Sabichão�e�o�Ludo�do�Circo,�assim�como�um�Mikado�e
um�Jogo�da�Glória�em�ponto�grande,�no�Oeiras�Parque.����Para�todos�os�que�quiserem�testar�as�novidades,�a
Majora�vai�apresentar�o�Top�That�,�um�desafio�de�perspicácia,�assim�como�uma�versão�completamente
inovadora�do�jogo�do�galo.����Não�podiam�tambèm�faltar�os�jogos�de�cartas,�com�versões�como�o�“Gases”�e�o
“Plof�Presentes”,�promessas�de�muitas�gargalhadas�entre�todos�os�participantes.����O�objetivo�è�que�pais�e�filhos
possam�brincar�olhos�nos�olhos,�com�toda�a�interação�que�um�jogo�em�equipa�pressupõe.����Entre�as�gamas
Novidades,�Active�e�Clássicos,�serão�três�as�áreas�de�jogo,�num�total�de�oito�mesas�–�seis�de�quatro
participantes�e�duas�de�dois.����Entre�1�e�4�de�junho�–�quinta�e�sexta-feira�das�15h�âs�19h,�sábado�e�domingo
das�11h�âs�19h�–�a�brincadeira�mora�no�Oeiras�Parque.����The�post�appeared�first�on�Pumpkin.pt�.
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8�sugestões�para�celebrar�o�Dia�da�Criança�em�família

O�dia�da�criança,�lá�em�casa,�è�todos�os�dias,�não�è�assim?�Percebemos�e�estamos�solidários.�Porèm,�há�uma
data�oficial�da�qual�não�è�possível�fugir:�1�de�junho,�Dia�Mundial�da�Criança.�A�boa�notícia�è�que�calha�a�uma
quinta-feira�pelo�que�terá�muitas�desculpas�para�não�fazer�nada�—�a�escola,�o�banho,�jantar�cedo�e�cama
porque�no�dia�seguinte�há�escola�novamente.�No�entanto,�as�atividades�giras�para�fazer�com�os�miödos,�são�ao
fim�de�semana.�Não�há�volta�a�dar.

A�NiT�viu�as�propostas�de�atividades�por�todo�o�País�e�escolheu�oito.�Há�de�tudo.�Desde�experimentar�novos
jogos�da�Majora�em�tamanho�gigante,�a�conhecer�o�Museu�dos�Coches�com�a�Rainha�D.Amèlia.�Para�os�pais
mais�ocupados,�pode�inscrever�os�miödos�para�dormirem�na�Feira�do�Livro�e�tornar-se�no�pai�mais�fixe�de�todos.

Conduzir�carros�telecomandados�como�no�Mario�Kart,�Torres�Novas

De�25�de�maio�a�11�de�junho�no�Torreshopping,�os�miödos�e�tambèm�os�graödos�vão�poder�ter�a�experiência�de
telecomandar�carros�em�duas�pistas�próprias.�Uma�è�a�pista�Galaxy�Zega,�inspirada�no�Mario�Kart�e�a�outra�è�a
SmartGurlz.�Ambas�combinam�o�virtual�com�o�jogo�físico.

O�evento�è�gratuito�e�decorre�durante�a�semana�das�14�âs�20�horas.�Já�no�fim�de�semana�è�das�11�âs�21�horas.

Celebrar�o�dia�a�brincar�com�jogos�em�tamanho�gigante�da�Majora,�Oeiras

Entre�1�e�4�de�junho,�os�miödos�podem�experimentar�a�nova�linha�de�brinquedos�de�exterior�em�várias�zonas�da
Grande�Lisboa.

Uma�versão�gigante�do�Mikado�e�do�Jogo�da�Glória�ou�tirar�fotos�com�O�Sabichão�ou�com�outras�personagens
dos�jogos�Majora.�Vai�ser�assim�entre�1�e�4�de�junho,�as�datas�escolhidas�pela�marca�de�brinquedos�para
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celebrar�o�Dia�da�Criança.�No�centro�comercial�Oeiras�Parque�e�no�espaço�Time�Out�Market�(este�apenas�a�4
de�junho),�os�miödos�vão�poder�enlouquecer�com�as�brincadeiras,�já�os�pais�recordarão�os�clássicos�da�infãncia.

E�há�mesmo�muito�para�fazer.�Alèm�dos�jogos�em�tamanho�gigante,�vão�poder�desafiar�a�perspicácia�como�o
Top�That�,�jogar�uma�versão�mais�desafiante�do�jogo�do�galo�com�o�Brix�e�ainda�voltar�âs�cartas�com�a�ajuda�de
versões�bem�humoradas�como�Gases�e�Plof�Presentes.

No�Oeiras�Parque,�as�atividades�vão�estar�disponíveis�na�quinta�e�sexta-feira�entre�as�15�e�as�19�horas,�e�no
sábado�e�domingo�das�11�âs�19�horas.�No�Time�Out�Market,�a�programação�acontece�apenas�no�domingo�entre
as�11�e�as�20�horas.�A�entrada�è�gratuita.

Assistir�a�um�concerto�do�Filipe�Pinto,�Matosinhos

De�1�a�4�de�junho,�o�Mar�Shopping�de�Matosinhos�tem�um�espaço�―Planeta�Limpo‖�onde�os�miödos�vão�fazer
atividades�de�sensibilização�ambiental.�

No�domingo,�4�de�junho,�Filipe�Pinto�sobe�ao�palco�para�o�espetáculo�musical�―�O�Planeta�Limpo�do�Filipe
Pinto‖,�um�projeto�de�mösicas�onde�dá�a�sua�visão�sobre�a�Terra.�Este�concerto�è�as�16�horas�e�è�grátis.

Dormir�na�Feira�do�Livro,�Lisboa

Para�os�pais�que�não�se�querem�preocupar�com�os�miödos�na�noite�de�sexta-feira�ou�sábado,�2�e�3�de�maio,
ainda�vão�a�tempo�de�os�inscrever�no�programa�Acampar�com�Histórias�—�Noites�Happy�Readers.
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Os�mais�destemidos�vão�poder�passar�a�noite�no�Parque�Eduardo�VII,�durante�a�Feira�do�Livro.�A�aventura
começa�âs�18h30,�com�a�receção�dos�participantes�na�Estufa�Fria�de�Lisboa,�no�Parque�Eduardo�VII.

Depois�de�feitas�as�apresentações�e�reconhecimento�do�espaço,�há�jantar�do�McDonalds,�duas�aventuras�(que
se�mantêm�em�segredo)�e�uma�ceia�â�meia-noite.�No�dia�seguinte�ainda�há�tempo�para�o�pequeno-almoço,�um
terceira�aventura�e,�âs�11�horas,�receção�aos�pais.

O�programa�destina-se�a�miödos�dos�oito�aos�dez�anos�de�idade.�Não�são�permitidos�telemóveis�nem
equipamentos�eletrónicos.�A�criança�deverá�trazer�roupa�e�calçado�confortável,�escova�e�pasta�de�dentes,
saco-cama,�colchão�e�toalha�de�rosto.�As�atividades�vão�ser�acompanhadas�por�cinco�monitores.

O�limite�è�de�25�crianças�e�os�bilhetes�custam�10€�e�a�seleção�dos�participantes�è�feita�por�ordem�de�inscrição.
Alèm�deste�fim�de�semana,�tambèm�pode�tentar�inscrever�os�miödos�para�as�noites�de�9,�10,�12,�14,�16�e�17�de
junho.

Conhecer�a�Rainha�D.Ame&#769;lia�no�Museu�Nacional�dos�Coches,�Lisboa

É�no�sábado,�3�de�junho,�âs�16�horas�que�decorre�o�evento�―A�Rainha�Mostra�o�Museu‖,�mesmo�a�tempo�de
celebrar�o�Dia�da�Criança.�Uma�pessoa�vestida�â�època�e�a�encarnar�a�personagem�da�öltima�rainha�de
Portugal�e�fundadora�do�museu�vai�mostrar�como�funcionavam�os�transportes�da�família�real�e�o�que
representava�cada�um�deles.

Alèm�de�conhecer�os�coches�do�museu,�as�crianças�tambèm�vão�ser�as�personagens�principais�de�um
casamento�como�antigamente.

Para�os�pais�que�ainda�não�estão�convencidos�saiba�que�esta�visita�guiada�ao�sèculo�XVII�è�gratuita�para�as
crianças�atè�aos�12�anos.�Apenas�os�pais,�caso�queiram�ficar�no�museu�têm�de�pagar�a�entrada�que�è�de�oito
euros.�A�visita�tem�a�lotação�máxima�de�15�pessoas�e�as�reservas�devem�ser�feitas�para�o�email
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coolturetours@gmail.com.

Piscinas�de�bolas,�cac&#807;a�ao�tesouro�e�cinema�ao�ar�livre,�Arroios

O�Jardim�de�Encantar�do�Areeiro�acontece�pela�terceira�edição�no�próximo�sábado,�3�de�junho.�A�programação
deste�evento�que�se�realiza�no�Jardim�Fernando�Pessa�è�totalmente�dedicada�âs�crianças.

A�partir�das�11�horas,�os�miödos�vão�poder�usufruir�dos�jogos�tradicionais,�da�piscina�de�bolas,�das�pinturas
faciais�e�modelagem�de�balões.�Tambèm�há�oportunidade�de�brincar�nos�insufláveis,�fazer�uma�caça�ao
tesouro�e�comer�todas�as�pipocas�e�algodão�doce�que�os�pais�deixem.

Durante�o�dia,�vão�poder�assistir�âs�peças�―Mickey�e�Minnie‖,�―Se�eu�fosse�um�Animal‖�e�aos�fantoches�da
―Branca�de�Neve‖.�

Às�21�horas�há�tambèm�uma�sessão�de�cinema�ao�ar�livre�—�vai�ser�exibido�o�filme�―Um�Porquinho�chamado
Babe‖.

Ir�ao�cinema�de�grac&#807;a,�Porto

No�fim�de�semana,�3�e�4�de�junho,�o�Centro�Comercial�Parque�Nascente�oferece�sessões�de�cinema�gratuitas
para�os�miödos�e�acompanhantes.�A�partir�das�11�horas�vão�poder�assistir�ao�―Zootrópolis‖,�―O�Herói�da�Quinta‖,
―Vaiana‖�ou�―A�Lenda�do�Dragão‖.

Os�interessados�devem�dirigir-se�ao�Quiosque�de�informações,�no�piso�0�e�pedir�os�bilhetes.�Cada�pessoa�pode
reservar�atè�cinco�participantes.�Esta�campanha�è�para�os�miödos�entre�os�três�e�os�doze�anos�e�cada�miödo
pode�levar�dois�acompanhantes.�
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Fazer�a�festa�das�―1001�noites‖�no�EPIC�SANA�Algarve,�Albufeira

O�hotel�EPIC�SANA�Algarve�vai�organizar�a�4�de�junho�uma�festa�para�os�miödos�festejarem�o�Dia�da�Criança.
O�tema�è�as�―1001�noites‖�e�o�ambiente�será�inspirado�pela�cultura�árabe.�Alèm�disso,�a�piscina�è�toda�dos
miödos.

A�brincadeira�começa�âs�15�horas�com�um�buffet�de�doces,�no�Kids�Club.�Durante�a�tarde�os�miödos�vão�poder
brincar�ao�ar�livre,�no�castelo�insuflável�e�fazer�pinturas�faciais,�modelar�balões�e�jogar�â�bola�e�â�pinhata.
Seguindo�o�tema�árabe,�os�animadores�vão�ensinar�os�miödos�a�jogar�um�jogo�de�tabuleiro�egípcio,�o�Seega.
Podem�tambèm�usar�a�piscina.

Às�16�horas�abre�a�mini�discoteca�e�começa�a�loucura�–�os�miödos�vão�poder�dançar�e�divertir-se�como�os
crescidos.

A�festa�dura�das�15�âs�19�horas�e�tem�o�custo�de�25€�por�criança,�acompanhada�por�dois�adultos�ou�de�15€�por
criança�ou�adulto�adicional.�Claro�que�caso�prefira�passar�o�fim-de-semana�no�hotel,�os�filhos�de�clientes�têm
entrada�gratuita.

As�inscrições�devem�ser�feitas�para�o�email�recep.algarve@epic.sanahotels.com�ou�para�o�nömero�289�104
300.
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Entre�1�e�4�de�junho,�os�miödos�podem�experimentar�a�nova�linha�de�brinquedos�de�exterior�em�várias�zonas�da
Grande�Lisboa.

Uma�versão�gigante�do�Mikado�e�do�Jogo�da�Glória�ou�tirar�fotos�com�O�Sabichão�ou�com�outras�personagens
dos�jogos�Majora.�Vai�ser�assim�entre�1�e�4�de�junho,�as�datas�escolhidas�pela�marca�de�brinquedos�para
celebrar�o�Dia�da�Criança.�No�centro�comercial�Oeiras�Parque�e�no�espaço�Time�Out�Market�(este�apenas�a�4
de�junho),�os�miödos�vão�poder�enlouquecer�com�as�brincadeiras,�já�os�pais�recordarão�os�clássicos�da�infãncia.

E�há�mesmo�muito�para�fazer.�Alèm�dos�jogos�em�tamanho�gigante,�vão�poder�desafiar�a�perspicácia�como�o
Top�That�,�jogar�uma�versão�mais�desafiante�do�jogo�do�galo�com�o�Brix�e�ainda�voltar�âs�cartas�com�a�ajuda�de
versões�bem�humoradas�como�Gases�e�Plof�Presentes.
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No�Oeiras�Parque,�as�atividades�vão�estar�disponíveis�na�quinta�e�sexta-feira�entre�as�15�e�as�19�horas,�e�no
sábado�e�domingo�das�11�âs�19�horas.�No�Time�Out�Market,�a�programação�acontece�apenas�no�domingo�entre
as�11�e�as�20�horas.�A�entrada�è�gratuita.
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Majora�vai�ter�jogos�em�tamanho�gigante�para�celebrar�o�Dia�da�Criança

Uma�versão�gigante�do�Mikado�e�do�Jogo�da�Glória�ou�tirar�fotos�com�O�Sabichão�ou�com�outras�personagens
dos�jogos�Majora�.�Vai�ser�assim�entre�1�e�4�de�junho,�as�datas�escolhidas�pela�marca�de�brinquedos�para
celebrar�o�Dia�da�Criança.�No�centro�comercial�Oeiras�Parque�e�no�espaço�Time�Out�Market�(este�apenas�a�4�de
junho),�os�miúdos�vão�poder�enlouquecer�com�as�brincadeiras,�já�os�pais�recordarão�os�clássicos�da�infãncia.���
E�há�mesmo�muito�para�fazer.�Alèm�dos�jogos�em�tamanho�gigante,�vão�poder�desafiar�a�perspica´cia�como�o
Top�That�,�jogar�uma�versa~o�mais�desafiante�do�jogo�do�galo�com�o�Brix�e�ainda�voltar�a`s�cartas�com�a�ajuda
de�verso~es�bem�humoradas�como�Gases�e�Plof�Presentes.����No�Oeiras�Parque,�as�atividades�vão�estar
disponíveis�na�quinta�e�sexta-feira�entre�as�15�e�as�19�horas,�e�no�sábado�e�domingo�das�11�âs�19�horas.�No
Time�Out�Market,�a�programação�acontece�apenas�no�domingo�entre�as�11�e�as�20�horas.�A�entrada�è�gratuita.�
Alèm�do�evento,�o�Dia�da�Criança�è�celebrado�com�o�lançamento�da�linha�Majora�Active,�que�pretende�motivar�os
miúdos�a�brincar�ao�ar�livre.�Pronto,�os�pais�tambèm�podem�jogar.�Há�uma�versão�para�iniciantes�do�dia´bolo�com
baquetas�de�madeira�(19€)�ou�alumi´nio�(24€),�para�quem�já�está�um�mestre�no�assunto�existe�a�versa~o
Dia´bolo�Bearing�Quartz�2�(29,50€).����Para�o�recreio,�tambèm�há�as�cartas�de�Gases�(9,50€)�e�os�Plof�Presentes
(9,50€),�assim�como�os�ine´ditos�Top�That��(20€)�e�Levanta-te�ou�Senta-te�(18,50€).�

The�post�appeared�first�on�NiT�.
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Lembra-se�dos�livros�da�Formiguinha?�Estão�de�volta�(mais�ou�menos)

Quando�foi�a�última�vez�que�leu�dez�livros�numa�tarde?�Nunca?�Então�è�porque�não�conheceu�de�perto�a
colecção�Formiguinha�da�Majora.�São�180�mini-livros�(7,5�x�10�cm)�de�16�páginas�cada�um,�com�histórias
infantis�adaptadas�por�João�Sereno�–�uma�espècie�de�Resumo�Europa-Amèrica�dos�clássicos�dos�irmãos
Grimm,�Hans�Christian�Andersen�e�outros�contos�populares.�

Os�desenhos�a�preto�e�branco�do�interior�são�de�Cèsar�Abott,�um�artista�do�Porto,�e�as�icónicas�capas�têm�como
autor�um�homem�que�assina�apenas�como�Salvador.

A�colecção�foi�muito�popular�há�duas,�três�dècadas�atrás,�mas�desapareceu�das�prateleiras�de�livrarias�e
tabacarias.�Agora�pode�reencontrar-se�com�clássicos�como�O�Menino�Grão�de�Milho,�O�Porqueiro�Ladino�ou�O
Tesouro�do�Ceguinho�no�piso�de�baixo�da�Livraria�Barata,�na�Avenida�de�Roma.�

Cada�livro�custa�0,60€�e�lê-se�em�menos�de�cinco�minutos.�As�histórias�são�datadas�e�envolvem�quase�sempre
uma�bruxa�que�quer�pôr�meninos�que�se�portam�mal�num�caldeirão,�num�saco,�numa�jaula,�numa�gruta�ou�num
sótão.�

Se�o�seu�apetite�por�este�tipo�de�ficção�è�realmente�voraz,�pode�comprar�a�colecção�completa�no�site�da�Majora:
180�livros�por�21€.�Ora�aí�está�um�pequeno�grande�negócio.
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Jogos�da�Majora�em�hospital...

12/04/2017���Notícias������Entre�os�próximos�dias�24�e�30,�a�praça�central�do�Centro�Comercial�Colombo�vai
receber�um�hospital�modelo,�idealizado�pela�Associação�de�Estudantes�da�Nova�Medical�School�|Faculdade�de
Ciências�Mèdias�(AEFCM).�Nesta�XVI�edição�do�Hospital�da�Bonecada�by�Bepanthene�Plus,�a�Majora�tem
presença�confirmada�atravès�dos�jogos�Nham�Nham�e�Brix.�����O�objectivo�è�ajudar�a�desenvolver�o�pensamento
estratègico�das�crianças�enquanto�aprendem,�em�simultãneo,�sobre�nutrição.�«Sabemos�que�os�jogos�de
tabuleiro,�alèm�de�cumprirem�uma�função�lödica,�ajudam�as�crianças�a�aprender�temas�que�estão�relacionados
com�a�sua�saöde�de�forma�divertida¬,�afirma�Catarina�Jervell,�CEO�da�Majora.�Os�jogos�podem�tambèm�levar�os
mais�novos�a�expressar�muitas�das�suas�inquietações.�����Catarina�Dias,�presidente�do�projecto�Hospital�da
Bonecada�e�estudante�de�medicina,�explica�que�a�associação�â�Majora�tem�em�vista�a�erradicação�do�“medo�da
bata�branca”.�«Trata-se�de�um�apoio�importante,�cujo�objectivo�è�transversal�ao�nosso�–�educar�as�crianças�de
uma�forma�construtiva�e�divertida¬,�conclui�a�responsável.�����O�Hospital�da�Bonecada�by�Bepanthene�Plus
pode�ser�visitado�entre�as�9h�e�as�21h.���������Recomendar

marketeer.pt

12-04-2017

Periodicidade:

Classe:

Âmbito:

Tiragem:

Temática:

Dimensão:

Imagem:

Pagina(s):

Diário

Marketing/Comunicação

Marketing/Comunicação

Marketing/Comunicação 17:28



Páscoa�2017:�Prendas�Para�Os�Afilhados

D�ita�a�tradição�que�na�Páscoa�os�padrinhos�ofereçam�o�“Folar”�aos�seus�afilhados,�e�nós�por�aqui�gostamos�de
seguir�algumas�tradições�e�deixamos�aqui�algumas�sugestões�de�possíveis�prendinhas�para�os�mais�pequenos,
seja�para�os�Padrinhos,�os�tios,�os�pais�e�atè�os�avós�comprarem,�o�que�interessa�è�fazer�os�mais�pequenos
felizes.����Acabadinho�de�chegar�âs�lojas�o�novo�CD�e�DVD�da�Xana�Toc�Toc�–�Xana�Toc�Toc�Na�Selva��è�sem
dövida�alguma�uma�prenda�que�os�mais�pequenos�vão�adorar.�Deste�novo�trabalho�fazem�parte�temas�como
“Na�Selva”,�“Xingö”,�e�os�“Os�Animais�da�Selva”.�Uma�edição�Universal�Music�Portugal.����[embedded�content]���
Se�a�sua�criança�è�fã�de�filmes�de�animação�porque�não�o�DVD�dos��TROLLS�,�da�DreamWorks.�����Quando�a
aldeia�dos�Trolls�è�invadida�pelos�pessimistas�Bergens,�dois�improváveis�amigos�devem�trabalhar�juntos�e�em
perfeita�harmonia�para�salvar�o�dia.�Com�muita�cor,�alegria,�mösica�e�dança,�TROLLS�è�uma�das�mais
inteligentes,�engraçadas�e�irreverentes�comèdia�de�animação.��Tronco�(Justin�Timberlake)�parte�para�uma
jornada�de�descobertas�e�aventuras�ao�lado�de�Poppy�(Anna�Kendrick),�líder�dos�Trolls.�Inicialmente�inimigos,
conforme�os�desafios�são�superados�eles�descobrem�que�no�fundo�combinam.�����Realizado�por�Mike�Mitchell�e
Walt�Dohrn�e�as�vozes�de�Anna�Kendrick,�Zooey�Deschanel,�James�Corden�e�Justin�Timberlake�na�versão
original,�e�de�David�Carreira,�Mia�Rose�e�Filomena�Cautela�na�versão�dobrada�em�português.����As�próximas
sugestões�têm�o�selo�da�conhecida�marca�nacional�Majora.�O��Jogo�da�Glória�e�o�Ludo�do�Circo�,�que�vêm
acompanhados�de�uma�campanha�promocional�na�loja�online�atè�11�de�abril,�com�a�oferta�de�um�vale�de�5
euros�na�compra�de�um�destes�clássicos.����Com�a�missão�de�devolver�o�tempo�de�qualidade�âs�famílias�e�a
prometer�muita�diversão,�os�animais�da�selva�da�Glória�e�as�personagens�do�circo�chegam�para�animar�o
espaço�de�brincadeira�e�para�estimular�a�imaginação�e�as�relações�sociais.����O�Ludo�do�Circo�è�uma�corrida
entre�2�e�4�jogadores,�a�partir�dos�6�anos,�que�assumem�o�papel�de�Malabaristas,�Domadores,�Mágicos�e
Palhaços�com�o�objetivo�de�ser�o�primeiro�a�chegar�â�arena.�Já�o�novo�Jogo�da�Glória,�para�jogadores�a�partir
dos�5�anos,�è�uma�autêntica�selva�liderada�pela�zebra�Glória,�em�que�a�sorte�dita�quem�avança,�recua�e�quem
fica�preso�nas�armadilhas.����Os�dois�jogos�encontram-se�â�venda�na�loja�online�com�um�preço�de�venda�ao
pöblico�de�18,50�euros�e�incluem�ainda�autocolantes�com�as�personagens�para�as�crianças�decorarem�os�seus
objetos�preferidos.����Continuando�na�mesma�linha�lödica,�a�nossa�próxima�sugestão�são�os�intemporais�sets�da
LEGO®.�Para�os�mais�pequenos,�entre�o�1,5�e�os�3�anos�a�sugestão�è�o�LEGO®�DUPLO�O�Meu�Primeiro
Carrossel�,�composto�por�peças�grandes�para�montar�um�carrossel�e�que�inclui�três�figuras�de�criança�DUPLO�e
peças�decoradas�a�condizer.�À�venda�por�24,99�euros.����Para�os�mais�crescidinhos�(a�partir�dos�6�anos)�e�fãs
dos�super�heróis,�duas�sugestões:��O�Quarto�de�Dormir�da�Wonder�Woman™�LEGO®�DC�Super�Hero�Girls™�,
â�venda�a�partir�de�19,99�euros.�����Ajuda�a�Wonder�Woman™�enquanto�ela�repara�a�sua�motorizada�invisível
após�as�aulas.�Mas�tem�cuidado��Aquele�pequeno�malvado�Kryptomite™�meteu-se�no�roupeiro�e�está�a�tentar
apoderar-se�do�Laço�da�Verdade�da�Wonder�Woman.�����E�para�os�fãs�do�Batman,��A�Fuga�de�Balão�do
Joker™�THE�LEGO®�BATMAN�MOVIE�,�a�partir�de�14,99�euros.�����O�Joker™�colocou�uma�bomba�na�central
elètrica�da�cidade�de�Gotham��Junta-te�ao�Batman™�para�o�intercetar�antes�que�faça�explodir�a�central�elètrica.
Elimina�a�bomba�de�forma�segura.�Mas�cuidado��O�Joker�prepara�a�sua�mochila�insuflável�e�escapar.�Pega�na
pistola�de�gancho�e�destrói�os�planos�deste�sorridente�super-vilão������Para�terminar�este�leque�de�sugestões,
algo�completamente�diferente.�Da�marca�Polimind�um�Kit�de�design�de�construção�em�papel�para�decorar�as
paredes�do�quarto,�estilo�origami�em�ponto�grande.�Pode�escolher�um�dragão,�um�coelho,�um�mocho�ou�um
mapa�mundi.��Todos�os�modelos�são�compostos�por�peças�em�papel�que�se�montam�como�um�puzzle�mas�neste
caso,�em�3D,�e�cada�kit�inclui�papel�de�alta�qualidade�(240-300�gramas),�peças�prè-cortadas�e�prè-dobradas,
modelos�rigorosamente�estudados�para�garantir�a�máxima�estabilidade,�vasta�gama�de�cores�â�escolha��e�uma
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Páscoa�2017:�Prendas�Para�Os�Afilhados

Dita�a�tradição�que�na�Páscoa�os�padrinhos�ofereçam�o�“Folar”�aos�seus�afilhados,�e�nós�por�aqui�gostamos�de
seguir�algumas�tradições�e�deixamos�aqui�algumas�sugestões�de�possíveis�prendinhas�para�os�mais�pequenos,
seja�para�os�Padrinhos,�os�tios,�os�pais�e�atè�os�avós�comprarem,�o�que�interessa�è�fazer�os�mais�pequenos
felizes.

Se�a�sua�criança�è�fã�de�filmes�de�animação�porque�não�o�DVD�dos�TROLLS,�da�DreamWorks.

Quando�a�aldeia�dos�Trolls�è�invadida�pelos�pessimistas�Bergens,�dois�improváveis�amigos�devem�trabalhar
juntos�e�em�perfeita�harmonia�para�salvar�o�dia.�Com�muita�cor,�alegria,�mösica�e�dança,�TROLLS�è�uma�das
mais�inteligentes,�engraçadas�e�irreverentes�comèdia�de�animação.�Tronco�(Justin�Timberlake)�parte�para�uma
jornada�de�descobertas�e�aventuras�ao�lado�de�Poppy�(Anna�Kendrick),�líder�dos�Trolls.�Inicialmente�inimigos,
conforme�os�desafios�são�superados�eles�descobrem�que�no�fundo�combinam.

Realizado�por�Mike�Mitchell�e�Walt�Dohrn�e�as�vozes�de�Anna�Kendrick,�Zooey�Deschanel,�James�Corden�e
Justin�Timberlake�na�versão�original,�e�de�David�Carreira,�Mia�Rose�e�Filomena�Cautela�na�versão�dobrada�em
português.

As�próximas�sugestões�têm�o�selo�da�conhecida�marca�nacional�Majora.�O�Jogo�da�Glória�e�o�Ludo�do�Circo,
que�vêm�acompanhados�de�uma�campanha�promocional�na�loja�online�atè�11�de�abril,�com�a�oferta�de�um�vale
de�5�euros�na�compra�de�um�destes�clássicos.

Com�a�missão�de�devolver�o�tempo�de�qualidade�âs�famílias�e�a�prometer�muita�diversão,�os�animais�da�selva
da�Glória�e�as�personagens�do�circo�chegam�para�animar�o�espaço�de�brincadeira�e�para�estimular�a
imaginação�e�as�relações�sociais.�

O�Ludo�do�Circo�è�uma�corrida�entre�2�e�4�jogadores,�a�partir�dos�6�anos,�que�assumem�o�papel�de
Malabaristas,�Domadores,�Mágicos�e�Palhaços�com�o�objetivo�de�ser�o�primeiro�a�chegar�â�arena.�Já�o�novo
Jogo�da�Glória,�para�jogadores�a�partir�dos�5�anos,�è�uma�autêntica�selva�liderada�pela�zebra�Glória,�em�que�a
sorte�dita�quem�avança,�recua�e�quem�fica�preso�nas�armadilhas.
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Os�dois�jogos�encontram-se�â�venda�na�loja�online�com�um�preço�de�venda�ao�pöblico�de�18,50�euros�e�incluem
ainda�autocolantes�com�as�personagens�para�as�crianças�decorarem�os�seus�objetos�preferidos.

Continuando�na�mesma�linha�lödica,�a�nossa�próxima�sugestão�são�os�intemporais�sets�da�LEGO®.�Para�os
mais�pequenos,�entre�o�1,5�e�os�3�anos�a�sugestão�è�o�LEGO®�DUPLO�O�Meu�Primeiro�Carrossel,�composto
por�peças�grandes�para�montar�um�carrossel�e�que�inclui�três�figuras�de�criança�DUPLO�e�peças�decoradas�a
condizer.�À�venda�por�24,99�euros.

ara�os�mais�crescidinhos�(a�partir�dos�6�anos)�e�fãs�dos�super�heróis,�duas�sugestões:�O�Quarto�de�Dormir�da
Wonder�Woman™�LEGO®�DC�Super�Hero�Girls™,�â�venda�a�partir�de�19,99�euros.

Ajuda�a�Wonder�Woman™�enquanto�ela�repara�a�sua�motorizada�invisível�após�as�aulas.�Mas�tem�cuidado�
Aquele�pequeno�malvado�Kryptomite™�meteu-se�no�roupeiro�e�está�a�tentar�apoderar-se�do�Laço�da�Verdade
da�Wonder�Woman.

E�para�os�fãs�do�Batman,�A�Fuga�de�Balão�do�Joker™�THE�LEGO®�BATMAN�MOVIE,�a�partir�de�14,99�euros.

O�Joker™�colocou�uma�bomba�na�central�elètrica�da�cidade�de�Gotham��Junta-te�ao�Batman™�para�o�intercetar
antes�que�faça�explodir�a�central�elètrica.�Elimina�a�bomba�de�forma�segura.�Mas�cuidado��O�Joker�prepara�a
sua�mochila�insuflável�e�escapar.�Pega�na�pistola�de�gancho�e�destrói�os�planos�deste�sorridente�super-vilão�

Para�terminar�este�leque�de�sugestões,�algo�completamente�diferente.�Da�marca�Polimind�um�Kit�de�design�de
construção�em�papel�para�decorar�as�paredes�do�quarto,�estilo�origami�em�ponto�grande.�Pode�escolher�um
dragão,�um�coelho,�um�mocho�ou�um�mapa�mundi.�Todos�os�modelos�são�compostos�por�peças�em�papel�que
se�montam�como�um�puzzle�mas�neste�caso,�em�3D,�e�cada�kit�inclui�papel�de�alta�qualidade�(240-300�gramas),
peças�prè-cortadas�e�prè-dobradas,�modelos�rigorosamente�estudados�para�garantir�a�máxima
estabilidade,�vasta�gama�de�cores�â�escolha��e�uma�fácil�montagem.
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Votos�de�Boa�Páscoa�
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Páscoa�2017:�Passatempo�Majora

Dia�a�tradição�que�a�figura�típica�da�Páscoa�è�o�Coelhinho,�mesmo�assim�o�C&H�e�a�Majora�têm�para�oferecer
um�exemplar�do�jogo�Ludo�do�Circo�que�promete�fazer�as�alegrias�dos�mais�pequenos.

O�Ludo�do�Circo�è�uma�corrida�entre�2�e�4�jogadores�que�defendem�as�cores�dos�Malabaristas,�Domadores,
Mágicos�e�Palhaços.�Quem�chegará�primeiro�â�arena�do�Circo?�Este�jogo�contèm�autocolantes�para�decorares
os�teus�objetos�preferidos.�Dá�para�2�a�4�jogadores,�entre�os�6�e�os�99�anos.�A�caixa�contèm�1�Tabuleiro,�16
peões,�1�dado�e�2�folhas�de�autocolantes�com�personagens�e�decorações�alusivas�ao�Ludo�do�Circo.�O�preço
de�venda�ao�pöblico�è�de�18,50�euros�(preço�exclusivo�da�loja�online).

Para�ganhar,�basta�fazer�like�na�Página�de�Facebook�do�C&H(se�ainda�não�è�nosso�fã)�e�na�página�da�Majora,
e�responder�corretamente�âs�seguintes�perguntas:
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Arranca�hoje�o�“atUAliza.te”�Destaques�nacionais�e�internacionais

Organizado�anualmente�pelos�alunos�da�Licenciatura�em�Marketing�da�Universidade�de�Aveiro,�o�atUAliza.te
consiste�num�ciclo�de�conferências�de�marketing,�comunicação,�publicidade�e�empreendedorismo.�Uma
iniciativa,�que�segundo�a�organização,�è�feita�por�alunos�para�alunos.�Como�temática�da�edição�2017�o�tema
central�è�o�Marketing�nos�dias�de�hoje,�abordando�as�principais�tendências�como�Marketing�Político,�Marketing
Territorial,�Marketing�Turístico,�Marketing�Desportivo,�Marketing�Digital�e�Marketing�de�Eventos.�A�edição�de
2017�desta�conferência�irá�realizar-se�entre�hoje�e�amanhã�na�Universidade�de�Aveiro.

No�ãmbito�do�40º�aniversário�do�estabelecimento�de�relações�diplomáticas�entre�Portugal�e�o�Estado�de�Israel
os�CTT�lançaram�uma�emissão�de�selos�que�assinalam�o�relacionamento�entre�estes�dois�países.�Como
imagem�esta�emissão�acolhe�o�golfinho�roaz,�um�mamífero�marinho�presente�nas�águas�de�ambos�os�países.
Em�comunicado,�os�correios�explicam�que�golfinho-roaz�è�uma�espècie�comum�ao�longo�da�costa�continental
portuguesa,�destacando-se�a�população�residente�do�Estuário�do�Sado,�que�conta�com�30�animais,�önica�em
Portugal�e�uma�das�poucas�populações�de�golfinhos�residentes�a�nível�europeu.�De�modo�semelhante,�Israel�tem
procurado�estudar�e�preservar�a�população�de�cetáceos�no�mar�Mediterrãneo�atravès�da�IMMRAC�(Israel�Marine
Mammal�Research�&�Assistance�Center),�uma�organização�sem�fins�lucrativos.�Esta�emissão�è�composta�por�um
selo�com�o�valor�facial�de�0,80€�e�uma�tiragem�de�120�000�exemplares.�O�selo�tem�o�formato�de�40�X�30,6mm�e
o�design�esteve�a�cargo�do�Atelier�Deisng&etc.

A�Majora�sugere�âs�famílias�aproveitar�as�fèrias�da�Páscoa�para�promover�o�convívio�entre�várias�gerações�com
a�redescoberta�dos�clássicos�Jogo�da�Glória�e�Ludo�do�Circo,�atravès�de�uma�campanha�promocional�na�sua�loja
online�atè11�de�abril,�com�a�oferta�de�um�vale�na�compra�de�um�destes�clássicos.�Com�a�missão�de�devolver�o
tempo�de�qualidade�âs�famílias�e�a�prometer�muita�diversão,�os�animais�da�selva�da�Glória�e�as�personagens
do�circo�chegam�para�animar�o�espaço�de�brincadeira�e�para�estimular�a�imaginação�e�as�relações�sociais.
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Nostalgia�

Quantos�destes�25�livros�marcaram�a�sua�infãncia?

No�Dia�Mundial�do�Livro�Infantil,�vá�pelos�seus�dedos�e�espreite�a�nossa�galeria�de�personagens�que�tocaram�a
infãncia�de�várias�gerações.�De�Enid�Blyton�a�Alice�Vieira,�das�primeiras�letras�â�BD.

Este�domingo�assinala-se�o�Dia�Mundial�do�Livro�Infantil.�Há�precisamente�50�anos�que�o�dia�do�nascimento�do
escritor�dinamarquês�Hans�Christian�Andersen�foi�escolhido�para�celebrar�a�importãncia�dos�livros�desde�tenra
idade.

Se,�mesmo�para�um�adulto,�o�prazer�de�um�livro�não�se�esgota�nas�palavras,�para�uma�criança�ele�encerra�um
mundo�infindo�de�estímulos�visuais,�táteis,�por�vezes�sonoros�(para�desespero�dos�pais)�e,�em�casos�extremos
(mas�não�raros)�atè�gustativos,�a�explorar.�E�a�capacidade�que�temos�em�pequenos�de�repetir�o�mesmo�livro
vezes�sem�conta?

Por�isso,�lembrámo-nos�de�lhe�proporcionar�o�reencontro�—�ainda�que�virtual�—�com�um�livro�que�tenha
marcado�a�sua�infãncia.�Ou�vários.�Celebre�este�dia�com�uma�fotogaleria�que�toca�todas�as�gerações�e�que�vai
mais�fundo�no�baö�do�que�a�primeira�camada�de�Anitas�e�Enid�Blyton.

Como�bónus,�deixamos�a�mösica�do�genèrico�do�programa�da�RTP�(da�autoria�de�Josè�Fanha�e�Carlos�Alberto
Moniz)�que�nos�contava�histórias�em�1986�e�1987,�antes�de�o�Vitinho�nos�mandar�para�a�cama.�Porque�―uma
história�ao�fim�do�dia�vem�lembrar�que�já�são�horas�de�dormir�e�de�sonhar‖.

Mais�conhecida�pelos�seus�jogos,�a�Majora�tambèm�publicou�livros�infantis,�como�a�coleção�Formiguinha.�A�boa
notícia�para�os�mais�nostálgicos�è�que�a�marca�tem�â�venda�a�coleção�completa�no�seu�site.
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GOSTAS�DE�JOGOS�DE�TABULEIRO?�ENTÃO�NÃO�PERCAS�O�FACTOR�K

sickapa.sapo.pt

12-01-2017

Periodicidade:

Classe:

Âmbito:

Tiragem:

Temática:

Dimensão:

Imagem:

Pagina(s):

Diário

Informação�Geral

Informação�Geral

Informação�Geral



Jogos�Tabuleiro�Majora
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Rebenta�a�Bolha:�improvisação�e�humor�numa�noite�cheia�de�gargalhadas

Rebenta�a�Bolha�saltou�da�rádio�para�os�palcos.�Um�espetáculo�onde�Cèsar�Mourão�arranca�gargalhadas�do
início�ao�fim.���

��O�Rebenta�a�Bolha�já�è�um�fenómeno�multiplataforma:�uma�rubrica�das�Manhãs�da�Comercial�,�um�jogo�de
tabuleiro�da�Majora�,�uma�aplicação�para�telemóvel�e�agora�tambèm�um�espetáculo.�Para�os�ouvintes�da�Rádio
Comercial�è�fácil�perceber�a�gènese�do�espetáculo�–�um�exercício�de�improviso�do�início�ao�fim.������������Três
jogos,�convidados�especiais�e�uma�plateia�com�vontade�de�se�divertir�são�os�ingredientes�deste�espetáculo,
que�termina�a�angariar�1500�euros�para�a�Associação�Portuguesa�de�Apoio�â�Vítima�(APAV).���Jogo�das
Profissões���Bombeiro,�comissário�de�bordo�e�forcado.�Três�profissões�escolhidas�pelo�pöblico.�O�jogo�è�simples:
cada�vez�que�uma�buzina�toca,�Cèsar�Mourão�muda�de�personagem,�mantendo,�ou�tentando�manter,�o�sentido
da�conversa.�Para�levar�esta�missão�a�bom�porto�o�humorista�conta�com�a�ajuda�de�quatro�convidados
especiais�–�os�locutores�das�Manhãs�da�Comercial�–�Luísa�Barbosa,�Vasco�Palmeirim,�Pedro�Ribeiro�e�Nuno
Markl�.���Jogo�das�Letras���Desta�vez�só�há�uma�personagem.�Por�vontade�do�pöblico,�chama-se�Tãnia,�tem�70
anos,�vários�filhos,�vive�na�Ramada�e�è�gaga.�Cèsar�Mourão�dá�corpo�e�voz�a�esta�senhora�entrevistada�por
Daniel�Oliveira�.�No�sketch�participa�tambèm�um�membro�da�plateia�responsável�por�dizer�a�letra�pela�qual�deve
começar�a�palavra�seguinte.�����Mösica�Improvisada���Para�fechar�em�grande,�a�proposta�mais�ambiciosa�–�uma
mösica�improvisada�baseada�na�história�do�Rui�e�da�Amèlia,�um�casal�que�entrou�no�Campo�Pequeno�como
espectador�e�agora�sai�como�coprotagonista�da�noite.�Para�dar�uma�“mãozinha”,�Cèsar�Mourão�conta�com�um
convidado�de�peso.��Miguel�Araöjo�subiu�ao�palco�para�ajudar�a�compor�letra�e�mösica�em�cinco�minutos.���

��������

��O�post�aparece�primeiro�no�Espalha-Factos�.
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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
vida aos quais se somou o investimento
de um milhão de euros no relançamento
previsto para 2016 2017

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
criança a brincar sozinha com uma bola
para o desenho de dois amigos com a
assinatura Brinca comigo como forma
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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

está relacionado com personagensda selva explica Catarina Jervell
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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
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
retora geral É o caso da parceria com a
Geometric World empresa portuguesa
que criou a Caixa de Euclides jogo com
sólidos geométricos em cortiça colorida

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

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

Há dois anos fazíamos seis anos de
existência e a empresa teve um crescimen
to interessante conta Miguel Pina Mar
tins para explicar a entrada neste negócio
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

Pina Martins teve a certeza de que esta
va no caminho certo O desafio de criar
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 ficamviciadas 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
quedos mais cresce desde 1999 A Scien
ce4You já temmeio caminho andado nesta
estratégia ao garantir 60 pontos de venda
próprios em corners nos corredores dos
centros comerciais mais cinco lojas pró
prias no Oeiras Park no Fórum Almada
no Fórum Montijo no Loures Shopping e
no Rio Sul

O comer é muito relevante e tem um

nível de localização muito bom porque é
nomeio do shopping refere Miguel Pina
Martins como justificação para a aposta
neste tipo de ponto de venda que repre
senta 40 das vendas estando os restantes
60 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

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
com seis mil exemplares vendidos Há
procura por jogos de tabuleiro porque as
pessoas querem jogos de estratégia e jogos
modernos Notamos isso por exemplo
quando vamos a feiras avança um dos
sócios da MESAboardgames que também
afirma que os eventosmundiaismais im
portantes do sector acontecem nos Esta
dos Unidos em agosto e na Alemanha
em outubro

Em termos absolutos incluindo os
mercados externos o jogo mais vendido
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
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 umjogo sobre partilhade
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

os que distribuímos Lançámoseste ano para a faixa etária a partir

Exame

56 a 61

S/Cor

4075 cm
2

43817

Nacional

Economia/Negócios

Mensal

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):01012017

Distribuição



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 intervençãoda 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
recordando que em 2014 e em 2015 foram
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

geração através de jogos com o Catan

Da televisão para o tabuleiro
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

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
de brinquedos deveu se a um vazio no
mercado quanto a este tipo de jogos de
tabuleiro para crianças até 10 anos ex
plica Hélder Pernas

Um ano depois em 2015 a Clementoni
Portugal desenvolveu os jogos tradicionais

com a linha 2 em 1 uma caixa com dois
jogos que foi replicada em Itália à qual
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
mais vendido em valor é O Grande Jogo
das Perguntas com oito mil unidades um
aumento de 60 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
gos de tabuleiro serem um elemento de
união em família Os pais educadores
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
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

Em1939 ano triste para a história do
mundo com a eclosão da Segunda
Guerra Mundial alguém trabalhava
para a alegria numacave daAvenida

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
tambéma origem daguerra fizera o descobrir
umgénerode jogosquejuntavaafamíliaàmesa
egeravamomentosdegrandediversão Apartir
das primeiras letras do seu nome criou então
aMajora que se tornaria uma empresade refe
rência no mercado de jogos de tabuleiro em
Portugal Em2013 porém numafase degrande
implantação dos videojogos aempresa fechou
74 anos emais de 300 jogos depois

Foi fecho de pouca dura aMajora já está
devolta Ela e os jogos de tabuleiro Quando se
pensava que tinham sido vencidos pelos com
putadores epelos telemóveis os jogos de tabu
leiro começaramsubitamente a ganhar espaço
nas prateleiras das lojas e superfícies comer
ciais Afinal têm uma história milenar muito
para lá de 1939edaAvenida daBoavista eessa
história ainda não terminou

ÉPOCA DE OURO
Estamos numaépocadeouro Nuncahouve

tantos e tão bons jogos assegura Gil d Orey
designer de jogos de tabuleiro que criou em
2010 aMesa 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 entretenimentosmile
nares Houve umaaltura em que se disse que
os livros em papel iam acabar e nunca houve
tantos e tão bons livros Quandoapareceramos
videojogos tambémsedisseomesmosobreos
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 dapaixão visível de

Gild Orey por estaárea o lado social Aminha
avó diziaumacoisaassimumbocadoantiquada
há três mesas onde uma pessoa se educa
é amesa da missa é a mesa da comida e é a
mesado jogo Eu vivi emMacau dois anos eos
chineses convidam o futuro genro a jogar uma
noitedemajong majongecopos paravercomo
ele se comporta Essa parteéqueéimportante
comonos comportamosno jogoenossabemos
relacionar com as outras pessoas É isso que
terá voltado a trazer os jogos de tabuleiro e
torná los tão importantes Isto não seconsegue
comocomputador Passamosodiaagarradosao
computador quandochegaanoitejánãopode
mos ver aquilo à nossa frente Quero é estar
compessoas a conversar eo jogo de tabuleiro
permite isso

Amesma ideiaé referida porCatarina Jervell
diretora geral da recém regressada Majora
O mercado de jogos de tabuleiro tem vindo
a crescer algo queparece termuito 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 quehá um aumento significativo
naoferta de jogos de tabuleiro Se háoferta é
porque há procura

A conjuntura é confirmada pela Fnac Os
jogos de tabuleiro têm vindo a ser uma aposta
renovadanomercado dos jogos e brinquedos
Surgiram novas marcas e novos jogos e para
lelamente foram relançadasmarcas 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 vezmais 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 jogarmais jogos de tabuleiro

Super Interessante

44 a 49

S/Cor

4825 cm
2

83500

Nacional

Informação Geral

Mensal

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:01012017

Lazer



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
Ofenómenonão 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 demercadodoReino Unido
anunciou ter registado um aumento de 20 por
cento nas vendas de jogos de tabuleiro durante
oúltimoano Conclusõesidênticas foramtiradas
por Catarina Jervell através dos estudos de

mercado feitos pelo The EdgeGroup para ava
liar a pertinência da aposta na Majora Entre
2011 e2013 houve defacto umcrescimentona
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
amaior 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 deNuremberga –a
feirade brinquedos domundo –ouda
a versão norte americana do evento alemão
também ela absolutamente gigantesca saem
depois os novos jogos para o restodomundo
Alguns desseschegamdepois 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

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
paraestardependentedeumdado Osucesso
deCatanabriu as portas para umnovo estilo de
jogos que não eliminam jogadores que não
decidempormera 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 édeterminante asseguraCatarina
Jervell dando o exemplo da Majora que
entregou essa parte à empresa BBDO para
transmitir uma nova imagem à marca no seu
regresso aomercado

De facto o lado gráfico é fundamental Gil
d Orey tambémrevelagrandecuidadocomesse
setor e até entregou as ilustrações de um dos
seus jogos mais bem sucedidos Estoril 1942 a
um ilustradormacedónio 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
Oartistamacedónio 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

DODIGITAL 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 Asensaçãoquemedáéque se vai
aos videojogosmais 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

Ocertoéquenomercadoestãoasurgirvárias
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 emque a interativi
dade é tal queo 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 noReino
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 amais pessoas e por páginas de eventos
e grupos de interesse
Nesteúltimocaso valeapenareferiradimen

são da página BoardGameGeek que reúne
tudoo que interessa à comunidade imensa de
apreciadores de jogos de tabuleiro As con
venções também têm cada vez mais impacto
mesmoemPortugal com aLisbonCon organi
zada pelo Grupo de BoardGamers de Lisboa
que teve esteanoa sua sétima edição aLeiria
Con organizada pela Spiel Portugal foi a pri
meiraconvençãodogénero donosso país atri
buindo um prémio de Jogo do Ano e páginas

de entusiastas entre as quais sobressai aAbre
o Jogo http www abreojogo com que se
apresenta como Comunidade Portuguesa de
RPG e Jogos de Tabuleiro
Nofundo éumaespéciedeboladeneveainda

a crescer Há umacomunidade cada vezmaior
mas segundoGil d Orey omercadoportuguês
ainda tem muito para crescer Portugal está
a este nível muito pouco desenvolvido é um
mercadomuito poucomaduro Isso é uma das
funções daminha empresa criar ummercado
educar as pessoas mas temos de ser interna
cionais senão nãohádimensãoparao negócio
Ojogoquemaisvendemosfoi oPanamax cerca
de 8000 unidades em Portugal vendemos
umas cem Àsvezes nas feiras emquepartici
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 sendoeste umnegócio sazonal
emPortugal essacaracterística ébrutal NaAle
manha já nãoé tanto porqueos adultos estão
habituados acomprarmuitos jogos eemvárias
épocas do ano

TRENCH UMA HISTÓRIA EXEMPLAR
Umahistória exemplaré adeRui AlípioMon

teiro que criou um jogo capaz de desafiar a
própria Microsoft O jogo em causa inspirado
naPrimeiraGuerraMundial de cariz abstrato e
geométrico e com algumas semelhanças com
oxadrez chama seTrench e foi criadoem2008
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 jogode
tabuleiro quer na digital o Trench obrigou a
Microsoft amudar o nomeeo conceito de um
videogamequepretendia lançar Isso foinotícia
durante meses consecutivos em toda a
imprensa internacional e especulou semuito
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 queo 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
ecomparcos recursos nãodeixoudefazeroseu
trabalhode casa contrariamenteà gigantesca
emultimilionáriaMicrosoft que primeiro fez a
campanhademarketing esódepois nasvéspe
ras do lançamento do jogo decidiu registar a
marca…No comments

A verdade éque o jogo se impôs internacio
nalmente havendomesmo quem o considere
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o xadrez do século XXI tendo tido por
exemplo grande destaque na 19 ª ediçãodas
Olimpíadas daMente MindSports 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 do jogoeoprotótipo pas
sei à fase de testes com a ajuda de amigos e da
família especialmente daminhamulher Maria
Luísa O esboço do tabuleiro e das peças foi
desenhado àmão nummomento de pura ins
piração num papel de dimensões reduzidas
cinco por cinco centímetros e realizado em
apenas 15minutos 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 ataquedireto e pelos
flancos ao inimigo opoder dametralhadora 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 dequeMon
teiromuito se orgulha realizado noPalácio da

Oregresso daMajora
o panoramaportuguês dos jogos detabuleiroo regressodaMajoraem

2016 é um acontecimento relevante A
histórica empresa fundada em 1939 no
Porto porMário José deOliveira as ini
ciais e as últimas letras donome estão na
origem da marca encerrara a produção
de jogos emmarço de 2013 dispensando
então os já poucos trabalhadores que ain
damantinha A crise ummercadomais
concorrencial com a chegada a Portugal
de novas marcas e o boom dos videojo
gos estiveram na origem desta situação
Lamentava se porém odesaparecimento
de umamarca portuguesa quedurante
74 anos fabricara imensas diversões para
a família tornando populares jogos como
oSabichão o Jogo da Glória o Loto ou o
Mikado Foi também aMajora que intro
duziu oMonopólio nomercado nacional
Em 2014 porém a empresa foi adquirida
peloThe EdgeGroup que se propôs
relançar amarca em 2016 A tarefa foi en
tregue a Catarina Jervell diretora geral
quenos recebeu no escritório daMajora
emLisboa O timing para o regresso não
foi premeditado foi um pouco por impul
so porque aMajora é uma marcamuito
querida que faz parte do património co
letivo damemória de todos os portugue
ses e porque faz parte da filosofia do The
EdgeGroup apostar e fazer crescermar
cas portuguesas O processode compra
demorou cerca deum ano e haviamuito
a fazer para preparar o relançamento Só
tínhamos umamarca mais nada foi co
meçar tudo do zero Primeiro perceber
onde estávamos comoestava omercado
de brinquedos e dos jogos a nível euro
peu perceber as tendências domercado

definir um portfolio entendendoo que
querem osnovos consumidores de jogos
e debrinquedos porque isto é umamarca
de 1939 e as crianças dessa altura eram
umbocadinhodiferentes das crianças de
hoje Hoje sãomais exigentes a nível
gráfico de design de tudo Assim foi
planeada uma renovação da imagem da
marca a começar pelo logotipo Agora
sãoduas crianças do Tangram Antes
era apenas uma criança masmudámos
porque amensagem daMajora é promo
ver mais as relações humanas entre famí
lia primos irmãos A ideia é convidar
as crianças a brincaremmais umas com
as outras Assim e definido um público
que vai até aos 12 anos os jogos daMa
jora tanto os clássicos como osnovos
foram alvode grande cuidado gráfico
Trabalhámos com a BBDO comuma
equipa de designers e ilustradores que
nos surpreendeu muito Por essa razão
quem estava habituado à imagem clássica
do Loto ou do Jogo daGlória talvez se
surpreenda ao encontrar os novos jogos
nomercado No total a Majora reaparece
com 33 jogos dos quais onze são clássi
cos Ludo Jogo daGlória Desafio Sabi
chão Sílabas Números Letras Entre os
novos merece destaqueoMissão aMarte
2049 o jogomais complexo damarca
que implica pensamento estratégico e
cujo lançamento coincide com a estreia
da sérieMarte noNational 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 umQR code
que permite explorar os conteúdos da
série televisiva
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Históriasmilenares
Brincar é uma atividade inerente àexistência humana Por isso há

jogos e brincadeiras desde que há huma
nidade Émuito difícil assim datar os
primeiros divertimentos mas há registos
de jogos de tabuleiros desde há cerca de
cincomil anos em civilizações como as
doEgito e daMesopotâmia
Mancala e Senet –Umdosjogos
se crê historicamente ser dosmais
antigos é oMancala 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 omundo sendomais conhecidos
nomundo ocidental oOware oKalah
o Sungka oOmweso e o Bao Oque
frequentemente encontramos nas lojas
denominado comoMancala é oKalah
Crê se que oMancala 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 jogomuitas vezes indicado como
umdosmais antigos é o Senet sendo o
mais antigo hieróglifo que o representa
datado de 3500 a C Éconsiderado um
antecessor do gamão e como já se perce
beu é originário doAntigo Egito
Gravados empedra –EmPortugal
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 deConímbriga
onde foram identificados os jogos do
moinho dos doze em linha e do soldado
Porém um levantamento feito em2009
catalogoumais 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 antesdo Pontapé ao Goal criado por
Mário José de Oliveira no arranque da
Majora em 1939
Xadrez – Desporto arteciência
xadrez é tudo isto Jogado pormilhões
de pessoas em todo omundo 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
váriosmitos 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 comumantecessor de
nominadoChaturanga 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 NaEuropa as regras
começaram a sofrer algumasmodificações
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 umdesporto
Damas –Semilhões jogam xadrezem
omundo o que dizer das damas Com
um tabuleiro semelhante ao do xadrez as
damas sãomais simples e fáceis de jogar
e por isso terão certamente ainda mais
praticantes É um jogo tambémmuito
antigo havendo registos de um tabuleiro
similar datado de 3000 a C Emdiversas
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 Ogrupo
demonstrou que as damas são um jogo de
empate terminará sempre empatado se
os dois adversários realizarem as jogadas
corretas
Monopólio –No século XXa
dos jogos de tabuleiro cresceumuito e al
guns tornaram se verdadeiros fenómenos à
escala mundial É o caso doMonopólio que
se tornou extremamente popular pelo facto
de se ligar diretamente às questões econó
micas A sua criação é atribuída em1935 a
Charles Darrow umvendedor 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 omovimento feminista

criou grandes alterações sociais Lizzie
Maggie uma das apoiantes dessemovi
mento criou o jogo para ajudar a divul
gar as ideias do economistaHenry Geor
ge inventor da teoria do imposto único
e alertar para os perigos da monopoliza
ção Patenteou o em1903 e chamou lhe
Jogo do Senhorio Mais tarde passou
a chamar seMonopólio 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 apoderamde
tudo Foi o segundo conjunto de regras
que chegou aos nossos dias quando a
empresa Parker Brothers adquiriu os
direitos do jogo em1935 deuCharles
Darrow como inventor e eliminou o
conjunto de regras que permitiam jogar
oMonopólio de forma colaborativa
transformando o num jogo competitivo
baseado na acumulação de riqueza
Pandemic –Ovelhinho xadrez éo
de tabuleiromais vendidode sempre e
o já clássicoMonopólio ocupao terceiro
lugar da lista Porém oséculo XXI trouxe
uma nova era na história dos jogos de ta
buleiro agora plenos de aventuras estra
tégias e personagens fantásticas Por isso
osmais populares de2016 já pertencem
a umnovo universo de jogos na página
rainhado setor a BoardGameGeek uma
votação para osmais aguardadosdoano
dá oprimeiro lugar ao jogo Scythe Omais
votado é atualmente Pandemic Legacy
Season 1 12 mil votos Éum jogode
2015 cooperativo no qual uma equipa
de especialistas percorre omundopara
combater as pragas antes que elas fiquem
fora de controlo
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Cidadela emCascais com o alto patrocínio do
Museu daPresidência da República e apresen
tação pelo general Loureiro dos Santos

UMMUNDODE AVENTURAS
UmdosobjetivosdeclaradosporGild Oreyéa

criação de uma editora portuguesa de jogos
Comecei a criar jogos de tabuleiro porquenão
tinha os jogos quequeria que achava adequa
dos Criá los deu mealgum prazer mas omeu
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 aaparecer 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 áreadodesign gráfico e da publici
dade Entende se porquê face à exigência de
jogosmuitoapelativosdopontodevistagráfico
Neste pormenor merece também relevo o lan
çamento nopróximo ano do jogoLisboa pela
Eagle Gryphon Games criado por Ian O Toole
e pelo designer portuguêsVitalLacerda Trata
sede 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 AutomotiveRevolu
tion 2014 The Gallerist 2015 eVinhos 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 KnightWorks
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 tinhade tentar chegar aomercado
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 demil 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 hobbyque já o levou
a criar jogos comoMultiuniversum Don tWake
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 Deuma forma
mais literal há cada vezmais 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 naminha 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 aminha 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 pequenobalanço 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
rankingmaiselevadofoi TheGallerist 45 ºentre
os jogos de estratégia 87 º na tabelageral
Certo éque 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 aMesaBoardGames produznaAle
manha a Majora na Polónia algo mudou nos
últimos anos em consequência dos cursos de
design e da globalização de conhecimentos e
experiênciasproporcionadapela internet Longe
muito longe vai o tempo emqueMário José de
Oliveirafabricava pacientemente bonequinhos
demadeiranumacavedaAvenida daBoavista

Super Interessante

44 a 49

S/Cor

4825 cm
2

83500

Nacional

Informação Geral

Mensal

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):01012017

Lazer


