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A�passagem�de�ano�não�passará

Caro�leitor,�se�você�for�um�dirigente�partidário�provavelmente�deverá�estar�preocupado�com�o�ano�que�aí�vem.
Afinal,�sempre�são�três�eleições�aquelas�que�se�aproximam,�prevendo-se�um�ano�de�“forte�atividade�política”,
como�atesta�este�vídeo�da�SIC�Notícias.�Dê�lá�para�onde�der,�em�2019,�andará�num�virote.

Mas�se�quiser�saber�em�que�ponto�está�este�complicadíssimo�jogo�de�xadrez,�dê�uma�mirada�neste�texto�de
Maria�Ana�Barroso,�“Como�os�líderes�abriram�a�campanha�com�mensagens�de�Boas�Festas”.�O�PS�pisca�â
esquerda�e�â�direita�para�chegar�â�maioria�absoluta.�Será?�Rui�Rio�considera�que�o�despiste�de�um�elètrico�na
Lapa�è�a�prova�dos�nove�de�que�o�Estado�não�dá�segurança�aos�cidadãos.�O�BE�quer�proteger�Portugal�e�os
portugueses�dos�mercados�financeiros,�combater�as�alterações�climáticas�e�criar�emprego.�O�PCP,�após�aprovar
quatro�orçamentos,�cola�o�PS�â�direita.�E�Assunção�Cristas�envia�“uma�palavra�amiga”.

Em�resumo,�como�se�lê�na�coluna�de�Pedro�Santos�Guerreiro�na�edição�de�sábado�do�Expresso:�estão�todos
contra�o�PS,�incluindo�o�Presidente�da�Repöblica.

Caro�dirigente,�não�esqueça�porèm�que�hoje�è�o�öltimo�dia�do�ano�e�que�aqui�na�Terra�se�deu�mais�uma�volta
ao�Sol.�A�esse�respeito,�tome�por�favor�as�seguintes�notas:

Como�dizer�adeus�a�2018�com�estilo.�É�mais�um�conteödo�do�já�não�assim�tão�novo�site�do�Expresso�que�dá
pelo�nome�de�Vida�Extra.�Saiba�quais�os�melhores�champanhes�para�dizer�olá�a�2019.�Eventualmente�num
supermercado�perto�de�si�(olhe�que�não�),�pela�pena�de�quem�sabe�da�poda,�isto�è,�João�Paulo�Martins,�o�crítico
de�vinhos�do�Expresso.

Uma�noite�com�a�família�e�os�amigos.�Não�desfoque��Por�estes�dias,�há�cãmaras�por�todo�o�lado.�Prefira�o
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recato�do�lar�(onde�as�cãmaras�estão�em�família)�e�dedique�os�öltimos�minutos�do�ano�a�partidas�de�jogos�de
tabuleiro.�Segundo�o�mesmo�Vida�Extra,�a�grande�tendência�deste�ano�è�o�Oral,�mas�eu�já�não�digo�nada.
Confira�aqui�como�se�passa�o�ano�enquanto�estadista�dos�sete�costados.

Na�ramboia.�Ou�então�não:�a�liberalização�dos�costumes,�dizem,�encheu�o�povo�de�tolerãncia.�Caia�na�gandaia
e�dirija-se�â�celebração�mais�roqueira,�discotequeira�ou�afadistada�do�país.�Mercê�da�BLITZ,�conheça�os�lugares
do�país�onde�há�som�e�luz�a�rodos.�Se�quiser�destruir�a�sua�reputação,�manara�ao�ar�todo�o�capital�de
credibilidade,�eu�apostaria�tudo�nos�Irmãos�Catita�ao�vivo�no�Titanic�Sur�Mer,�ali�ao�Cais�Sodrè,�por�25�paus.

Contudo,�agasalhe-se.�As�previsões�meteorológicas�dizem�que�não�vai�chover.�Mas,�atenção,�fará�um�frio�de
rachar,�como�naquelas�noites�eleitorais�em�que�os�segundos�são�os�primeiros�dos�öltimos�(Nota�do�Editor:
espera…�carece�de�revisão).�Dar-se-á�um�acentuado�arrefecimento�noturno�a�ponto�de�a�temperatura�mínima
oscilar�entre�0«C�(no�norte�e�centro)�e�8«C�(na�generalidade�do�território).

Mas�nunca�se�esqueça,�atrás�de�um�segundo�vem�sempre�outro�segundo.�Provavelmente,�igual.�Mesmo
naquele�segundo�em�que�se�muda�de�ano.

OUTRAS�NOTÍCIAS

O�FC�Porto�venceu�ontem�o�Belenenses�e�está�nas�finais�da�Taça�da�Liga.�A�equipa�dirigida�por�Sèrgio
Conceição�juntou-se�ao�Benfica,�Sporting�e�Sporting�de�Braga�na�“final�four”�daquela�competição�depois�de�ter
batido�o�Belenenses�por�2�a�1�no�Estádio�Nacional.�O�segundo�golo�do�FC�Porto�(Soares,�aos�63�minutos)�fez
com�que�a�equipa�de�Sèrgio�Conceição�quebrasse�o�seu�próprio�recorde�de�vitórias�consecutivas�que�pertencia
a�Artur�Jorge.�Esta�foi�a�16ª.�Na�“final�four”�o�FC�Porto�joga�com�o�Benfica�e�o�Sporting�com�o�Braga�a�22�e�23
de�janeiro.

O�Manchester�United�venceu�pela�terceira�vez�consecutiva.�Tambèm�è�recorde,�mas�só�desde�abril.�Com
Solskjaer�ao�comando,�depois�da�saída�de�Josè�Mourinho,�o�Manchester�United�conta�todos�os�jogos�como
vitórias.�Paul�Pogba�parece�revigorado�e�marcou�dois�golos�ontem�contra�o�Bournemouth�na�vitória�em�casa�por
4�a�1.�A�equipa�continua�no�6«�lugar�da�Premier�League.
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EUA�pedem�extradição�de�Manuel�Chang,�ex-ministro�das�Finanças�de�Moçambique.�O�antigo�ministro,�entre
2005�e�2010,�e�atual�deputado�pela�Frelimo�foi�detido�na�África�do�Sul,�no�sábado,�ao�que�se�seguiu�o�pedido�de
extradição�por�lavagem�de�dinheiro�e�fraude�fiscal,�diz�o�“Pöblico”.�Há�outros�moçambicanos�na�mira�do�FBI,
segundo�o�jornal�eletrónico�Carta�de�Moçambique.

Ainda�no�“Pöblico”,�os�grandes�devedores�â�banca�deverão�ser�conhecidos�em�2019.�É�a�manchete�da�edição
de�hoje�daquele�diário,�que�noticia�existir�uma�coligação�negativa�para�que,�já�no�início�do�ano,�a�4�de�janeiro,
seja�aprovada�uma�lei�que�vai�permitir�que�sejam�reveladas�as�listas�com�os�maiores�devedores.�Prevê-se�que
esta�medida�possa�abrir�uma�guerra�não�só�com�as�entidades�bancárias�mas�tambèm�com�os�reguladores.

Tomada�de�posse�de�Bolsonaro�com�segurança�máxima.�No�domingo,�em�Brasília,�teve�lugar�o�segundo�ensaio,
com�figurantes,�da�tomada�de�posse,�já�amanhã,�do�38«�Presidente�do�Brasil,�Jair�Bolsonaro.�A�grande�dövida
está�na�utilização,�ou�não,�de�um�carro�descapotável.�A�imprensa�brasileira�nota�que�as�medidas�de�segurança
são�as�maiores�de�sempre�num�evento�deste�teor.�Espera-se�que�na�Esplanada�dos�Ministèrios�estejam�entre
250�mil�e�500�mil�pessoas,�entre�os�quais�os�convidados�para�a�cerimónia�nos�quais�se�conta�Marcelo�Rebelo
de�Sousa,�Presidente�de�Portugal,�o�önico�Chefe�de�Estado�da�União�Europeia�a�marcar�presença.

Jair�Bolsonaro�foi�considerado�a�personalidade�do�ano�para�o�Expresso,�RTP�(o�que�gerou�controvèrsia�nas
redes�sociais)�e�para�o�“Jornal�de�Notícias”,�conforme�se�vê�na�primeira�página�de�hoje�do�diário�do�Porto.

Em�reportagem�no�Rio�de�Janeiro,�o�“Pöblico”�nota�que��Bolsonaro�não�foi�eleito�apenas�pelas�elites�e�que�a�sua
popularidade�se�estende�âs�favelas.

O�Financial�Times�explica�de�que�forma�a�agenda�económica�liberal�de�Bolsonaro�começou�por�entusiasmar�os
investidores�bolsistas�e�continua�a�dar�expectativas�de�crescimento�de�rendimentos�no�Brasil,�depois�de�uma
quebra�do�PIB�de�7%�em�2015�e�2016�e�de�um�dèfice�orçamental�de�7%�estimado�para�2018.�Um�dos�grandes
desafios�è�a�reforma�do�sistema�de�pensões,�que�permite�a�muitas�profissões�reformas�a�meio�dos�50�anos�e
consome�um�terço�do�Orçamento.
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�O�jornal�analisa�as�possibilidades�mas�tambèm�os�riscos�dessa�agenda.�Incluindo�a�inexperiência�e�a
imprevisibilidade�do�Presidente,�um�Congresso�atomizado�com�30�partidos�ou�as�suspeitas�de�fraude�e�de
corrupção�que�envolvem�a�equipa�de�Bolsonaro.

�Em�França,�o�ministèrio�do�Interior�destacou�mais�de�140�mil�forças�de�segurança�para�controlar�os
acontecimentos�nesta�passagem�de�ano.�Temem-se�ações�dos�coletes�amarelos,�nomeadamente�uma
concentração�nos�Campos�Elísios,�em�Paris,�“que�o�Governo�está�disposto�a�cortar�pela�raiz”.�Na�primeira
página�do�“Le�Figaro”�anuncia-se�que�2019�será�o�ano�em�que�Emmanuel�Macron�vai�tentar�virar�a�página�pois
2018�foi�uma�autêntica�“descida�aos�infernos”.�Em�texto�de�opinião�publicado�no�“DN”,�Wolfgang�Munchau
avisa,�porèm,�que�o�fracasso�do�Presidente�de�França�será�um�mau�presságio�para�a�Europa.

FRASES

“Não�há�qualquer�razão�para�desesperar�da�Europa”.�Jean-Claude�Juncker,�Presidente�da�Comissão�Europeia
em�entrevista�ao�jornal�alemão�“Die�Welt”

“A�escola�que�temos�foi�moldada�um�pouco�â�semelhança�e�ao�serviço�de�uma�sociedade�industrial”.�Maria
Emília�Brederode�Santos,�Presidente�do�Conselho�Nacional�de�Educação,�em�entrevista�ao�“Diário�de�Notícias”

“Em�2019�conto�estar�â�disposição�do�selecionador�nacional”.�Cristiano�Ronaldo,�futebolista,�após�receber�o
Prèmio�Record�Artur�Agostinho�2018

“A�passagem�do�ano�è�a�minha�festa�favorita�por�ser�tão�artificial.�É�divertido�fingir�que�vem�aí�um�ano�inteiro
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novinho�em�folha�em�que�vão�acontecer�coisas�que�queremos�que�aconteçam”.�Miguel�Esteves�Cardoso,�no
“Pöblico”

“Hoje�è�o�primeiro�dia�do�resto�da�tua�vida”.�Sèrgio�Godinho,�na�canção�com�o�mesmo�título,�originalmente
publicado�em�1978,�no�álbum�“Pano�Cru”

O�QUE�ANDO�A�VER

“Roma”�è�o�filme�que�mais�insistentemente�tem�surgido�na�lista�dos�melhores�do�ano,�na�imprensa�especializada
e�não�só.�Ainda�hoje,�o�“Diário�de�Notícias”�publica�na�sua�primeira�página�uma�das�mais�icónicas�fotografias�do
filme�realizado�por�Alfonso�Cuarón�(o�mesmo�de�“Gravidade”).�Tal�como�Jorge�Leitão�Ramos,�no�Expresso,�já
havia�sublinhado.

�Tambèm�aqui,�“Roma”,�que�è�o�nome�do�bairro�na�Cidade�do�Mèxico�onde�nasceu�e�cresceu�o�realizador�do
filme,�pode�ser�o�contrário�de�Amor.�Ali,�naquelas�ruas�e�edifícios�habitados�pela�classe�mèdia�alta�(o�bairro�foi
entretanto�destruído�por�um�sismo�e�hoje�está�descaracterizado),�è�onde�tudo�ou�nada�acontece�no�início�de�uns
turbulentos�anos�1970.�O�argumento�è,�aliás,�claramente�autobiográfico�mas�daqui�em�diante�não�há�“spoilers”.

Para�quem�quiser�saber,�na�minha�mais�do�que�modesta�opinião,�o�filme�–�uma�produção�da�Netflix,�filmada
digitalmente�mas�a�preto�e�branco�–�è�de�enorme�beleza.�E,�para�continuar�a�ser�simples,�o�que�è�belo�è�bom.

�Não�è�esse,�porèm,�o�entendimento�de�vários�críticos,�apesar�da�vitória�no�Festival�de�Veneza,�de�onde�Cuarón
trouxe�o�Leão�de�Ouro.�Já�se�sabe�que�o�que�cai�no�goto�de�uns,�desagrada�a�outros.�Seja�o�rigor�estètico,�seja
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a�reconstituição�exímia�da�època,�seja�o�papel�da�mulher�naquela�sociedade,�seja�lá�o�que�for,�muito�tem�sido
usado�para�louvaminhar�ou�escarnecer�“Roma”.�Ora,�isso�è�bom�pois�quer�dizer�que�ainda�há�filmes�capazes�de
gerar�discussão.

�Apesar�de�ser�dos�que�votam�a�favor,�não�deixo�de�tentar�compreender�os�argumentos�dos�que�são�do�contra.
E�a�esse�respeito,�recomendo�vivamente�o�filme�–�na�televisão,�ou�sobretudo,�na�grande�pantalha�–�mas
tambèm�este�artigo�publicado�na�New�Yorker�em�que�o�crítico�acusa�o�realizador�de�irresponsabilidade.

�Não�se�trata�da�mera�questão�de�gostar�ou�não�gostar:�è�perceber�se�na�idade�das�redes�sociais�em�que�è
possível�a�todos�publicar�tudo�“a�nossa�história”�è�válida�só�porque�è�“a�nossa�história”.�Ou�seja,�só�porque�sim.
Ou�como�Andy�Warhol�deu�três�ou�quatro�voltas�no�caixão.�A�sua�mais�repetida�blague�(“no�futuro�toda�a�gente
será�famosa�durante�15�minutos”)�passou�a�ser,�por�estes�dias,�uma�verdade�quase�consensual�e,�aliás,
colocada�em�prática�generalizadamente.

�Vale�a�pena�começar�a�pensar�que�“no�futuro�toda�a�gente�vai�querer�ser�anónima,�pelo�menos�durante�15
minutos”.

Tenha�um�bom�ano�
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Passagem�de�Ano�em�casa?�Selecionámos�sete�jogos�para�uma�noite�com�família�e�amigos�

Numa�altura�em�que�se�ultimam�os�preparativos�para�a�noite�em�que�o�mundo�se�despede�de�2018�e�abraça�o
Ano�Novo,�a�Vida�Extra�seleciona�um�conjunto�de�jogos�de�tabuleiro�para�jogar�com�quem�mais�gosta.�O�Oral�è
a�grande�novidadade,�mas�tambèm�há�lugar�para�outras�estreias�e�vários�clássicos�(revisitados)�

Não�falta�muito�tempo�e�quando�der�por�isso�está�a�ver�a�contagem�decrescente�na�televisão�e�a�brindar�ao�ano
novo�na�sala�de�estar,�pelo�que�o�melhor�è�começar�já�a�pensar�no�programa�—�se�este�for�caseiro,�claro�está.
Numa�noite�que�se�quer�divertida,�há�que�apostar�numa�boa�seleção�de�jogos�de�tabuleiro,�que�ajudam�a�passar
as�horas�entre�brindes�e�boa�comida.

Abaixo,�conheça�a�seleção�da�Vida�Extra�com�os�melhores�jogos�de�tabuleiro�para�dizer�adeus�a�2018�e�entrar
no�Ano�Novo�com�o�pè�direito�(ou�com�a�jogada�mais�certeira).�Há�dos�mais�aos�menos�difíceis,�dos�clássicos
aos�novos�ou�renovados,�para�muitas�idades,�quase�sempre�para�toda�a�família.�Com�exceções.

1.�Oral

Foi�a�grande�novidade�do�final�deste�ano�e�são�muitos�os�que�ainda�não�conhecem,�pelo�que�a�novidade�da
Majora�pode�ser�o�jogo�de�que�está�â�procura.�O�melhor�è�deixar�claro�que�este�è�apenas�para�maiores�de�idade
—�ideal�para�uma�noite�com�amigos�que�preferiram�o�conforto�caseiro�a�uma�noite�mais�agitada�na�rua�ou�numa
discoteca�—,�pelo�que�não�è�aconselhável�com�crianças�por�perto.�O�party�game,�como�os�criadores�o
descrevem,�"coloca�os�participantes�em�200�situações�extremas�e�tomadas�de�decisão�embaraçosas"�e�pode
ser�jogado�por�três�a�oito�pessoas�em�simultãneo.

2.�Scrabble

Parece�mentira,�mas�è�mesmo�verdade.�O�Scrabble�já�fez�70�anos�—�mesmo�que�tenha�tido�várias�vidas�antes
de�se�tornar�no�popular�jogo�de�tabuleiro�que�hoje�è�vendido�em�todo�o�mundo�—�e�continua�a�proporcionar
muitas�horas�de�diversão�para�os�amantes�das�palavras.
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3.�Spoilers

Há�algum�tempo,�especialmente�desde�o�advento�do�streaming,�que�o�amigo�spoiler�se�tornou�uma�das
espècies�a�evitar�na�estrada�da�vida.�É�gente�incapaz�de�guardar�segredos,�de�manter�para�si�atè�a�mais
insignificante�das�notícias,�e�que�aqui�tem�uma�oportunidade�de�fazer�uso�dessa�espècie�de�talento
(chamemos-lhe�assim).�A�cada�nova�carta,�um�novo�filme,�com�uma�pergunta�e�três�respostas�possíveis�-�a�ideia
è�que�o�rei�do�spoiler�não�tenha�o�instinto�apurado.�Todos�os�jogadores�são�chamados�três�vezes�a�vestir�o
papel�e�quem�tiver�mais�respostas�certas�no�final�das�três�rondas,�obviamente,�ganha.

4.�Cluedo�Harry�Potter

Parece�um�tipo�de�Cluedo�muito�específico,�mas�è�democrático�o�suficiente�para�que�mesmo�pessoas�que
nunca�leram�a�saga�Harry�Potter�(e�podem�aproveitar�o�fim�de�semana�frio�para�o�fazer)�consigam�jogar.�O
Cluedo�è�um�jogo�que�nasce�e�cresce�â�volta�de�um�mistèrio,�um�desaparecimento�que�precisa�de�ser�explicado
pelos�jogadores-detetives.�No�caso,�trata-se�de�um�sumiço�em�Hogwarts,�a�escola�dos�três�estarolas,�Harry,
Ron,�Hermione,�o�que�não�è�especialmente�surpreendente�-�estamos�a�falar�de�uma�escola�de�magia�-,�mas�tem
contornos�difíceis�de�explicar:�que�feitiço�foi�utilizado?�E�que�objeto?�Em�que�parte�da�escola�tudo�aconteceu?�E,
claro,�quem�está�por�trás�do�mistèrio?

5.�Trivial�Pursuit�-�Edição�Família

Se�há�jogo�que�nunca�falha,�e�que�ocupa�constantemente�as�preferências�de�pais,�filhos,�primos,�tios�e�avós,�è�o
Trivial�Pursuit.�Se�todo�ele�já�parece�pensado�para�todas�as�idades�e�preferências,�a�verdade�è�que�os�níveis�de
dificuldade�são�bastante�variáveis,�e�isso�a�Edição�Família�resolve,�dividindo�as�cartas�por�cores.�O�amarelo�è
para�os�mais�novos,�o�azul�para�os�mais�velhos�e�com�mais�obrigações�de�conhecimento,�da�geografia�â�arte,
âs�ciências�ou�ao�lazer.

6.�Monopólio�Cheater�-�Edição�Batoteiros
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O�Monopólio�tambèm�não�está�propriamente�na�categoria�'Novidades',�e�não�há�ninguèm�que�não�tenha�tido�um
primo�sempre�disponível�para�ser�o�banqueiro�de�serviço,�que�entre�um�e�outro�emprèstimo�da�banca,�guardava
sempre�―juros‖�pelos�serviços�prestados.�As�trapaças�universalizaram-se�ao�mesmo�ritmo�que�o�próprio�jogo,�de
tal�forma�que�surgiu�entretanto�uma�edição�feita�propositadamente�para�elas.�Não�è�só�legalizar�a�batota,�è
torná-la�a�regra�nömero�um�e�o�objetivo�principal�è...�não�ser�apanhado.�Aqui�a�Banca�è�de�todos�e�o�dinheiro
nunca�è�verdadeiramente�de�ninguèm.

7.�Exit:�Morte�no�Expresso�do�Oriente

Mais�uma�vez,�o�ponto�de�partida�è�uma�morte,�da�qual�è�preciso�tirar�uma�conclusão�antes�que�o�comboio�rumo
a�Oriente�chega�ao�destino�final,�Constantinopla.�É�um�desafio�ao�melhor�estilo�escape�room�(os�jogos�que
ganharam�popularidade�tambèm�no�mundo�real),�que�obriga�os�jogadores�a�ser�astutos�o�suficiente�para
distinguir�qual�dos�oito�suspeitos�a�bordo�è�o�verdadeiro�culpado�da�―perda�de�consciência‖�do�detetive�Achiles
Pussot.�Uma�mistura�de�emoção�e�competitividade,�não�isenta�de�mistèrio,�indispensável�â�boa�convivência.
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Opinião�–�Natal�português�na�literatura�e�na�poesia

�0�01.�O�Natal�de�todos�nósHoje�è�dia�de�Natal.�Tempo�de�brilho,�de�luz�e�de�calor.�Tempo�de�aquecer�o�coração
de�todos�nós,�filhos�de�Deus.

Na�sua�mensagem�universal�“�Paz�na�terra�aos�homens�de�boa�vontade”,�a�todos�procura�abarcar,�lembrando
que�independentemente�das�circunstãncias�e�acasos�positivos�ou�negativos�da�vida,�todos�somos,�sem
excepção,�filhos�de�Deus.

Mas�somos�imperfeitos�e�não�conseguimos�fugir�muitas�vezes,�demasiadas�vezes,�para�nossa�infelicidade�e�de
todos�os�que�nos�rodeiam�dessa�imperfeição�congenita.�Apesar�disso,�talvez�por�isso,�o�Natal�convida-nos�â
reflexão,�ao�perdão�e�â�reconciliação.

Num�abraço�amigo�aos�leitores�das�Beiras,�recordo�nesta�Crónica�de�Natal,�clássicos�da�literatura�e�da�poesia
que�retratam�atravès�de�diferentes�trajectórias�de�vida,�formas�diversas�como�o�Natal�português�se�vive.

2.�Ceia�de�Natal.�Ramalho�Ortigão

Os�primeiros�Natais�de�que�me�recordo�e�tenho�saudades,�foram�os�da�infãncia,�passados,�nos�Anos�50,�na
Baixa�de�Coimbra.�Nas�ruas�estreitas�e�becos�hömidos,�onde�o�Sol�mal�entrava,�a�amizade�e�a�solidariedade
tapavam�as�faltas�de�todos�e�de�cada�um,�tornando�o�Natal�mais�humano�e�doce.�O�menino�Jesus�no�presèpio
atapetado�de�musgo�do�Choupal.�A�bola�de�futebol�nº�5�ou�o�jogo�da�Majora�na�Rua�dos�Bazares.�O�livro�do
Pinóquio�ou�do�Sandokan,�o�Cavaleiro�Andante�ou�o�bilhete�para�ir�ver�o�Errol�Flinn,�a�cores,�no�Sousa�Bastos.
Era�o�Natal�dos�afectos�

Revejo-o,�com�emoção,�no�belo�texto�de�Ramalho�Ortigão�“Ceia�de�Natal”:�“Celebrava-se�a�Ceia.�Tinham�vindo
os�filhos,�as�noras,�os�genros,�os�netos…Os�que�tinham�chegado�de�longe�davam�abraços,�recebiam�beijos,
aqueciam�os�pès�no�calor�da�lareira,�pediam�novidades,�contavam�histórias…bebia-se�o�primeiro�copo…As
fisionomias�tomavam�uma�expressão�de�contentamento,�de�plenitude.�Bom�aconchego��Bom�agasalho�

Que�diabo��Tudo�o�que�há�de�mais�profundo�no�coração�humano:�o�Amor,�A�Religião,�a�Pátria,�a�família�estava
tudo�ali�reunido�numa�doce�Paz,�não�opulenta�mas�remediada�e�satisfeita.�Pode-se�lá�exigir�mais�da�vida?�Não
pode,�pois�não?“

3.�Dia�de�Natal.�António�Gedeão

Esse�Natal�dos�afectos�veio,�ao�longo�das�dècadas,�insidiosa�e�venenosamente,�dar�lugar�ao�Natal�do�consumo,
do�materialismo,�dos�excessos,�do�efèmero,�onde�a�competição�desenfreada�e�fraticida�para�ser�o�mais�rico,�o
mais�poderoso,�o�mais�famoso�levou�o�Homem�a�esmagar�e�amordaçar�os�seus�irmãos�mais�frágeis�ou�menos
dotados.

asbeiras.pt

26-12-2018

Periodicidade:

Classe:

Âmbito:

Tiragem:

Temática:

Dimensão:

Imagem:

Pagina(s):

Diário

Informação�Geral

Informação�Geral

Informação�Geral 12:32



António�Gedeão�de�forma�corrosiva�retrata-o�no�seu�poema�“Dia�de�Natal”:”Nas�lojas,�na�luxöria�das�montras�e
dos�escaparates…�cintilam�sob�o�intenso�fluxo�de�milhares�de�quilovates,�as�belas�coisas�inöteis�de�plástico,�de
metal,�de�vidro�e�de�ceramica…”

“É�dia�de�pensar�nos�outros�coitadinhos�–�os�que�padecem.�De�lhes�darmos�coragem�(e�um�tostãozinho�ou�uma
roupa�usada)�e�continuar�a�aceitar�a�sua�misèria�”

4.�Natal�e�não�Dezembro.�David�Mourão�Ferreira

Paralelamente,�numa�sociedade�cada�vez�mais�complexa�em�que�se�cruzam�os�valores�espirituais�e�superiores
do�Homem�(amor,�solidariedade,�fraternidade,�dádiva,�entrega�aos�outros)�com�os�valores�inferiores�e
degradantes�(corrupção,�usurpação�dos�direitos�dos�seus�semelhantes,�roubo,�crime,),�abundam�as�prisões,
hospitais,�manicómios,�hospícios,�lares�e�albergues,�repletos�de�deserdados�da�vida�e�da�sorte:�crianças
abandonadas,�deficientes,�idosos,�solitários�sem�rumo,�doentes�sem�esperança,�criminosos�arrependidos.�Para
eles�tambèm�terá�que�ser�Natal,�se�todos�quisermos,�fizermos�e�lutarmos�por�isso.

David�Mourão�Ferreira�no�seu�poema�“�Natal�e�não�Dezembro”,�diz�claramente:�“Entremos�apressados,
friorentos/�numa�gruta,�num�prèdio�degradado,�num�presídio/…Entremos�dois�a�dois,�somos�duzentos/
duzentos�mil,�doze�milhões�de�nada…�Entremos�despojados�mas�entremos/�De�mãos�dadas�talvez�o�fogo
nasça/�Talvez�seja�Natal�e�não�Dezembro/�Talvez�universal�a�Consoada”.

asbeiras.pt

26-12-2018

Periodicidade:

Classe:

Âmbito:

Tiragem:

Temática:

Dimensão:

Imagem:

Pagina(s):

Diário

Informação�Geral

Informação�Geral

Informação�Geral 12:32



Natal�è�quando�a�Briefing�quiser…�e�está,�claro,�na�B112

A�edição�de�dezembro�da�Briefing�apresenta-se�–�claro��–�em�modo�Natal.�Podíamos�ter�fugido�ao�tema,
podíamos,�mas�o�fizemos.�E�por�isso�espreitámos�o�que�algumas�marcas�andaram�a�investir,�pedimos�a�alguns
criativos�que�falassem�dos�clichès�(ou�não)�da�època�e�pusemos�a�mão�no�baö�das�memórias�de�algumas
figuras�pöblicas�para�saber�que�anöncio�mais�recordam.

Vamos�por�partes.�Nas�marcas,�pontuam�a�Riberalves,�a�Nestlè,�a�Nintendo,�a�Mattel,�a�LG�e�a�Guerlain.�Na
criatividade,�a�receita�è�de�Marco�Pacheco�(BBDO);�de�Edson�Athayde�(FCB);�de�Jorge�Teixeira�(Fuel);�de�Pedro
Batalha�(KISS);�de�Serginho�Lobo�(LOLA�Normajean)�e�de�Filipa�Alves�(Winicio).�E�as�memórias�são�as�de�Pedro
Fernandes,�Diana�Chaves,�Chakall�e�Ricardinho.

Das�memórias�de�todos�fazem�certamente�parte�os�jogos�de�tabuleiro.�Que�estão�de�volta,�conforme�atestam�a
Majora,�a�Mebo�e�a�Mattel.

E,�quer�o�Natal,�quer�o�fim�de�ano,�que�se�aproxima,�rimam�bem�com�vinho.�Um�bom�pretexto�para�tentar�saber
como�se�tem�reinventado�o�marketing�das�marcas�que�se�servem�a�copo.�Josè�Maria�da�Fonseca,�Casal�Garcia,
Mateus,�Caminhos�Cruzados,�Sandeman,�Chivas�Regal,�Jameson�e�The�Famous�Grouse�confirmam�a�ideia�de
reinvenção.

A�reinventar-se�está�igualmente�a�Tabaqueira.�A�subsidiária�portuguesa�da�Philips�Morris�International
rendeu-se�ao�tabaco�sem�fumo�e�o�diretor-geral,�Miguel�Matos,�explica�como�quer�converter�ao�IQOS�os�dois
milhões�de�fumadores�que�se�estimam�existirem�em�Portugal.

Já�a�Maray�nasceu�sob�o�signo�da�criatividade.�Portuguesa�com�certeza,�esta�marca�de�calçado�foi�criada�por
Rita�Corrêa�Mendes�com�a�missão�de�dar�nova�vida�aos�sapatos�clássicos�de�salto�raso.

Num�registo�mais�pessoal,�tirámos�a�Impressão�Digital�ao�diretor�de�Market�Management�e�de�Produto�P&C�da
Allianz,�Francisco�Neves,�que�fala�das�marcas�da�sua�vida.�Uma�è�o�Benfica�e�a�outra�adivinha-se…

Espaço�ainda�nesta�edição�para�rever,�em�imagens,�os�Prèmios�â�Eficácia�2018.

E�para�ler�a�opinião�de�João�Sacadura,�CEO�da�Trix;�de�Josè�Manuel�Veríssimo,�vice-presidente�do�ISEG;�de
Paula�Cordeiro,�investigadora�em�media;�de�Eduardo�Lucena,�da�Beltrão�Coelho.

Deixamos�ainda�sugestões�para�ficar�Out�of�Office,�como�o�The�Place,�em�Evoramonte,�e�a�Sala�de�Corte,�em
Lisboa.
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Há�presentes�no�futuro�do�Montepio

“Neste�Natal,�mais�que�um�presente,�ofereça�futuro”.�É�a�proposta�da�Associação�Mutualista�Montepio�que�se
junta�â�fadista�Cuca�Roseta�na�campanha�digital�que�sugere�a�oferta�de�presentes�poupança.

A�proposta�destina-se�a�quem�ainda�não�è�associado�da�mutualidade�e�contempla�adultos�-�“Presente
Poupança”�no�valor�de�111�euros,�e�crianças�–�“Presente�Poupança�Jönior”�no�valor�de�100�euros.

Para�atuais�associados,�a�Associação�Mutualista�Montepio�reservou�os�“Presentes�Poupança�Reforço”�com�a
possibilidade�de�oferecer�30,�50�ou�100�euros�e�o�“Presente�Poupança�Reforço�Jönior”�nos�valores�de�25,�50�ou
100�euros.

E�há�surpresas:�os�presentes�destinados�a�adultos�incluem�um�cartão�de�combustível�carregado�com�montante
destinado�a�ser�utilizado�pelo�destinatário,�de�forma�imediata,�nas�estações�de�serviço�Repsol,�e,�nos�presentes
destinados�a�crianças,�um�cartão�Majora,�que�oferece�um�montante�para�aquisição�de�jogos�lödico-pedagógicos.
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20�presentes�unissexo�para�oferecer�no�Natal�a�partir�de�€5

�Vela,�H&M�Home,�€7,99

Auscultadores,�JBL,�Worten,�€29,99�Conjunto�máscara�de�olhos�e�capa�passaporte,�Primark,�€5�Cabaz
Delideluxe,�€27�Caderno�A5�Concrete,�Make�Notes,�€15�Caneca�Monstro�das�Bolachas,�Donkey,�El�Corte�Ingles,
€12,95�Conjunto�de�chávenas�OMG,�A�Loja�do�Gato�Preto,�€9,95�Livro�A�Imperatriz�Romanov,�C.�W.�Gortner,
Bertrand,�€17,58�Difusor�Portuscale�Black�Edition,�Castelbel,�€48�Kit�de�palavras�magnèticas,�edição�Happiness,
Capitão�Lisboa,�€9,90�Kit�para�fazer�cerveja,�Brooklyn�Beer�Shop,�El�Corte�Ingles,�€49�Jogo�de�perguntas�para
adultos�Oral,�Majora,�€25�Gift�Box�Harry�Potter,�Fnac,�€9,99�Pack�de�experiências�Feliz�Natal,�Lifecooler,�Fnac,
€24,90�Powerbank�Fresh�N�Rebel,�Worten,�€39,99�Jogo�de�tabuleiro�Monopoly�Edição�Batoteiros,�Hasbro,�El
Corte�Ingles,�€21,99�Estojo�para�óculos�Bike,�Makenotes,�€7,90�Livro�Best�Ever�Travel�Tips,�Lonely�Planets,
Fnac,�€9,76�Cabaz�Nº�14,�A�Vida�Portuguesa,�€25,20�Projetor�para�o�telemóvel,�Luckies,�El�Corte�Ingles,�€27,95

Escolher�o�presente�certo�para�os�seus�amigos�e�familiares�pode�ser�um�desafio.�Seja�por�se�tratar�do�amigo
secreto�ou�de�alguèm�que�conhece�menos�bem,�a�tarefa�pode�tornar-se�um�quebra-cabeças.�Mas�há�algumas
opções�unissexo�â�prova�de�troca.�Reunimos�as�nossas�preferidas,�com�preços�a�partir�de�€5.

Se�a�troca�de�presentes�do�amigo�secreto�tiver�um�limite�de�preço,�o�melhor�è�considerar�as�ideias�que�lhe
deixámos�neste�artigo.�Pelo�contrário,�se�não�houver�limite�estipulado,�pode�arriscar�em�ideias�originais.�Um
projetor�para�telemóvel,�um�livro�com�dicas�de�viagem�ou�um�pack�de�experiências�são�bons�exemplos.

Já�nos�casos�em�que�prefere�oferecer�um�presente�a�um�casal,�conjuntos�de�chávenas,�a�edição�para�batoteiros
do�Monopoly�ou�velas�são�as�suas�melhores�apostas.�Os�tradicionais�cabazes�tambèm�serão�bem�recebidos�ou,
se�quiser�ser�mais�original,�um�conjunto�para�fazer�cervejas.
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Estas�ideias�tambèm�são�válidas�para�familiares�ou�amigos�mais�difíceis�de�surpreender�ou�cujos�gostos
conhece�menos�bem.

Percorra�a�galeria�acima�para�ver�as�nossas�sugestões�de�presentes�unissexo�para�todos�os�gostos.

50�presentes�de�Natal�atè�€20�50�presentes�de�Natal�para�eles�a�partir�de�4,99€
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Montepio�sugere�poupança�como�presente�de�Natal

“Neste�Natal,�mais�que�um�presente,�ofereça�futuro”�è�o�mote�da�campanha�de�Natal�da�Associação�Mutualista
Montepio.�A�proposta�passa�por�oferecer�uma�poupança�a�amigos�ou�familiares�que�ainda�não�sejam
associados�da�mutualidade.

Presente�Poupança�e�Presente�Poupança�Jönior�são�as�opções�disponibilizadas,�pensadas�para�adultos�e
crianças,�respectivamente.�A�primeira�pode�ser�adquirida�por�111�euros�e�a�segunda�por�100�euros.

Há�ainda�sugestões�para�actuais�associados,�nomeadamente�Presentes�Poupança�Reforço,�com�a
possibilidade�de�oferecer�30,�50�ou�100�euros.�Para�os�mais�novos,�as�opções�são�de�25,�50�ou�100�euros.

Em�comunicado,�a�Associação�Mutualista�Montepio�esclarece�ainda�que�os�presentes�destinados�a�adultos
incluem�um�cartão�de�combustível�a�ser�utilizado�nas�estações�de�serviço�Repsol.�As�crianças,�por�seu�turno,
recebem�um�cartão�Majora�para�aquisição�de�jogos�lödico-pedagógicos.

O�lançamento�destas�sugestões�está�a�ser�comunicado�atravès�de�uma�campanha�digital�que�conta�com�a
participação�de�Cuca�Roseta.
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Natal.�Os�10�jogos�de�tabuleiro�mais�fixes�para�oferecer�a�adultos

Estão�cada�vez�mais�na�moda�e�são�uma�forma�perfeita�de�nos�desligarmos�da�tecnologia�e�nos�divertirmos
entre�amigos�por�umas�horas.

Está�no�seu�local�de�trabalho,�de�calças�brancas,�quando�tem�um�acidente�de�incontinência�fecal:

A.�Foge�para�a�casa-de-banho�mais�próxima.

B.�Abandona�o�seu�local�de�trabalho�e�vai�para�casa.

C.�Vai�comprar�umas�cuecas�e�calças�novas.

D.�Põe�uma�camisola�â�volta�da�cintura�e�espera�que�seque.

Maneira�estranha�de�começar�um�texto,�não�è?�Nós�explicamos.�É�a�este�tipo�de�pergunta�que�terá�de
responder�quando�estiver�a�jogar�Oral,�um�jogo�com�conteödo�para�adultos.�As�perguntas�não�são�fáceis,�mas
as�situações�não�são�tão�impossíveis�quanto�isso.�Joga-se�com�entre�três�a�oito�jogadores�e�è�diversão
garantida�para�um�jantar�de�amigos�(de�confiança,�preferencialmente).

Os�jogos�de�tabuleiro�perderam�o�rótulo�de�aborrecido,�tanto�que,�segundo�a�Majora,�desde�2016,�as�vendas
online�aumentaram�50%�e�nas�lojas�cresceram�na�ordem�dos�25%.
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Jogos�de�tabuleiro:�11�ideias�para�dividir�a�família�neste�Natal

8/12/2018,�20:36&#59876;

Lançar�os�dados,�somar�pontos�e�adivinhar�respostas.�Eis�os�jogos�de�tabuleiro�e�baralhos�de�cartas,�para�jogar
com�a�família�ou�entre�amigos,�que�vão�despertar�o�espírito�competitivo�que�há�em�si.

Encaremos�a�lista�acima�proposta�como�o�regresso�dos�clássicos.�Os�jogos�de�tabuleiro�—�dos�que�surgiram�na
dècada�de�1980�aos�mais�recentes�—�estão�a�voltar�aos�centros�da�sala�e�da�mesa.�Neste�Natal,�porque�não
reunir�a�família�ou�os�amigos�para�uma�jogatana�mais�ou�menos�intensa,�no�conforto�e�no�quentinho�de�casa?
Do�Monopólio�feito�a�pensar�nos�fãs�da�sèrie�―A�Guerra�dos�Tronos‖�âs�conquistas�do�mundo�e�aos�baralhos�de
cartas�para�despertar�o�humor�(negro)�de�cada�um,�sugerimos�11�jogos�a�tempo�da�època�festiva.

Em�fotogaleria�estão�11�jogos�de�tabuleiro�e�baralhos�de�cartas�que�podem�dar�uma�boa�prenda�de�Natal�

2�de�12

Missão�a�Marte�(32�euros).�Estamos�em�2049,�o�objetivo�è�conseguir�chegar�ao�Pólo�Norte�de�Marte�e�construir
uma�estação�de�água�para�bem�dos�colonizadores.�A�tarefa�pode�não�ser�fácil�e�o�jogo�è�de�estratègia.�
www.majora.pt

3�de�12

Catan�(39,99�euros).�Enquanto�colono�na�ilha�de�Catan�vai�ser�preciso�construir�ruas,�aldeias�e�cidades.�O
espaço�de�conquista�è�curto�e�vai�ser�preciso�lutar�pelos�recursos�existentes.��www.devir.pt

4�de�12

Arraial�(29,90�euros).�Lançado�em�setembro�deste�ano,�a�temática�do�jogo�è�bem�portuguesa:�cada�jogador�tem
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de�organizar�um�arraial�na�sua�rua,�sendo�que�o�objetivo�passa�por�ter�mais�visitantes�do�que�o�vizinho�do�lado.
www.mebo.pt

5�de�12

Risco�(39,99�euros).�Um�jogo�de�estratègia�por�excelência,�originalmente�lançado�em�1957.�A�ideia�è�mesmo
conquistar�o�mundo.��www.fnac.pt

6�de�12

Baralho�de�cartas�Pac-Man�(8�euros).�O�baralho�de�cartas�è�obviamente�alusivo�ao�jogo�de�1980.�
www.urbanoutfitters.com

7�de�12

Drunk�Stoned�or�Stupid�(15-20�euros).�A�Bustle�diz�que�este�jogo�testa�seriamente�a�força�das�amizades:�tem
por�base�o�consenso�de�grupo�sobre�quem�è�a�pessoa�mais�provável�de�fazer�determinada�ação...
www.amazon.com

8�de�12

Monopólio�edição�Guerra�dos�Tronos�(36,99�euros).�A�famosa�sèrie�da�HBO�dá�mote�a�este�jogo�de�tabuleiro.�O
mapa�è�da�Westeros�e�todos�os�sete�reinos�estão�â�espera�de�ser�conquistados.��creativetoys.pt

9�de�12

Cards�Against�Humanity�(25�euros;�è�possível�imprimir�as�cartas�a�partir�de�um�PDF�disponível�no�site�oficial).
Este�"jogo�de�festa�para�pessoas�horríveis"�puxa�pela�criatividade�de�cada�um�dos�participantes�e�tambèm�pelo
humor�(por�vezes�muito�negro).�A�finalidade�è�completar�frases�com�ideias�soltas�com�as�cartas�em�jogo.
store.cardsagainsthumanity.com
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10�de�12

Mysterium�(39,90�euros).�"A�ideia�do�jogo�è�descobrir�um�assassinato.�A�vítima�vai�voltar�ao�mundo�em�forma�de
fantasma�e,�atravès�de�cartas,�vai�dar�pistas�aos�jogadores�que�terão�de�trabalhar�em�conjunto�para�descobrir
tudo�sobre�o�crime,�ou�seja,�o�assassino,�a�arma�e�o�local�onde�tudo�aconteceu."�www.morapiaf.com

11�de�12

Oral�(25�euros).�Este�jogo�de�cartas�obriga�os�participantes�a�escolher�o�que�fazer�mediante�uma�situação
embaraçosa.�É�um�jogo�"não�censurado�para�adultos".��www.majora.pt

12�de�12

Dixit�(29,95).�O�jogo�testa�a�imaginação.�Atravès�de�um�baralho�de�cartas�ilustrado,�os�jogadores�escolhem
cartas�de�acordo�com�o�tema�sugerido�pelo�narrador.�A�ideia�è�ganhar�a�ronda�e�vencer�a�sugestão�do�narrador.
www.galapagosjogos.com.br

observador.pt
�
08-12-2018

Periodicidade:

Classe:

Âmbito:

Tiragem:

Temática:

Dimensão:

Imagem:

Pagina(s):

Diário

Informação�Geral

Informação�Geral

Informação�Geral



observador.pt
�
08-12-2018

Periodicidade:

Classe:

Âmbito:

Tiragem:

Temática:

Dimensão:

Imagem:

Pagina(s):

Diário

Informação�Geral

Informação�Geral

Informação�Geral



JOGOS DE TABULEIRO
DE REGRESSO À CASA
DE PARTIDA
Natal é sinónimo de família comida e jogos claro No sapatinho
ou durante umas horas bem passadas em família ou entre
amigos os jogos de tabuleiro permitem dar asas à imaginação ao
conhecimento e à competitividade Os dados estão lançados depois
de um período de pouca atividade voltaram a ganhar dinamismo
nos últimos anos Na era do virtual são a interação pessoal que
muitas vezes falta No final o divertimento é garantido A brincar
a brincar

MAJORA DE GERAÇÃO
EM GERAÇÃO
Ma jo ra As três sílabas dos nomes do fundador Mário José Oli
veira formam aquela que se apresenta como a primeira marca de
jogos e brinquedos em Portugal Fundada em 1939 foi uma empresa

familiar até 2014 e relançada em 2015 numa altura em que depois
de um período de quebra se verificou um boom no consumo deste
tipo de produtos
Entre os seus clássicos incluem se jogos como O Sabichão
Ludo e Jogo da Glória Os mais recentes STOP e Tensão são
outros best sellers exemplos da tipologia com mais acolhimento a
familiar Este foi um ano muito exigente para a Majora do ponto de
vista de novidades não apenas pela quantidade de referências mas
também pela vontade de abraçar novos públicos conta a direto
ra de Comunicação e Marketing Irina Rosa A marca lançou assim
uma coleção de sete minijogos em quatro idiomas que inclui desde
mímica a quebra cabeças reforçou a oferta na faixa etária três—
quatro anos apostou no tema do yoga e da literacia financeira e

relançou o Paga e Cala
Já nofim de novembro rompeu com este lado mais familiar e infantil
Sentimos que estava na altura de introduzir alguma irreverência no
nosso portefólio e começar a comunicar com os amigos que gostam
se juntar para se divertir Decidimos adaptar um jogo antigo exclu
sivo para adultos e de conteúdo não censurado e nasceu o party

game ORAL O jogo coloca os participantes em 200 situações ex
tremas e tomadas de decisão embaraçosas
Brincar não tem idade diz Irina Rosa E é por isso que a mar

ca quer chegar a todas as gerações das crianças aos adultos A

missão da Majora é fazer as

crianças felizes promover as
relações humanas e incentivar
que o tempo livre seja passado
a brincar a criar e a imaginar A
Majora produz jogos que pas

sam de geração em geração e
queremos construir algo que

perdure no futuro e que con
tinue a inspirar todos os seres

humanos nas várias etapas do
seu desenvolvimento afirma

São maioritariamente as mu

lheres que compram jogos de
tabuleiro em Portugal nota
particularmente na faixa dos

25 35 anos e que vivem nos
centros urbanos As avós tam

bém marcam presença não
admira observa sobretudo

na procura de algo que se torna
uma plataforma de entendi

mento entre diferentes gera

ções e através dos jogos voltam
a ganhar atenção por parte dos
mais novos

Este perfil está naturalmente

relacionado com a nossa oferta

que é maioritariamente dos três

aos 10 anos e que se posiciona
como jogos de família adian
ta Não podemos esquecer

no entanto que há uma nova

geração a partir dos 30 anos
que tem contribuído para uma

maior atenção ao desenvolvi
mento desta área em Portugal

Irina Rosa associa o aumento

das vendas destes jogos a uma
tendência mundial de abertura

de espaços onde as pessoas
se juntam para jogar jogos de
tabuleiro com conhecidos ou

desconhecidos Um hábito já
enraizado em países como a

Alemanha e que tem vindo a
ganhar adeptos em Portugal
Há encontros semanais de gru

pos de boardgamers aberturas
de espaços culturais e cafés
que acolhem e promovem este
gosto uma aposta de maior
visibilidade por parte do re

talho organizado nos jogos de
tabuleiro e até empresas que
começam a ter como centro
da sua atividade o desenvolvi

mento de eventos em exclusivo

com jogos de tabuleiro
Tudo isto tem como premis

sa uma mudança importante
no mundo dos jogos de tabu
leiro que tem a ver com a sua

modernização os chamados
eurogames que passam a ter
características mais interes

santes e apelativas do ponto de
vista das dinâmicas do grafis
mo e da sua durabilidade e que
fazem com que o momento de
jogo se torne um interessante

momento de convívio nota
Para a diretora de Comunica

ção e Marketing da Majora o
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digital e os jogos de tabuleiro
não são territórios incom

patíveis e muitos jogadores
marcam presença em ambos
os universos Nalguns casos
os jogos de tabuleiro foram a

primeira experiência de joga
bilidade de quem ainda hoje

gosta de jogar seja por pura
diversão ou pela procura de
um desafio adicional Existem

ganhos que atravessam ambas
as experiências como é o caso
do desenvolvimento de um lado

criativo e do imaginário através
da imersão numa narrativa e

ganhos únicos que no caso
dos jogos de tabuleiro têm a
ver com o lado social e de con

vívio de momentos que são irrepetíveis e da gestão de uma maior
imprevisibilidade visto que as dinâmicas se alteram consoante o
grupo que estiver em jogo Os jogos de tabuleiro permitem ainda a

portabilidade ou seja podem ser jogados em qualquer espaço e a
adaptados a diferentes contextos

Entende que há várias experiências bem sucedidas de junção dos
dois universos onde o digital atua como complementar ao que se
está a desenvolver no tabuleiro podendo criar um certo tipo de am

biente no jogo melhorando a sua narrativa desencadear uma ação
ou servir como suporte para que o objetivo do jogo seja atingido
Isto exige dos participantes a capacidade de cruzar as duas reali

dades mas o tabuleiro continua a ser o centro da ação
O Natal continua a ser o período de ouro para este tipo de oferta e
no caso da Majora corresponde a 70 das vendas
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MATTEL PALAVRAS PARA QUÊ

A cada hora são iniciadas pelo menos 30 mil partidas de Scrabble
Colocadas lado a lado todas as peças deste jogo produzidas desde
sempre poderiam dar a volta à Terra oito vezes E algures no mundo

há mais de um milhão de peças perdidas deste jogo da Mattel Estas
são algumas das curiosidades relativas a este clássico jogo de pa
lavras cruzadas em tabuleiro que é a marca mais antiga da empre
sa São 70 anos de diversão entre amigos e família e exemplo de uma
área que tem vindo nos últimos anos a ganhar um novo dinamismo

Segundo a brand activation lead da Mattel Portugal Sara Marcai os
jogos de tabuleiro têm vindo a crescer bastante nos últimos anos
num fenómeno global e muito forte na Europa Em 2015 o merca
do em Portugal cresceu 20 e no ano passado os jogos tradicionais
cresceram 12 diz A tendência de crescimento continua a fazer

se sentir este ano prevendo se que continue nos próximos anos
Essencial para as vendas destes produtos é o período natalício que
corresponde a 55 das vendas de jogos da Mattel O objetivo é de

crescimento e lançamento de novos produtos tanto nos jogos in
fantis como nos jogos de família

além de dar lugar à inovação
É ao revivalismo que Sara Marcai
atribui o aumento da procura de

jogos de tabuleiro É um certo
back to the basics de diferenciar

as experiências que cada pessoa

tem no seu dia a dia Porquê li
mitarmo nos a um tipo de entre

tenimento quando temos tantos
disponíveis e porquê descartar os
jogos tradicionais quando ainda

são capazes de nos proporcio
nar momentos inesquecíveis de

partilha e de união entre as pessoas A questão é especialmente
premente num mundo que é e vai continuar a ser cada vez mais

digital Há alerta no entanto casos em que o mercado tradicional

usa o mercado digital para crescer e ter mais visibilidade Exem

plifica com o que aconteceu quando a empresa lançou a aplicação
para telemóvel do jogo de cartas UNO que junta milhões de pes

soas em todo o mundo a jogar de forma digital As pessoas não

deixaram de forma alguma de deixar de comprar jogos UNO pois o
jogar cara a cara ainda é muito importante socialmente Mas conse
guimos chegar a muita gente de forma muito poderosa comenta

De facto afirma o comprador de jogos de tabuleiro procura essen
cialmente diversão em família ou com amigos momentos genuínos
que possa partilhar com os outros Já os pais procuram jogos di
dáticos para os filhos aprenderem enquanto se divertem e que lhes

permita ter alguns momentos de diversão com os amigos longe de

ecrãs com jogos que puxem pela sua cabeça e desenvolvam capa
cidades cognitivas Os pais entende têm muito a preocupação de
tirar os filhos dos ecrãs e escolhem esta categoria para terem tempo
de qualidade em conjunto
É neste sentido que a marca lança para este Natal dois novos jo
gos para o target infantil o Scrabble Aprende Inglês e o Agarra
o Cocó O primeiro apresenta se como uma forma divertida de

contatar com a língua inglesa Diversão é também a tónica do se

gundo jogo que inclui uma sanita um desentupidor e o Sr Coco
O resto adivinha se
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MEBO
COLOCAR
O DIGITAL
EM MODO VOO

Uma forma fantástica de juntar

à mesa família e amigos É as
sim que o fundador da MEBO
Games Gil d Orey encara os
jogos de tabuleiro Com eles
aprendemos a colocar os nos

sos aparelhos digitais em

modo voo nem que seja por
umas horas diz Entende mes

mo que é por isso que têm vindo

a ganhar cada vez mais espaço
surgem como resposta ao iso
lamento das pessoas que vivem
dependentes dos seus compu
tadores portáteis tablets e te
lemóveis Sentimo nos reais

Não vê assim o dinamismo

crescente deste tipo de jogos
como uma questão de reviva
lismo mas como uma resposta

clara ao cansaço e isolamento
que o digital provoca Cada
vez mais procuram se solu

ções lúdicas em que a compo
nente humana é valorizada e a

solidão é combatida

Revela que o cliente que com

pra jogos de tabuleiro é maio
ritariamente de classe média e

da faixa etária entre os 25 e os

35 anos Este é também o perfil

dos clientes dos jogos digitais

nota o que comprova clara

mente que o analógico aparece

como o contraponto do digital

Muitas famílias jovens procuram os jogos de

tabuleiro na tentativa de viver uma experiência

de convívio que não se consegue no digital
Na sua opinião o analógico e o digital com
plementam se e é até saudável que coexistam

para fortalecer o conceito de comunidades glo

bais As duas opções permitem dinâmicas de
grupo distintas e diferentes níveis de socialização O analógico
privilegia o relacionamento humano o digital torna nos mais
globais e permite nos jogar com pessoas localizadas em qual
quer zona do mundo Nenhum é mais importante do que o outro

comenta Começam a surgir assim produtos híbridos de jogos
de tabuleiro que podem ser suportados por aplicações numa
diversidade que beneficia a todos
Variado é também o portefólio da marca que fundada em 2010 co
meçou por centrar se nas histórias e costumes nacionais e atual
mente é mais transversal em virtude da crescente internacionaliza

ção da empresa e da natural adequação ao público Este ano conta
os jogos mais vendidos em Portugal foram Caravelas e Reis de

Portugal mas também Passa o Desenho Mistakos E os últimos

lançamentos O Arraial Vende se Pega Bicho e Era uma vez
O principal objetivo este ano é revela consolidar a posição no

mercado português como a melhor editora nacional de jogos detabuleiroe simultaneamente aumentaras parcerias internacionais
através de vendas de licenças dos jogos para editoras estrangei
ras Felizmente através de presenças em feiras da organização
de eventos e do lançamento de novos jogos temos conseguido
manter um crescimento sustentável Um crescimento para o qual

o Natal contribui significativa

mente uma vez que representa
cerca de 70 das vendas da

MEBO Infelizmente os jogos
de tabuleiro são ainda muito

sazonais apesar de se notar

já alguma mudança afirma O
importante conclui é que ao

final do dia nas férias ou ao fim

de semana pais e filhos avós

e netos primos ou grupos de
amigos se queiram juntar em
redor do tabuleiro desfrutando

da companhia uns dos outros
para uma atividade lúdica que
verdadeiramente os divirta
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Há�um�novo�party�game�só�para�adultos�—�e�è�recomendado�por�Maluco�Beleza,�lojas�e�marcas

�O�jogo�coloca�os�participantes�em�200�situações�extremas�e�leva-os�a�tomar�decisões�―extremamente
embaraçosas‖.

Com�as�noites�mais�longas�e�chuvosas,�as�fèrias�de�Natal�e�de�Ano�Novo�(para�algumas�pessoas)�â�porta,�cada
vez�apetece�mais�reunir�os�amigos�—�só�que�em�casa,�confortavelmente,�e�de�preferência�com�algo�bem
divertido�para�passar�as�horas,�enquanto�se�põe�a�conversa�em�dia.

A�pensar�nisto,�a�Majora�acabou�de�lançar�um�party�game�de�conteödo�não�censurado,�onde�os�participantes
são�postos�em�situações�extremas�e�tomadas�de�decisão�embaraçosas�—�ou�seja�com�conteödo�divertido�mas
exclusivo�para�adultos.

O�jogo�ORAL,�recomendado�pelo�programa�Maluco�Beleza,�do�comediante�Rui�Unas,vai�estar�â�venda�em
exclusivo�nas�lojas�FNAC�e�no�site�da�Majora�a�partir�deste�mês�de�dezembro.

A�empresa�explica�esta�aposta�lembrando�que�os�adultos�tambèm�procuram�jogos�de�tabuleiro�para�se�divertir
com�os�amigos�e�que�―estava�na�altura�de�apresentar�um�conteödo�irreverente‖.

O�jogo�è�inspirado�num�outro�antigo�da�Majora,�que�coloca�os�jogadores�â�prova�com�dilemas�morais�e�ao
mesmo�tempo�realistas,�agora�atualizado�com�um�sentido�de�humor�mais�forte.

Em�Oral,�o�baralho�de�200�situações�embaraçosas�è�virado�para�baixo�e�cada�jogador�recolhe�um�peão�e�as
cartas�A,B,C�e�D.�O�mais�falador�começa�o�jogo�e�lê,�em�voz�alta,�a�primeira�carta�do�baralho.�Secretamente
decide�a�opção�com�que�mais�se�identifica�e�coloca-a�virada�para�baixo�na�mesa.�É�a�vez�do�grupo�jogar�a�carta
da�opção�que�acredita�ter�sido�escolhida,�tendo�em�conta�o�que�conhecem�desse�jogador.

Todos�os�jogadores�revelam�as�suas�cartas.�Se�alguèm�acertar�na�resposta�do�primeiro�jogador�este�avança
uma�casa�e�tantas�quantas�as�respostas�certas.�Os�jogadores�que�acertaram�avançam�uma�casa.�Se�ninguèm
acertar,�ninguèm�avança.�E�è�a�vez�do�jogador�seguinte,�atè�terminar.

O�jogo�já�está�â�venda�e�tem�um�preço�recomendado�de�25€.
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Convidados:�Catarina�Jervell�(Diretor-geral�da�Majora),�Luísa�Jorge�(Museu�do�brinquedo�português)�e�Ricardo
Leite�(Colecionador�de�brinquedos)
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Brincar�como�antes.�Dados�rolam�cada�vez�mais�na�vida�dos�portugueses

Carolina�Brás�carolina.bras@newsplex.pt�Carolina�Brás�|�carolina.bras@newsplex.pt�O�mercado�dos�jogos�de
tabuleiro�está�a�crescer.�Segundo�a�Majora,�desde�2016,�as�vendas�online�aumentaram�50%�e�nas�lojas�na
ordem�dos�25%.�Para�muitas�pessoas,�este�tipo�de�jogos�faz�parte�do�dia-a-dia�e�atè�há�quem�represente
Portugal�em�campeonatos�internacionais.

Paulo�Ferreira�-�Mistèrio�Juvenil

Carolina�Brás�carolina.bras@newsplex.pt

Carolina�Brás�|�carolina.bras@newsplex.pt

Quem�nunca�juntou�a�família�ou�amigos�para�lançar�os�dados�e�começar�a�jogar?�No�Trivial�Pursuit�as�respostas
difíceis�sem�escolha�möltipla�ameaçam�a�vitória�e�no�Scrabble�são�as�palavras�que�mais�contam.�A�batalha�naval
brinca�com�a�conjugação�entre�as�letras�e�os�nömeros�enquanto�no�Risco�a�conquista�de�territórios�è�sinónimo
de�vitória.�Há�jogos�de�tabuleiro�para�todos�os�gostos,�uns�mais�fáceis�do�que�outros,�alguns�que�demoram
menos�tempo�e�outros�que�nos�divertem�durante�horas.�Nos�öltimos�tempos,�a�tecnologia�pareceu�tirar�alguma
visibilidade�a�esta�forma�de�entretenimento,�substituindo-a�por�um�comando�e�um�ecrã,�mas�desengane-se
quem�acredita�que�os�jogos�de�tabuleiro�já�não�fazem�parte�da�procura�dos�consumidores:�pelo�contrário.�No
öltimo�ano,�em�Portugal,�as�vendas�aumentaram�cerca�de�12%�e�não�são�as�crianças�quem�mais�procura�este
tipo�de�jogos.

Os�jovens�adultos�não�esqueceram�os�jogos�onde�por�cima�de�uma�base�plana�de�qualquer�material�se�moviam
peças�sob�regras�prè-estabelecidas�e�são�hoje�os�maiores�impulsionadores�das�cerca�de�1,8�milhões�de
unidades�vendidas�e�que�dizem�respeito�a�22�milhões�de�euros,�segundo�dados�da�GfK.

«Desde�2016�que�se�regista�uma�tendência�de�regresso�aos�jogos�de�tabuleiro�(...)�Isto�tem�a�ver�com�a�própria
dinãmica�dos�jogos�de�tabuleiro,�que�são�hoje�muito�fortes�em�ilustração,�com�dinãmicas�mais�rápidas,�com�uma
grande�diversidade�de�desafios�que�não�se�resumem�a�sorte�ou�azar,�e�ao�mesmo�tempo�aproximam�jogadores
de�diferentes�idades¬,�explicou�ao�b,i.�Catarina�Jervell,�diretora�geral�da�Majora.�O�confronto�entre�tecnologia�e
jogo�tradicional�è�um�problema�constante,�mas�no�entanto,�a�diretora�da�marca�de�jogos�portugueses,�criada
em�1939,�afirma�que�a�procura�por�jogos�de�tabuleiro�acontece�porque�estes�oferecem�«por�um�lado�o�desafio
mental�de�montar�uma�estratègia�para�chegar�a�uma�solução,�e�por�outro�o�prazer�de�desfrutar�de�bons
momentos�com�os�amigos¬.

O�tempo�de�qualidade�entre�pais�e�crianças�è�um�dos�pontos�fulcrais�para�que�este�fenómeno�de�crescimento
aconteça�tambèm�em�faixas�etárias�mais�baixas,�uma�vez�que�os�pais�têm�um�«papel�determinante�no
desenvolvimento�das�crianças�e�è�atravès�da�brincadeira�que�aprendem�a�tomar�decisões,�resolver�problemas,
seguir�regras�e�a�lidar�com�as�emoções,�seja�elas�de�frustração,�superação�ou�conquista¬,�refere�a�diretora.
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Mas�a�verdade�è�que�os�adultos�que�cresceram�a�brincar�com�este�tipo�de�jogos�são�hoje�o�pöblico-alvo.�Tanto
è�que�a�Majora�pretende�agora�«lançar�um�jogo�exclusivo�para�adultos¬.

E�como�brincar�não�è�um�direito�exclusivo�das�crianças�e�um�jogo�obriga�sempre�a�que�alguèm�saia�a�perder,�há
tambèm�quem�leve�os�mais�conhecidos�jogos�de�tabuleiro�a�competições�nacionais�e�internacionais.�E�por�isso
hoje�há�já�centenas�de�casas�de�jogos,�convívios�e�campeonatos�específicos�espalhados�por�Portugal�e�pelo
mundo�fora.

BRINCAR�AOS�RICOS�POR�UMAS�HORAS

O�famoso�jogo�onde�bairros,�casas�e�hotèis�são�comprados�e�vendidos�e�as�taxas�de�quem�entra�em
propriedades�privadas�não�são�perdoadas�faz�as�delícias�dos�jogadores�da�«geração�acima�dos�35�anos�atè�aos
50,�que�è�a�que�alinha�mais�neste�tipo�de�jogo¬,�afirma�ao�b,i.�Vítor�Cãndido,�jogador�de�Monopoly�[em�Portugal,
Monopólio]�que�chegou�a�representar�as�cores�da�bandeira�nacional�no�Campeonato�do�Mundo�de�Monopoly,
em�2004,�na�China.

Desde�1996�e�de�quatro�em�quatro�realizam-se�os�campeonatos�nacionais�deste�jogo�em�que�o�objetivo�è
escolher�o�melhor�dos�melhores�para�representar�Portugal�a�nível�internacional�num�evento�organizado�pela
Hasbro,�detentora�dos�direitos�do�jogo.

«Sentir�o�próprio�jogo�e�a�emoção�in�loco�de�todo�o�ambiente¬�são�os�ingredientes�secretos�que�Paulo�Ferreira,
tambèm�jogador�de�Monopoly,�destaca�como�essenciais�para�a�paixão�desta�forma�de�entretenimento.

Já�para�Vítor,�o�Monopoly�tem�características�especiais�como�«a�adaptação�â�realidade�e�ao�que�conhecemos,
sejam�ruas,�clubes,�países,�personagens�ou�pessoas�reais¬.�«Sem�perder�a�essência,�vão�sendo�criadas�novas
versões�que�apaixonam�desde�os�mais�novos�aos�mais�graödos,�já�conhecedores�da�mecãnica�do�jogo.�Desde
versões�desportivas,�de�series�de�televisão,�da�7.ª�Arte,�de�cartas,�versões�digitais,�de�viagem,�versões
personalizáveis,�e�de�outros�tantos�temas,�aparentemente�incontáveis.�É�um�jogo�que�se�tem�adaptado�de�tal
forma,�que�criou�uma�versão�onde�um�dos�objetivos�è�fazer�batota,�o�Monopoly�Cheaters�Edition¬,�enumera.

Mas�alèm�do�jogo�que�nos�pode�deixar�‘ricos’,�Paulo�Ferreira�afirma�que�há�outros�jogos�com�os�quais�as
gerações�dos�jovens�e�adultos�têm�uma�espècie�de�relação�de�carinho�como�o�caso�do�Cluedo,�Risco�ou�Trivial
Pursuit

Assente�na�evolução�dos�tempos�e�das�tecnologias,�o�jogador�refere�que�«os�jogos�de�tabuleiro�travam�uma
disputa�com�o�digital,�que�parte�com�a�vantagem�de�estar�mais�â�disposição.�Continuam,�no�entanto,�a�existir�os
resistentes�que�vão�organizando�encontros�mensais,�semanais,�ou�quando�dá,�em�grupos�de�amigos�ou�mesmo
desconhecidos�que�aparecem,�e�que�levam�o�seu�conhecimento,�ou�mais�recente�descoberta�de�determinado
jogo�de�tabuleiro,�partilhando,�ensinando�e�jogando,�desde�jogos�clássicos�aos�mais�recentes.¬

Para�vencer�neste�jogo�cada�participante�tem�os�seus�truques,�uns�mais�secretos�que�outros.�Paulo�Ferreira,
afirma�que�è�preciso�«alguma�sorte,�estratègia�e�algumas�táticas�que�reservo¬,�já�Vítor�acredita�que�as�contas,
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estatísticas�e�probabilidades�ajudam�muito,�mas�«para�ser�bom�jogador�de�Monopoly,�deve�essencialmente
conhecer-se�bem�as�regras.�A�experiência�será�tambèm�um�forte�aliado¬.

O�VELHINHO�FUTEBOL�DE�MESA

Nem�todos�os�jogos�de�tabuleiro�se�jogam�sentados�e�implicam�dados�e�peões.�Neste�há�vinte�bonecos
pequenos�em�cima�de�uma�base�esfèrica,�um�campo�de�tecido�verde�com�duas�balizas,�cada�uma�delas�presa�a
um�guarda-redes.�É�assim�o�Subbuteo,�o�jogo�que,�a�pequena�escala,�apaixona�quem�gosta�de�futebol.

«A�dinãmica�do�jogo�associada�a�uma�grande�dose�de�precisão�e�estratègia�fazem�deste�jogo�de�futebol�de
mesa�algo�önico¬,�afirma�Luís�Filipe�Silva,�Presidente�da�Associação�Portuguesa�de�Subbuteo.

Liga�dos�Campeões�e�Liga�Europa�em�miniatura,�onde�participam�as�melhores�equipas�de�cada�país�ou�atè
mesmo�torneios�nacionais�e�internacionais,�è�tudo�o�que�a�Associação�Portuguesa�de�Subbuteo,�que�tutela�a
modalidade�a�nível�nacional,�e�a�Federação�Internacional�(FISTF)�oferecem�aos�jogadores�profissionais.

«Temos�um�tabuleiro/�campo�e�para�jogar�andamos�â�volta�do�mesmo�e�não�parados�de�um�dos�seus�lados¬,
explica�Carolina�Villarigues,�estudante�universitária�e�membro�da�equipa�do�Belenenses.

Este�jogo�de�um�contra�um�è�indicado�para�todas�as�idades�e�embora�Carolina�destaque�os�adultos�como�os
maiores�consumidores�de�futebol�de�mesa,�o�presidente�da�Associação�Portuguesa�de�Subbuteo�afirma�que�«nos
öltimos�3�anos�o�Subbuteo�está�a�voltar�a�ter�praticantes�um�pouco�de�todas�as�idades,�pois�quem�jogou�nos
anos�80�e�90�hoje�são�pessoas�casadas�e�com�filhos�e�que�estão�a�comprar�novamente�o�jogo�para�jogarem
com�eles.�É�uma�espècie�de�revivalismo�salutar¬.�Tambèm�ele�jogador�de�futebol�de�mesa,�recorda�os�tempos
em�que�«nos�anos�80�e�durante�mais�de�uma�dècada�o�Subbuteo�fazia�parte�das�tarde�passadas�com�os
amigos¬.

Pedro�Araöjo,�jogador�de�Subbuteo�e�dirigente�de�uma�secção�de�futebol�de�mesa�numa�coletividade,�sublinha�o
crescimento�dos�jogos�de�tabuleiro,�«principalmente�jogos�de�estratègia,�interativos,�e�atè�mais�complexos�do
que�os�habituais,�tradicionais�ou�conhecidos�jogos�de�tabuleiro/mesa¬,�referindo�que�são�«jogos�que�se
assemelham�aos�de�computador�mas�com�a�realidade¬.

O�jogador�refere�ainda�que,�neste�caso�concreto,�ser�um�jogo�real�tem�bastante�importãncia.�«É�muito
estratègico�e�cognitivo,�è�preciso�treinar�como�se�de�um�desporto�ou�modalidade�se�tratasse,�e�há�um�mundo�â
volta�deste�jogo,�que�vai�desde�a�escolha�dos�bonecos,�as�bases�que�deslizam�no�campo,�a�forma�de�jogar,�e
sobretudo�não�è�virtual...�É�tambèm�uma�excelente�forma�de�passar�tempo�com�os�amigos�e�colegas�de
equipa¬.

Carolina�Villarigues�acredita�que�os�avós�e�pais�estão�a�passar�a�paixão�que�tinham�por�estes�jogos�aos�filhos�e
a�isso�se�deve�o�aumento�da�procura�de�jogos�de�tabuleiro.

A�jovem�de�21�anos,�refere�tambèm�que�mais�do�que�a�vitória,�os�jogos�de�tabuleiro�proporcionam�experiências
de�convívio�önicas�e�partilha�de�gostos,�paixões�e�emoções�espetaculares.�Há�modas�que�não�passam.
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Portugueses
estão a voltar
aos tabuleiros
dejogo
ConsumoAs vendas de jogos de
tabuleiro e puzzles tradicionais
cresceram 12 no último ano

e já valem 22 milhões de euros
Utilizadores querem quebrar
isolamento dos jogos online
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Portugueses estão de volta
aos tabuleiros de jogo
Os dados estão a rolar com um crescimento de 12 nos jogos e puzzles tradicionais
em Portugal Estão a ser descobertos por uma geração que já não cresceu com eles

—MARIA CAETANO

Os jogadores estão de regresso à
casa de partida As vendas de jogos
de tabuleiro estão a crescer e não
são as crianças mas jovens adultos
que passaram a infância no jogo
eletrónico quem hoje empurra
aquele que é o segmento de maior
expansão nomercado dos brinque
dos Em Portugal o cansaço do di
gital e a procura por companheiros
de partida também está a fazer dis
parar vendas a gerar negócios no
vos e a recuperar os antigos e a des
pertar o grande retalho
As vendas de jogos e puzzles au

mentaram emPortugal 12 no úl
timo ano Valeram 22 milhões de
euros com 1 8 milhões de unida
des de acordo com dados da GfK
São números que acompanham
uma tendência internacional lide
rada pela América do Norte com
um terço das vendas mundiais e
subidas de 14 em 2016 nos dados
da Euromonitor E a consultora diz
que vai continuar a crescer

As pessoas estavam completa
mente isoladas em termos lúdi
cos diz Gil d Orey criador de jo
gos português Posso estara jogar
orúine com 40 milhões de pessoas
mas no fundo estou a jogar com
um número O facto de as pessoas
estarem todos os dias frente aos
computadores gerou esta contra
corrente Back to the basics vamos
falar com as pessoas
Gil d Orey com a editora Mebo

passou 15 anos como designer em
agências até descobrir que o que
queria era criar e publicar jogos Al
guns dos seus maiores sucessos
como o Vintage e o Caravelas resul
taramnavendade licenças a edito
ras internacionais hoje constitui
mais de um terço do negócio Uma

das produções mais recentes Esto
ril está agora a chegar à China Em
Portugal o designer conquistou lu
gar nas grandes superfícies comer
ciais ao lado de clássicos de família
comoMonopólio ou Trivial Pursuit
Algumas das tiragensjá superamas
dez mil unidades É um número
estrondoso para Portugal
AAlemanha temsido omotor da

redescoberta É em Essen que se
realiza a Spiel a maior feira da in
dústria amostrarmil novos produ
tos todos os anos E é alemão o jogo
Catan o mais popularjogo de estra
tégia do final domilénio que fez o
mundo descobrir o estilo de jogos
europeus os chamados euroga
mes Afinal isto não é lançar o da
do e andar com o boneco A partir
daí foi a loucura
Vital Lacerda especializou se

nesta tipologia É outro designer
que deixou o mundo das agências
para se dedicar à profissão de so
nho Trabalha como freelancer
para os mercados internacionais
Oseu best seUer TheGaUerist alcan
çou uma tiragem de 25mil tabulei
ros A mais recente criação Escape
Plan está perto de ser lançada pela
Eagle Gryphon Recebeu até à últi
ma sexta feira mais de 600mil dó
lares na plataformaKickstarter

Lacerda chegou à criação de jo
gos para pôr Portugal no mapa li
teralmente Criou um mapa do
país para umjogo TheAgeofSteam
e a partir daí não parou E Portugal
ficou mesmo no mapa No ano
passado lancei um jogo chamado
Lisboa que é a reconstrução da ci
dade depois do terramoto Recebo
e mails diariamente de gente a di
zer que vai visitar Lisboa e levar as
peças do jogo para encontrar os sí
tios Este ano saiu um chamado
Coimbra Não deve demorar muito
a sair um chamado Porto
Não são só os portugueses quem

leva o país para os tabuleiros O au
tor alemão Michael Kiesling lan
çou no ano passado Azul jogo em
que o tema é criar um painel de
azulejos no Palácio de Leiria Foi o
vencedor do prémio Spiel des
Jahres naAlemanha e a tiragemjá
anda na ordem dos milhões A edi
tora italiana What s Your Game
gostou tanto do país e dos seus cria
dores que fez de um sede e dos ou
tros sócios Nuno Bizarro Sendeiro
e Paulo Soledade são os parceiros e

a sede é em Leiria onde decorre o
maior evento de jogadores do país
o LeiriaCon commais de 400 par
ticipantes
Há agora mais editoras e distri

buidoras no país Mebo Pythago
ras WhafsYour Game Devir Mo
rapiaf ao lado de nomes interna
cionais como a Hasbro ou Concen
tra e da histórica marca Majora re
cuperada em 2016 pela holding de
investimentos The Edge Group
O nome que os portugueses mais
identificam com a infância e com
os jogos de tabuleiro também está
a apressar o passo para apanhar no
vos e antigos consumidores
AMajora foi desde sempre a por

ta de entrada nos jogos de tabulei
ro para as crianças portuguesas e
quer continuar a sê lo Mas a in
tenção é crescer e também come
çar a apanhar novos públicos ex
plica Irina Rosa responsável pela
comunicação da marca Até ao Na
tal a Majora põe em loja 11 novos
jogos Um deles será para adultos
Emesmoumjogo paramais de 18
anos avisa

Tristan
Donovan
Revivalismo
é liderado por
millennials

Tristan Donovan critico de jogos
lançou no ano passado It s Ali a
Game a história de como dados
peões e tabuleiros começaram e
chegaram até nós

Hámesmo um regresso aos
jogos de tabuleiro
Estão definitivamente de volta
Segundo a NPD e a Euromonitor
as vendas de jogos de tabuleiro
têm vindo a crescer rapidamente
desde há vários anos e há outros
indicadores Em várias cidades do
mundo as pessoas estão a abrir
cafés com jogos de tabuleiro As
pessoas alugam as mesas à hora e
depois escolhem o jogo que que
rem de entre centenas que exis
tem nesses cafés Outro sinal é
que em sítios de crowdfunding
como a Kickstarter as pessoas es
tão a pôr mais dinheiro em jogos
de tabuleiro do que eletrónicos
Quais os principais países onde
há este ressurgimento
Este ressurgimento tem origem
no centro da Europa e na Alema
nha em particular Mas os jogos
de tabuleiro foram sempre popu
lares na Alemanha Grande parte
do retomo acontece com pessoas
de outros países que descobrem os
jogos desenhados ou influencia
dos por alemães A tendência é
mais forte na América do Norte
mas outros países começam a se
guir o exemplo de EUA e Canadá
como o Reino Unido onde surgiu
uma série de cafés de jogos nos úl
timos dois anos Interessante é
que este revivalismo é liderado
pelos millennials Ogrande cresci
mento está em vendas a jovens
adultos É mais que nostalgia ou os
pais a quererem que os filhos jo
guemjogos de tabuleiro emvez de
eletrónicos
Há umjogomais procurado
Os velhos favoritos persistem
mas a nova geração de jogos tem
características diferentes dos jo
gos mais conhecidos Jogos como o
Monopólio implicavam eliminar
pessoas antes do fim do jogo e
uma competição feroz Os jogos
mais recentes como Catan Pan
demicou Ticket toRide não eli
minam jogadores antes do fim e
encorajam de algum modo a coo
peração No Catan as pessoas têm
de negociar entre si para terem hi
pótese de ganhar No Pandemic
que visa conter um surto de doen
ça não há sequer competição Os
jogadores têm de trabalhar em
equipa para derrotarem o jogo
O dinheiro e a gestão são uma
característica forte emmuitos
jogos Os jogos passam concei
tos e crenças económicas
Os jogos de tabuleiro têm contri
buído para ensinar conceitos eco
nómicos às crianças OMonopólio
explicou a milhões o que era uma
hipoteca e o Game ofhife apre
sentou nos os seguros Em teoria
também passam crenças econó
micas O Monopólio começou por
ser oJogo doSenhoríopara alertar
contra os riscos da concentração
monopolista A lição ainda lá está
o jogo acaba com todos na bancar
rota menos aquele que vence
O criador do jogo esperava mos
trar a injustiça da situação mas foi
entendido de formadiferente Afi
nal todos querem ser o senhorio
que deixa os outros namiséria
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Portugueses�estão�de�volta�aos�tabuleiros�de�jogo

�Os�jogadores�estão�de�regresso�â�casa�de�partida.�As�vendas�de�jogos�de�tabuleiro�estão�a�crescer�e�não�são
as�crianças,�mas�jovens�adultos�que

passaram�a�infãncia�no�jogo�eletrónico,�quem�hoje�empurra�aquele�que�è�o�segmento�de�maior�expansão�no
mercado�dos�brinquedos.�Em�Portugal,�o�cansaço�do�digital�e�a�procura�por�companheiros�de�partida�tambèm
está�a�fazer�disparar�vendas,�a�gerar�negócios�novos�e�a�recuperar�os�antigos,�e�a�despertar�o�grande�retalho.

As�vendas�de�jogos�e�puzzles�aumentaram�em�Portugal�12%�no�öltimo�ano.�Valeram�22�milhões�de�euros,�com
1,8�milhões�de�unidades,�de�acordo�com�dados�da�GfK.�São�nömeros�que�acompanham�uma�tendência
internacional�liderada�pela�Amèrica�do�Norte,�com�um�terço�das�vendas�mundiais�e�subidas�de�14%�em�2016
nos�dados�da�Euromonitor.�E�a�consultora�diz�que�vai�continuar�a�crescer.

“As�pessoas�estavam�completamente�isoladas�em�termos�lödicos”,�diz�Gil�d’Orey,�criador�de�jogos�português.
“Posso�estar�a�jogar�online�com�40�milhões�de�pessoas,�mas�no�fundo�estou�a�jogar�com�um�nömero.�O�facto
de�as�pessoas�estarem�todos�os�dias�frente�aos�computadores�gerou�esta�contracorrente.�Back�to�the�basics,
vamos�falar�com�as�pessoas�”

Gil�d’Orey,�com�a�editora�Mebo,�passou�15�anos�como�designer�em�agências�atè�descobrir�que�o�que�queria�era
criar�e�publicar�jogos.�Alguns�dos�seus�maiores�sucessos,�como�o�Vintage�e�o�Caravelas,�resultaram�na�venda
de�licenças�a�editoras�internacionais�–�hoje�constitui�mais�de�um�terço�do�negócio.�Uma�das�produções�mais
recentes,�Estoril,�está�agora�a�chegar�â�China.�Em�Portugal,�o�designer�conquistou�lugar�nas�grandes
superfícies�comerciais�ao�lado�de�clássicos�de�família�como�Monopólio�ou

Trivial�Pursuit.�Algumas�das�tiragens�já�superam�as�10�mil�unidades.�“É�um�nömero�estrondoso�para�Portugal”.

“Não�è�lançar�o�dado�e�andar�com�o�boneco”

Espaços�comerciais�como�a�FNAC�têm�vindo�a�apostar�em�campanhas�específicas�de�promoção�de�jogos�de
tabuleiro,�com�eventos�e�parcerias�com�grupos�de�boardgamers�e�alguns�fãs�mais�conhecidos�desta
modalidade�de�entretenimento,�como�Nuno�Markl.�“A�FNAC�já�passou�pela�casa�de�partida�há�algum�tempo”,
assegura�a�empresa.

“Vivemos�na�era�dourada�dos�jogos�de�tabuleiro,�em�que�são�lançados�nos�mercados�internacionais�cerca�de
mil�jogos�por�ano,�com�uma�grande�diversidade�de�mecanismos�e�temáticas.�Em�Portugal,�esta�realidade�è
tambèm�uma�tendência�em�crescimento�e�o�mercado�está�muito�recetivo”,�diz�a�FNAC.

A�Alemanha�tem�sido�o�motor�da�redescoberta.�É�em�Essen�que�se�realiza�a�Spiel,�a�maior�feira�da�indöstria.�E
è�alemão�o�jogo�Catan,�o�mais�popular�jogo�de�estratègia,�do�final�do�milènio,�que�fez�o�mundo�descobrir�o�estilo
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de�jogos�europeus�–�os�chamados�eurogames.�“Afinal�isto�não�è�lançar�o�dado�e�andar�com�o�boneco.�A�partir
daí�foi�a�loucura”,�diz�Gil�d’Orey.

Vital�Lacerda�especializou-se�nesta�tipologia.�É�outro�designer�que�deixou�o�mundo�das�agências�para�se
dedicar�â�“profissão�de�sonho”.�Trabalha�como�freelancer�para�os�mercados�internacionais.�O�seu�best-seller,
The�Gallerist,�alcançou�uma�tiragem�de�25�mil�tabuleiros.�A�mais�recente�criação,�Escape�Plan,�está�perto�de�ser
lançada�pela�Eagle�Gryphon.�Recebeu�atè�â�öltima�sexta-feira�mais�de�600�mil�dólares�na�plataforma
Kickstarter.

Lacerda�chegou�â�criação�de�jogos�para�pôr�Portugal�no�mapa,�literalmente.�Criou�um�mapa�do�país�para�um
jogo,�The�Age�of�Steam,�e�a�partir�daí�não�parou.�E�Portugal�ficou�mesmo�no�mapa.�“No�ano�passado�lancei�um
jogo�chamado�Lisboa,�que�è�a�reconstrução�da�cidade�depois�do�terramoto.�Recebo�emails�diariamente�de
gente�a�dizer�que�vai�visitar�Lisboa�e�levar�as�peças�do�jogo�para�encontrar�os�sítios.�Este�ano�saiu�um�chamado
Coimbra.�Não�deve�demorar�muito�a�sair�um�chamado�Porto.”

Não�são�só�os�portugueses�quem�leva�o�país�para�os�tabuleiros.�O�autor�alemão�Michael�Kiesling�lançou�no�ano
passado�Azul,�jogo�onde�o�tema�è�criar�um�painel�de�azulejos�no�Palácio�de�Leiria.�Foi�o�vencedor�do�prèmio
Spiel�des�Jahres,�na�Alemanha,�e�a�tiragem�já�anda�na�ordem�dos�milhões.�A�editora�italiana�What’s�Your�Game
gostou�tanto�do�país�e�dos�seus�criadores�que�fez�de�um�sede�e�dos�outros�sócios.�Nuno�Bizarro�Sentieiro�e
Paulo�Soledade�são�os�parceiros�e�a�sede�è�em�Leiria,�onde�decorre�o�maior�evento�de�jogadores�indöstria�do
país,�o�LeiriaCon,�com�mais�de�400�participantes.

Irina�Rosa,�responsável�pela�comunicação�da�Majora�no�The�Edge�Group.�(�Pedro�Rocha�/�Global�Imagens�)

“A�intenção�è�crescer�e�tambèm�começar�a�apanhar�novos�pöblicos”,�explica�Irina�Rosa,�responsável�pela
comunicação�da�Majora.�(�Pedro�Rocha�/�Global�Imagens�)

Majora�para�maiores�de�18

Há�agora�mais�editoras�e�distribuidoras�no�país�–�Mebo,�Pythagoras,�What’s�Your�Game,�Devir,�Morapiaf�–�ao
lado�de�nomes�internacionais�como�a�Hasbro�ou�Concentra�e�da�histórica�marca�Majora,�recuperada�em�2016
pela�holding�de�investimentos�The�Edge�Group.�O�nome�que�os�portugueses�mais�identificam�com�a�infãncia�e
com�os�jogos�de�tabuleiro�tambèm�está�a�apressar�o�passo�para�apanhar�novos�e�antigos�consumidores.

A�Majora�foi�desde�sempre�a�porta�de�entrada�nos�jogos�de�tabuleiro�para�as�crianças�portuguesas�e�quer
continuar�a�sê-lo.�Mas�“a�intenção�è�crescer�e�tambèm�começar�a�apanhar�novos�pöblicos”,�explica�Irina�Rosa,
responsável�pela�comunicação�da�marca.�Atè�ao�Natal,�a�Majora�põe�em�loja�11�novos�jogos.�Um�deles�será
para�adultos.�“É�mesmo�um�jogo�para�mais�de�18�anos”,�avisa.

Muitos�estão�a�descobrir�na�vida�adulta�as�virtualidades�do�jogo�tradicional�de�tabuleiro.�E�as�empresas�tambèm.
Bruno�Monteiro,�dono�do�önico�bar�de�jogos�de�tabuleiro�do�país,�em�Lisboa,�o�Pow�Wow,�è�tambèm�formador
em�sessões�de�jogo�encomendadas�por�empresas.�“Com�um�jogo�em�que�è�preciso�negociar�constantemente
desenvolve-se�uma�soft�skill.�Pode�ser�negociar,�comunicar,�trabalhar�em�equipa.�Os�jogos�são�uma�maneira�de
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desenvolver�isso�porque�estamos�numa�situação�que�è�palpável”,�explica.

Ao�Pow�Wow,�em�Telheiras,�chegam�pessoas�que�não�são�o�típico�jogador�experimentado.�“Perguntam�porque
não�tenho�o�monopólio.�Respondo�que�não�gosto�de�monopólio.�Há�milhares�de�jogos.�Começam�a
experimentar,�voltam,�querem�aprender�mais,�trazem�amigos.�É�assim�que�isto�cresce”,�diz�o�proprietário.�“O�que
è�fixe�è�que�ninguèm�pega�no�telemóvel”.

É�tambèm�assim�na�Pastelaria�Tentações,�junto�a�Picoas,�em�Lisboa,�todas�as�quartas-feiras.�O�encontro
semanal�do�Lisbon�Boardgamers,�grupo�informal�de�jogadores�de�tabuleiro�criado�há�mais�de�dez�anos,�reöne
atè�50�pessoas�por�evento.

“Há�sete�ou�oito�anos,�quem�vinha�eram�pessoas�que�gostavam�de�jogos�de�hora,�hora�e�meia.�Hoje�em�dia
vê-se�muitas�pessoas�que�estão�aqui�a�jogar�jogos�de�20�minutos,�party�games,�para�descontrair”,�diz�Tiago
Duarte.

Tiago�Duarte�está�no�grupo�há�nove�anos�e�quase�nunca�falha�um�encontro.�Em�casa,�tem�uma�autêntica
ludoteca�–�500�jogos�numa�divisão,�numa�coleção�a�uso.�Vai�a�jogo�“pelas�pessoas”.�Muitos�boardgamers�são
hoje�amigos�com�quem�faz�fèrias�ou�almoça.�“A�parte�social�está�muito�presente.�Não�tenho�prazer�com�o�jogo
online.�Prefiro�jogar�um�jogo�com�pessoas�com�quem�tenho�empatia�sendo�um�jogo�de�que�não�gosto�tanto�do
que�o�contrário.�Mas�o�ideal�è�jogar�com�pessoas�de�quem�se�gosta�jogos�de�que�se�gosta.”

Continuar�a�ler�Facebook�Partilhe�esta�notícia
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Portugueses
estão a voltar
aos tabuleiros

de jogo
ConsumoAs vendas dejogos de
tabuleiro e dos puzzles tradicionais
cresceram 12 no último ano

Mercado já vale mais de 20 milhões
de euros
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Portugueses
estão de volta aos
tabuleiros de jogo
Dados estão a rolar» com aumento de 12 nos jogos tradicionais
São descobertos por uma geração que já não cresceu com eles

MARIA CAETANO

Os jogadores estão de regresso à
casa de partida As vendas de jogos
de tabuleiro estão a crescer e não

são as crianças mas jovens adultos
que passaram a infância no jogo
eletrónico quem hoje empurra
aquele que é o segmento de maior
expansão no mercado dosbrinque
dos Em Portugal o cansaço do di
gital e a procura por companheiros
de partida também está a fazer dis
parar vendas a gerar negócios no
vosearecuperar os antigos e a des
pertar o grande retalho
As vendas de jogos e puzzles au

mentaram em Portugal 12 no úl
timo ano Valeram 22 milhões de
euros com 1 8 milhões de unida
des de acordo com dados da GfK
São números que acompanham
uma tendência internacional lide

rada pela América do Norte com
um terço das vendas mundiais e
subidas de 14 em2016 nos dados

da Euromonitor E a consultora diz

que vai continuar a crescer
As pessoas estavam completa

mente isoladas em termos lúdi

cos diz Gil d Orey criador de jo
gos português Posso estar a jogar
ordine com 40 milhões de pessoas
mas no fundo estou a jogar com
um número O facto de as pessoas
estarem todos os dias frente aos

computadores gerou esta contra
corrente Back to the basics vamos
falar com as pessoas

Gil d Orey com a editora Mebo
passou 15 anos como designer em
agências até descobrir que o que
queria era criar e publicar jogos Al
guns dos seus maiores sucessos
como o Vintage e o Caravelas re
sultaram na venda de licenças a
editoras internacionais hoje
constitui mais de um terço do ne
gócio Uma das produções mais re
centes Estoril está agora a chegar
à China Em Portugal o designer
conquistou lugar nas grandes su
perfícies comerciais ao lado de
clássicos de família comoMonopó
lio ou TrivialPursuit Algumas das
tiragensjá superam as dez miluni
dades E um número estrondoso

para Portugal
AAlemanha temsido omotorda

redescoberta É em Essen que se
realiza a Spiel a maior feira da in
dústria amostrarmil novos produ
tos todos os anos E é alemão ojogo
Catan omais popular jogo de estra
tégia do final domilénio que fez o
mundo descobrir o estilo de jogos

europeus os chamados euroga
mes Afinal isto não é lançar o
dado e andar com o boneco Apar
tir daí foi a loucura

Vital Lacerda especializou se
nesta tipologia É outro designer
que deixou o mundo das agências
para se dedicar à profissão de so
nho Trabalha como freelancer
para os mercados internacionais
O seu best seUer TheGaUerist alcan
çouuma tiragemde 25 mil tabulei
ros A mais recente criação Escape
Plan está perto de ser lançada pela
Eagle Gryphon Recebeu até à últi
ma sexta feira mais de 600 mil dó

lares na plataforma Kickstarter
Lacerda chegou à criação de jo

gos para pôr Portugal no mapa li
teralmente Criou um mapa do
país para umjogo TheAgeofSteam
e apartir daí nãoparou EPortugal
ficou mesmo no mapa No ano
passado lancei um jogo chamado
Lisboa que é a reconstrução da ci
dade depois do terramoto Recebo
e mails diariamente de gente a di
zer que vai visitar Lisboa e levar as
peças do jogo para encontrar os sí
tios Este ano saiu um chamado
Coimbra Não deve demorarmuito
a sair um chamado Porto

Não são só os portugueses quem
leva o país para os tabuleiros O au
tor alemão Michael Kiesling lan
çou no ano passado Azid jogo em
que o tema é criar um painel de
azulejos no Palácio de Leiria Foi o
vencedor do prémio Spiel des
Jahres naAlemanha e a tiragemjá
anda na ordem dos milhões A edi
tora italiana What s Your Game

gostou tanto do país e dos seus
criadores que fez de um sede e dos
outros sócios Nuno Bizarro Sen

deiro e Paulo Soledade são os par
ceiros e a sede é em Leiria onde
decorre o maior evento de jogado
res do país o LeiriaCon commais
de 400 participantes
Há agora mais editoras e distri

buidoras no país Mebo Pythago
ras WhafsYourGame Devir Mo
rapiaf ao lado de nomes interna
cionais como a Hasbro ou Concen

tra e da histórica marcaMajora re
cuperada em 2016 pela holding de
investimentos The Edge Group
O nome que os portugueses mais
identificam com a infância e com
os jogos de tabuleiro também está
a apressar o passo para apanhar no
vos e antigos consumidores
AMajora foi desde sempre apor

ta de entrada nos jogos de tabulei
ro para as crianças portuguesas e
quer continuar a sê lo Mas a in
tenção é crescer e também come
çar a apanhar novos públicos ex
plica Irina Rosa responsável pela
comunicação da marca Até ao Na
tal a Majora põe em loja 11 novos
jogos Um deles será para adultos
Émesmoumjogo paramais de 18
anos avisa

Revivalismo
é liderado por
millennials

Tristan Donovan crítico de jogos
lançou no ano passado It sAll a Ga
me a história de como dados
peões e tabuleiros começaram e
chegaram até nós

Hámesmo um regresso aos
jogos de tabuleiro
Estão definitivamente de volta

Segundo a NPD e a Euromonitor
as vendas têm vindo a crescer ra

pidamente desde há vários anos e
há outros indicadores Em várias

cidades do mundo as pessoas es
tão a abrir cafés com jogos de ta
buleiro Outro sinal é que em sí
tios de crowdfundingcomo a
Kickstarter as pessoas estão a pôr
mais dinheiro em jogos de tabu
leiro do que eletrónicos
Quais os principais países onde
há este ressurgimento
Grande parte do retomo acontece
com pessoas de outros países que
descobremos jogos desenhados ou
influenciados por alemães A ten
dência é mais forte naAmérica do

Norte mas outros países começam
a seguir o exemplo de EUA e Cana
dá como o Reino Unido Interes
sante é que este revivalismo é lide
rado pelos millennials O grande
crescimento está em vendas a jo
vens adultos É mais que nostalgia
Háumjogo mais procurado
Os velhos favoritos persistem mas
a nova geração de jogos tem carac
terísticas diferentes Jogos como o
Monopólio implicavam eliminar
pessoas antes do fim dojogo e uma
competição feroz Os jogos mais
recentes não eliminam jogadores
antes do fim e encorajam de algum
modo a cooperação Os jogadores
têm de trabalhar em equipa para
derrotarem o jogo
O dinheiro e a gestão são uma
característica forte emmuitos

jogos Os jogos passam conceitos
e crenças económicas
Têmcontribuídoparaensinarcon
ceitos económicos às crianças
OMonopólioexplicou amilhões o
que era umahipoteca e o Game of
Life apresentou nos os seguros
Em teoria também passam cren
ças económicas O Monopólio co
meçou por ser o Jogo do Senhorio
para alertar contra os riscos da con
centração monopolista Mas afi
nal todos querem ser o senhorio
que deixa os outros na miséria
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As�fèrias�são�um�lugar�estranho

�Tudo�te�parece�normal,�mas�não�è�PUBAs�dores�instalam-se�no�corpo�porque�nada�fazes,�instalam-se�na
cabeça�por�nada�pensar.

Lês�Vampiros�de�forma�voraz�e�pelo�meio�delicias-te�com�doses�cavalares�de�bolas�de�Berlim.

PUB

Tiras�fotografias,�iguais�âs�de�toda�a�gente,�e�contas�os�likes�no�Instagram�e�no�Facebook.

Andas�â�pendura�no�carro�com�a�desculpa�que�estás�com�os�mösculos�presos.�Andas�na�praia�só�porque�vês
dezenas�de�pessoas�a�passar�â�tua�frente�de�um�lado�para�o�outro.�Esticas�as�t-shirts�com�a�desculpa�que�o
calor�cola�a�roupa�â�pele.

Pões�o�telefone�em�modo�avião,�mas�â�socapa�vais�controlando�os�emails�quando�todos�estão�a�dormir.

Vais�âs�feiras�agrícolas�comprar�botas�e�passear�na�rua�junto�dos�carrossèis�onde�os�teus�filhos�lutam�para
montar�a�girafa.

Lês�o�jornal,�online�claro,�e�è�com�deleite�que�as�notícias�te�dão�conta�que�os�turistas�mais�pesados�estão�a�dar
cabo�dos�burros�em�Santorini.

Atè�aqui�tudo�normal.

Fora�do�normal�è�os�tablets�e�os�smartphones�serem�trocados�pelo�Monopólio�e�pelo�Ludo.

Ainda�mais�estranho�è�ensinares�os�teus�filhos�a�jogarem�â�bisca�dos�três�e�eles�adorarem.

Ou�será�que�não�è�assim�estranho?

Será�que�nos�falta�tempo�para�investir�em�tempo�com�os�miödos?�Será�que�o�tempo�que�gastamos�no�nosso
quotidiano�deveria�ter�uma�fracção�de�tempo�ajustada�ao�tempo�dos�nossos�filhos?

Não�sou�contra�a�tecnologia.�Pelo�contrário��É�ötil�e�nós�precisamos�dela.

É�ötil�e�quem�não�tirar�partido�dela�será�um�inötil.�Seja�no�dia-a-dia,�seja�no�mundo�do�negócio,�seja�na�simples
percepção�sobre�o�impacto�que�as�tecnologias�digitais�terão,�ou�já�têm,�nas�nossas�vidas.

É�tão�ötil�e�tão�necessária�que�nós�em�Portugal�só�agora�começámos�a�olhar�para�a�tecnologia�e�já�percebemos
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o�quão�iletrados�somos�a�nível�tecnológico.

O�melhor�do�Pöblico�no�email�Subscreva�gratuitamente�as�newsletters�e�receba�o�melhor�da�actualidade�e�os
trabalhos�mais�profundos�do�Pöblico.�Subscrever�×

Não.�Não�sou�contra.

Mais�populares

Mas...�nem�que�seja�nas�fèrias,�nos�fins-de-semana,�numa�ou�noutra�tarde,�há�que�tirar�o�Ludo�e�o�Monopólio
das�gavetas,�há�que�limpar�o�Sabichão�e�todos�os�clássicos�da�Majora�que�nos�possamos�lembrar,�e�jogar�
Jogar�“como�se�não�houvesse�amanhã”,�já�o�outro�dizia.

Há�que�deixar�os�jogos�dos�tabuleiros�de�vidro�de�parte�e�lançar�os�dados�em�cima�do�tabuleiro�de�cartão.

PUB�Continuar�a�ler

Público�Última�Hora

06-08-2018

Periodicidade:

Classe:

Âmbito:

Tiragem:

Temática:

Dimensão:

Imagem:

Pagina(s):

Diário

Informação�Geral

Informação�Geral

Informação�Geral 00:01



Sábado

36 a 44

S/Cor

5039 cm
2

116250

Nacional

Informação Geral

Semanal

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:02082018

Política



OSANIMADOSVERÕESDEMARCELO Ele sabe exactamente

o que fez no Verão
passado E no outro
E no outro E no
outro Desde miúdo

que política e férias
sempre se misturaram
PorMaria Henrique Espada

Aminha primeira
discussão polí
tica foi numas

férias em Espo
sende recorda
Marcelo Rebelo
de Sousa As

férias grandes da infância eram
muitas vezes divididas entre o

Estoril onde a família começou
a alugar casa e Esposende para
onde os Rebelo de Sousa eram por
vezes convidados a passar uns
dias no Verão em casa do co
mendador António Santos da Cu

nha amigo do pai e presidente da
câmara de Braga Terá sido em
1956 com oito anos Também es
tava Manuel Cardoso presidente
da câmara de Fafe e discutia se a

Monarquia contra a República E o
pequeno Marcelo resolveu meter
se a argumentar Pela República
Naturalmente e contra uma

maioria monárquica mas não se
amedrontou E ainda recorda bem

os argumentos a guerra civil na
monarquia constitucional no sé
culo XIX tinha deixado o país divi
dido e dilacerado como nem os

desvarios da República que
eram o argumento do outro lado
tinham feito Talvez não tenha ga
nho a discussão mas era á um re
publicano
A política sempre se intrometeu

nas férias foi numas férias em

Moçambique que fez o primeiro
discurso político era nas férias
no Algarve que ficava à conversa
muitos anos mais tarde já ambos
protagonistas da vida política por
tuguesa com Mário Soares em
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plena praia E em criança estava
já rodeado de política
Os Rebelo de Sousa começaram

por nem fazer férias a sério Os
pais Baltazar e Maria das Neves
pegavam nos miúdos de carro e
percorriam as praias da linha
Algés onde ainda havia praia
Paço de Arcos e por aí fora
As primeiras férias fora de casa

da família terão sido em 1955 O

pai Baltazar Rebelo de Sousa aca
bara de entrar para o governo
como subsecretário de Estado da

Educação Nacional com os pelou
ros do Desporto e da Cultura E isso
deu conforto financeiro suficiente

para permitir uma estadia numa
casa alugada em Santo Amaro de
Oeiras frente à igreja que inaugu
raria uma nova época nos Verões
da família Os Rebelo de Sousa vi
viam de forma comedida até à en

trada de Baltazar para o Governo
Viravam se colarinhos de camisas

e mudavam se solas dos sapatos O
cargo trouxe estabilidade
No ano seguinte alugaram um

apartamento em Carcavelos por
recomendação médica António o
irmão mais novo andava adoenta
do teimava em não melhorar da
asma e foi lhe recomendada uma

estadia de Verão na zona do pinhal
de Carcavelos era no tempo em
que ainda havia um pinhal em
Carcavelos E lá foram Nos anos

seguintes passaram a alugar um
apartamento no Estoril à sogra do
locutor de televisão Fialho Gou

veia A evolução reflecte de certa
forma alguma ascensão social
embora os pais mantivessem sem
pre rédea curta às pretensões mais
caras dos filhos

Aqueles foram os dias da linha
dos barquilhos na praia das gai
votas dos gelados na Santini
dos banhos de mar a nadar um
hábito que ficaria para a vida
toda e até garante das primeiras
turistas em biquini uma novida
de arrojada para a época e da
primeira namorada
As férias no Estoril são uma mis

tura de liberdade e obrigações Li
berdade porque os filhos de Maria
das Neves e Baltazar Rebelo de

Sousa vão ganhando espaço Mar

ceio faz amigos e passa tempo com
eles obrigações porque nunca
descura os trabalhos e na bagagem
vão sempre os livros do ano lectivo
seguinte para se ir preparando

Um dos grandes amigos da ado
lescência de Marcelo é Carlos Pires
um meu grande grande amigo
descreve ainda hoje com ênfase e
uma daquelas amizades que se for
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jam nas férias São colegas de tur
ma mas são os meses de Verão
mais do que a escola que os apro
ximam A família de Carlos tem um

casarão no Estoril com jardim em
pregados carros estacionados e
uma enorme biblioteca Marcelo é
o extrovertido Carlos o calmo Tor
nam se inseparáveis a mãe do
amigo costuma levar vários com
panheiros do filho de carro até à
praia e à geladaria Santini em Cas
cais a única que então existia e há
almoços de bifes com batatas fritas
no palacete Mas nada curiosa
mente tinha o fascínio daquela bi
blioteca a que Marcelo passa a ter
acesso livre até quando o amigo
não está basta lhe bater à porta
entrar e explorar à vontade E
questionado sobre a obrigação de
estudar para o ano seguinte em
parte imposta pelos pais e que re
conhece prefere invocar antes as
memórias e o prazer da biblioteca
As diferenças de classe não eram

uma barreira mas eram visíveis

Jogavam Monopólio que na altura
era novidade e um objecto de de
sejo Marcelo chegou a pedir um
aos pais precisamente numas fé
rias de Verão percebia que era o
brinquedo da moda mas Balta
zar recusou apesar de o pequeno
até estar adoentado achou o
capricho demasiado caro Mas o
amigo teve um dos primeiros a
surgir na zona do Estoril
É destes tempos da linha o pri

meiro namoro com Isabel Coelho
Alves Foi Marcelo a contar a his

tória a Vítor Matos autor da bio
grafia Marcelo Rebelo de Sousa
editada em 2012 Tinha 12 anos e
nas aulas da Escola de Ténis do

Estoril pergunta lhe Queres na
morar comigo Pedalam nas gai
votas trocam correspondência Ele
escreve lhe I wantyou I love
you I needyou Elvis Presley
ainda estava na moda

As longas estradas da Europa
Em 1961 Baltazar sai do governo
numa remodelação em que os
mais próximos de Marcello Caeta
no são corridos do executivo e vai

depois trabalhar para Jorge de

Mello na seguradora Império
É no início dos anos 60 que a fa

mília faz pela primeira vez viagens
ao estrangeiro verdadeiras epo
peias de carro por França ou Itá
lia longas horas de estrada e que
estradas com base nos mapas do
Automóvel Clube de Portugal Vão
com outra família os Pereira
Bernardes cada uma no seu carro
Marcelo absorve a geografia euro
peia não só na viagem mas antes
na preparação na qual já ajuda o
pai é preciso saber onde se quer ir
por onde se vai onde se fica e é
tudo planeado com antecedência
Vão a Madrid e a Paris na primei

ra incursão Marcelo exercita o
francês mas diverte se com Ber
nardo um dos filhos dos Pereira
Bernardes que é da mesma idade
a apanhar o mesmo metro que o
grupo mas numa carruagem dife
rente O exercício de atrevimento

acaba por correr mal numa viagem
até ao Louvre a família decide pas
sar antes pelas galerias Lafayette
mas os adolescentes não dão por
isso e seguem para o museu
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Uma diversão Menos para Balta
zar que no reencontro no Louvre
daria a Marcelo uma das maiores

descomposturas da sua vida por se
andar a armar em independente
Já por ter a mania de trazer as
manteigas dos restaurantes no bol
so como contou à SÁBADO o ir
mão António em 2006 hoje os ir
mãos combinaram não mais falar à

imprensa sobre a vida de Marcelo
que já não é só irmão mas Presi
dente da República não há gran
des raspanetes o preço eram ape
nas umas nódoas aborrecidas nos
bolsos dos casacos

A segunda viagem em 1965
já corre sem sobressaltos desse
género Vão até Itália novamente
com grande planificação da parte
do pai que prepara o que são qua
se fichas informativas sobre cada
local a visitar Vão a Barcelona

Florença e a Roma passando pela
Côte d Azur

As viagens ao estrangeiro não
eram comuns mas Baltazar acha
as importantes a mulher Maria
das Neves discordava e acaba
ram por dar a Marcelo uma expe
riência muito pouco comum para
jovens da idade dele Não só essa
mas os cruzeiros

O pai gostava de pôr os filhos a
trabalhar por notas e depois pre
miava os de forma generosa As
sim o 19 no fim do 7º ano de liceu
permitiu um cruzeiro por África
Em terceira classe com mais oito
pessoas no camarote mas dá para
parar em Cabo Verde Guiné An
gola E em 1967 o 16 do primeiro
ano de faculdade de Direito veio a

permitir um cruzeiro pelo Medi
terrâneo com o amigo Carlos Pi
res ideia deste aparentemente
de novo em terceira classe mas

pelo menos já só com mais dois
companheiros de camarote am
bos mais velhos São 15 dias no

paquete Príncipe Perfeito Passam
por Itália Turquia Grécia Na Tur
quia Marcelo acaba a dormir uma
noite ao relento no porto vai ao
lado asiático da cidade atraves
sando o Bósforo de barco sozinho
o amigo não alinhava em aventu
ras tamanhas e atrasa se no re

gresso perdendo o barco de liga
ção Nunca se acanhou em ir à
aventura nem se incomodou de

masiado com imprevistos

Os verões africanos
Em 1968 Baltazar Rebelo de

Sousa é nomeado governador de
Moçambique a família muda se
para Lourenço Marques e instala
se no Palácio da Ponta Vermelha

Menos Marcelo que por já estar
na faculdade fica em Portugal e

apenas irá a África passar as férias
de Verão e de Natal A jornada de
ida é longa vão até Luanda Ango
la fazem a necessária escala
voam para a Beira e depois apa
nham um avião a hélice para Lou
renço Marques
As primeiras férias são de traba

lho ainda como é regra da família
No primeiro Verão Marcelo deixa
ra uma cadeira para Setembro e
tem de estudar sendo assíduo na
biblioteca do Tribunal da Relação
da cidade

Mas nem tudo era estudo natu
ralmente O pai era pouco dado a
recepções no palácio mas algu
mas havia e Marcelo teve de com

prar o seu primeiro smoking bran
co para essas ocasiões
No segundo verão africano via

jaria mais Chega lá a usar pela
primeira vez a pequena pêra que
viria a marcar por algumas déca
das a sua imagem pública Faz
algumas viagens de avioneta e é
pela mão de António Almeida
Santos com quem tem algum
convívio que acaba a discursar
é o seu primeiro discurso público
no Rotary Club de Lourenço

Marques As filhas mais velhas de
Almeida Santos eram colegas de
António e Pedro Rebelo de Sousa

e a mulher do advogado e oposi
cionista ao regime tornara se
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amiga de Maria das Neves Mada
lena Almeida Santos filha de Al
meida Santos recorda um lanche
com os irmãos Pedro e António

de quem eram colegas no liceu e
com quem o contacto era maior e
com Marcelo o mais velho que
só estava nas férias Madalena

recorda se de ouvir o pai dizer
que achava Marcelo um jovem
muito inteligente e corajoso O
corajoso Almeida Santos nunca
concretizou mas é possível supor
que se referiria ao facto de Marce
lo filho do senhor governador
cultivar com descontracção com
panhias como ele próprio e como
outros dos seus conhecimentos li
gados à contestação ao regime
O pai abriu o exercício do cargo

e isso abriu aos filhos algum terri
tório Não ficaram só em Lourenço
Marques Nas férias do Natal a
passagem de ano era no Norte em
Montepuez onde a guerra era
mais real e estavam aquarteladas

tropas portuguesas E os anos 1969
e 1970 começaram na Ilha
de Moçambique onde fora a
primeira capital
Ficou destes tempos por exem

plo a amizade com o pintor Ma
langatana e o primeiro quadro
dele que comprou juntando mesa
das Hoje tem vários E ainda outra
coisa muito pessoal o estilo do
pai por herança ou imitação é
também o seu se descontadas as
diferenças de época e contexto Na
fotobiografia de Baltazar Rebelo de
Sousa que o filho publicou em
1999 Marcelo conta 165 dias num
ano que o pai passou em desloca
ções fora da residência oficial E
bastaram lhe as férias para atentar
bem na forma Era um estilo novo
extenuante mas mobilizador com

uma frenética actividade popular
para não dizer populista Andava
sempre em visitas quebrava o pro
tocolo cumprimentava toda a gen
te incluindo negros com proximi

dade inesperada É provável que
qualquer semelhança não seja só
coincidência

Em Portugal pouco depois já
com o curso terminado há um Ve

rão que entra na história dos festi
vais o de 1971 com o primeiro Vi
lar de Mouros E Marcelo foi Terá

ido com colegas mas não se alon
ga em detalhes só se recorda de
um imenso caos e lembra a pro
pósito que sempre teve facilidade
em fazer directas Terá dado jeito

Casamento filhos Algarve
A entrada na idade adulta introduz

o Algarve como destino mais habi
tual de férias Marcelo Rebelo de
Sousa casa se em 1972 e as férias

desse ano em Itália que ele já co
nhecia mas a mulher não são na
verdade a lua de mel Depois en
tra na aventura do Expresso em
1973 nasce o primeiro filho em
Agosto precisamente e os verões
de 1974 e 1975 são frenéticos
Mas em 1976 tem umas férias a

sério em família no Sul Concei
ção Monteiro empresta a casa
António Capucho leva o de boleia
até à Praia da Luz Lagos que as
mulheres e as crianças tinham ido
à frente o fecho do jornal atrasara
a saída a Marcelo e a Capucho
por tabela

Fui buscá lo ao Expresso a altas
horas da noite num Fiat 600 que
era da mulher dele a seguir a ele
fechar o jornal E não havia auto
estrada Eu a guiar e ele a dormir
atrás Chegaram madrugada alta
O sítio era ainda calmo pouco
mais que praia havia para fazer
Era uma casa pequena em cima
da rocha junto à praia Mas lá se
ria sempre assim Marcelo agarra
va se ao telefone várias vezes ao

dia a saber o que se passava no
jornal e na política
Nos anos seguintes esta mistura

manter se ia Primeiro por causa
do Expresso depois por causa da
política mais tarde ainda por cau
sa do comentário político na TVI
na RTP e de novo na TVI

No ano seguinte Marcelo vai es
trear literalmente porque o al
deamento era novo Pedras d el
Rei junto a Tavira e leva já os
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dois filhos Sofia nasceu no fim
do Verão anterior e nem tem 1 ano

Vão com amigos de comboio até à
praia do Barril e à noite vêem
como o resto do País a Gabriela
Cravo e Canela e o concurso da
Cornélla com Raul Solnado E
Marcelo como no ano anterior vai

mantendo o contacto por telefone
nem que seja para ditar pequenos
contributos indiscretos mas que
muito o divertiam para a coluna
da Gente no Expresso
Logo no início dos anos 80 muda

de poiso para Portimão já divor
ciado Vai ficar sozinho com os dois

filhos uma temporada no hotel do
Alvor e em 2006 recordaria esses

dias num artigo da SÁBADO como

tendo tido algumas dificuldades
práticas Esquece se dos cartões
anda aflito com dinheiro e a filha
tem uma angina Mas é um pai mo
derno e desenrascado ou pelo me
nos tenta à ida fala lhes de sexo

É também nos anos do Alvor que
passa a ter conversas no areal
quando calhava e com aparente
prazer mútuo com Mário Soares
que também passava férias na
zona A política nunca andava
demasiado longe
Nunca mais deixou o Algarve

embora tenha mais tarde voltado a

mudar de destino para a zona da
Quinta do Lago aí já por
influência de Rita Amaral Cabral a

namorada Foi na praia do Gigi
por exemplo que Marcelo casou
o filho avistaram duas jovens o
filho explicou lhe que uma era a
colega de curso Rita Sousa Couti
nho e o pai foi logo ter com ela
Perguntou lhe se tinha namoro E
se tivesse pois que acabasse e co
meçasse antes a namorar com o
filho Não satisfeito continuou
depois a campanha À noite e por
coincidência foi jantar a casa dos
pais de Rita que eram velhos co
nhecidos e quando os dois jovens
regressam de uma saída com ami
gos até Vilamoura Marcelo diz
lhes outra vez de chofre Casam
daqui a três anos e meio Falhou a
previsão Por 29 dias certos
Se é certo que o Algarve se torna

uma constante Marcelo vai lhe
acrescentando cada vez mais va
riedade umas loucuras descre

ve Que é para isso que também
podem servir as férias
Em 2000 vai à civil e do seu

bolso sem funções oficiais ao
Europeu de Futebol na Bélgica e
Países Baixos e em 2006 ao Mun

dial na Alemanha era Scolari o
treinador Entre 2002 e 2010 aluga
durante vários Verões um barco na

Turquia com amigos mas acres
centa de passagem paguei O
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detalhe não é acaso porque já
em 2014 após a queda do
BES GES Marcelo teve de justificar
o facto de ter chegado a fazer fé
rias com Ricardo Salgado Disse na
altura na TVI fiz férias mas eu
pagava o meu avião o barco
Leva os filhos ao Brasil onde o

pai se sediou a seguir ao 25 de
Abril mas também à Disney na
Flórida EUA a Porto Santo e a
Cabo Verde por exemplo Ganha
alguns luxos que o tempo áureo
dos pareceres nos anos 90 lhe
permitem como ir ao festival de
música de Salzburgo em Agosto e
que assume era finório e caro
A liderança do PSD em 1996

corta lhe nos rendimentos o or

denado de líder era uma fracção
do que ganhava antes e acaba
com algumas veleidades Mas
continua a fazer sempre algumas
incursões com Rita Amaral Cabral

pela Europa Interrompe as férias
para fazer comentários em directo
para a TVI ou RTP esteja onde
estiver A política continua a
intrometer se nos tempos de
suposto descanso
Marcelo sabe de cor os ingre

dientes principais das férias da
sua vida Mar mar e mar família
família família com pais filhos
netos e sempre com grandes de
bates políticos sempre com políti
ca à mistura às vezes crises

Confere É o tempo de planos

ideias frustrações e alegrias E
nota uma evolução Quando se
é novo fazem se grandes planos
para o futuro Depois é mais só
onde ainda queremos ir com
quem queremos ir
O que a Presidência trouxe de

novo foi maior imprevisibilidade
menos poder para marcar o que
quer e como quer porque as obri
gações inerentes ao cargo tornam
impossível planear
Este ano o plano pelo menos até

que algum imprevisto o altere
passa por duas incursões às zonas
afectadas pelos fogos no início e
no fim do mês de Agosto Pelo
meio rumará de novo como nos

últimos anos ao Algarve para a
Quinta do Lago onde costuma fa
zer férias com Rita Amaral Cabral

Política haverá alguma
A ida à zona de fogos é por si

só um gesto político e Marcelo
Rebelo de Sousa nunca desliga
completamente da actualidade
sejam onde forem as férias não
ia começar agora Há coisas que
não mudam Aliás é sabido que
ainda gosta de banhos de mar e
gelados Santini
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Calendários ilustrados

e recordações dos anos 50

O Museu de Ciclismo das

Caldas da Rainha inaugura
a exposição Heranças do
passado numa viagem ao
calendário dos anos 50 no
dia 21 de julho pelas 16 ho
ras na sala de exposições
temporárias

Para além dos calendá

rios ilustrados com gravuras

de um Portugal que à épo
ca vestia de cinzento e a
que o vitralista Mário Costa
deu cor às aguarelas que
retratam costumes e tra

dições do país impressas
com grande qualidade na
LitoMaia a exposição conta
também com um polo dedi
cado à meninice dos anos

50 do século passado
Neste núcleo podem ver

se livros publicações contos
infantis das coleções For
miguinha Majora Mane
cas e Pim Pam Pum brin
quedos de madeira de lata
e cartazes de filmes como

Branca de Neve Joselito
e outros

Jornal das Caldas
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Dia�Da�Criança:�Sugestões�De�Prendas�Para�As�Nossas�Crianças

O�s�mais�pequenos�adoram�receber�prendas�e�nós�adoramos�oferecer,�por�isso�deixamos-lhe�aqui�algumas
sugestões�que�prometem�agradar�aos�mais�novos.�
�
Da�LEGO®�apresentamos�três�sugestões.�Começamos�com�o�LEGO®�DUPLO®�Jurassic�World�Zoo�de�Dóceis
Animais�Gigantes�(2�aos�5�anos).�Ideal�para�os�pequenos�fãs�de�dinossauros,�que�vão�poder�brincar�ao
faz-de-conta�quando�visitam�o�Mundo�Jurássico�LEGO®�DUPLO®�10879�Zoo�de�Dóceis�Animais�Gigantes.�O
set�ajudA�as�crianças�a�desenvolver�delicadas�capacidades�motoras,�enquanto�constroem�e�reconstroem�a
cerca�do�dinossauro�bebè,�e�ajudam�Gray�Mitchell�a�usar�a�sua�máquina�fotográfica�para�tirar�fotos�do�bebè
Triceratopo�quando�este�está�sobre�a�ponte�balouçante,�ou�o�Diplodocus�enquanto�come�a�vegetação.�Mas�não
te�aproximes�demasiado�os�dinossauros�bebès�podem�morder��Inclui�uma�figura�de�Gray�Mitchell�LEGO®
DUPLO®�e�2�figuras�de�dinossauros�bebès.�
�

�
Para�os�mais�crescidos�o�LEGO®�Marvel�Super�Heroes�O�Ataque�Destruidor�de�Hulkbuster�(7�aos�14�anos).�O
Midnight�invadiu�o�torreão�de�armas�e�está�a�disparar�contra�o�Hulkbuster�de�Bruce�Banner�em�LEGO®�Marvel
Super�Heroes�76104�O�Ataque�Destruidor�de�Hulkbuster��Destrói�o�disparador�de�bolas�do�torreão�com�o�braço
de�ataque�do�Hulkbuster�e�bate�no�Outrider�de�6�braços.�Defende-te�dos�ataques�de�Proxima�Midnight�e�desce
em�voo�picado�com�Falcon�para�recuperar�a�Pedra�de�Alma�Infinity��
�
E�para�os�fãs�de�Star�Wars�e�Legos�sugerimos�o�LEGO®�Star�Wars™�Millennium�Falcon™�de�Kessel�(9�aos�14
anos),�lançado�por�ocasião�do�filme�Solo:�Uma�história�de�Star�Wars.��A�LEGO�redesenha�a�nave�mais�mítica�de
toda�a�saga�e�lança�a�Millenium�Falcon�de�Kessel,�como�nunca�antes�vista,�porque�antes�de�ser�“o�pedaço�de
sucata�mais�rápido�da�galáxia”,�já�foi�nova.�Nesta�versão,�a�nave�vem�com�as�suas�cores�iniciais,�aparecendo
com�tons�de�azul�no�casco.�O�set�tem�1414�peças�e�mede�11�cm�de�altura,�48�de�comprimento�e�30�de�largura,
alèm�de�incluir�seis�minifiguras,�entre�as�quais�Han�Solo,�Chewbacca�e�Lando�Calrissian.�
�
Da�portuguesa�Majora�,�sugerimos�uma�reedição�do�clássico�Jogo�da�Glória�,�que�nos�traz��uma�autêntica�selva,
liderada�pela�zebra�Glória��Sentes-te�com�sorte?�É�ela�quem�vai�ditar�quem�avança,�recua�e�quem�fica�preso
nas�armadilhas.�Será�que�consegues�alcançar�a�glória?�Este�jogo�contèm�autocolantes�para�decorares�os�teus
objetos�preferidos.�
�
Indicado�para�crianças�a�partir�dos�5�anos,�para�2�a�6�jogadores.�Inclui�um�tabuleiro,�6�marcas,�2�dados�e�1�folha
de�autocolantes�com�as�tuas�personagens�preferidas�do�Jogo�da�Glória.�À�venda�por�18,50�euros.�
�
Tambèm�de�uma�empresa�portuguesa,�a�Science4you�,�sugerimos�o�novo�kit��Fábrica�de�Slime�–�Brilha�no
Escuro,�â�venda�por�19,99�euros�(preço�habitual).�Com�19�atividades,�para�maiores�de�8�anos.�
���
Conheces�o�Slime�que��brilha�no�escuro?�
Com�a�Fabrica�de�Slime�brilha�no�escuro�vais�divertir-te�com�os�slimes�viscosos,�minhocas�e�um�peixe�pegajoso
que�brilham�no�escuro.��Com�ele�podes�descobrir�como:�criar�divertidas�bolas�saltitonas�que�brilham�no
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escuro;�fazer�um�peixe�pegajoso�que�brilha�no�escuro;��
preparar�um�divertido�slime�viscoso�que�ninguèm�percebe�se�è�um�sólido�ou�líquido;�oucriar�minhocas�viscosas
que�brilham�no�escuro.�
�
Da�Mattel�a�nossa�escolha�recaíu�sobre�o��UNO®�Jurassic�World�™,�â�venda�por�11,99�euros.�
��
O�objetivo�do�jogo�è�livrar-se�de�todas�as�cartas�na�sua�mão�antes�que�seus�oponentes�se�livrem�delas.�Você
tambèm�ganha�pontos�por�cartas�deixadas�nas�mãos�dos�seus�oponentes.�Seja�o�primeiro�a�alcançar�uma
pontuação�de�5.�E�quando�você�está�com�apenas�um�cartão,�não�se�esqueça�de�gritar�“UNO�”.�
��
Agora�a�diversão�UNO�™�inclui�a�emoção�do�Jurassic�World�2��O�UNO�™�Jurassic�World�Card�Game�apresenta
cards�com�alguns�de�seus�personagens�jurássicos�favoritos.�Você�quer�igualar�uma�carta�em�sua�mão�com�a
carta�atual�mostrada�no�topo�do�baralho,�e�você�ganhará�pontos�pelas�cartas�que�seus�oponentes�estão
segurando.�Não�tema�a�carta�do�Raptor��No�UNO�™�Jurassic�World,�há�um�novo�tipo�de�cartão�de�ação�para
acelerar�o�jogo.�Quando�você�compra�o�card�de�Raptor�Squad�de�Owen,�você�descarta�imediatamente�toda
carta�deraptor�da�sua�mão��
O�UNO�™�pode�ser�jogado�com�apenas�2�e�atè�1�jogador,�com�idades�entre�7�e�mais.�Divirta-se�jogando�por
horas�junto�com�seus�personagens�favoritos�do�Jurassic�World�2��
Quando�você�está�com�apenas�um�cartão,�não�se�esqueça�de�gritar�“UNO”��
��
E�terminamos�as�nossas�sugestões�com�dois�relógios��Flik�Flak�.�Para�as�meninas�“Sunny�Hours”��–�Magical
Unicorns�,�de�cor�Roxa�e�com�unicórnios�na�bracelette.�A�caixa�tem�31.85�mm,�l:�9.25�mm�a�:�30.60�mm.�À�venda
por��40�euros.�
�
Para�os�rapazes�a�sugestão�è�um��Flik�Flak�inspirado�na�temática�da�Star�Wars,�resistente�â�água,�de�cor
preta.�A�caixa�tem�36.70�mm,�L:�10.23�mm�A�:35.00�mm.�À�venda�por��45�euros.�
�
Esperemos�que�gostem�das�nossas�sugestões.�Boas�compras�e�Feliz�Dia�Mundial�das�Crianças�para�todos��
����Partilhar�isto
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Nas asas do tempo
A TAP criou um programa de voos retro que
replica as viagens de avião dos anos 60 e 70
numa aeronave decorada com a antiga imagem

Daniel Almeida

Há 20 anos a TAP Air Portugal realiza
va o primeiro voo para Fortaleza no Brasil
Para comemorar a data a companhia aérea
organizou o primeiro voo retro para a capi
tal do estado do Ceará Uma viagem a bor
do do avião Portugal o nome de baptismo
do Airbus A330 300 que foi decorado com
as cores e o logotipo que a empresa à data
designada Transportes Aéreos Portugueses
utilizou desde meados da década de 50 até fi
nais dos anos 70
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Criado há cerca de um ano por ocasião
do 72 °aniversário da TAP Air Portugalo
projecto retrojet que está disponível para
voos comerciais promete levar os passa
geiros numa autêntica viagem ao passado da
transportadora aérea e claro da aviação
portuguesa sempre a bordo do A 330 A
experiência começa na área de check in do
aeroporto onde são entregues etiquetas de
bagagem e bolsas para cartões de embarque
retro A tripulação recebe os passageiros ves
tida a rigor com fardas coloridas idênticas às
desenhadas pelo estilista francês Louis Fé
raud nos anos 60 e 70 Já dentro da aeronave

uma série de elementos desde os encostos

das cadeiras à ementa gastronómica apre
sentam o mesmo look vintage E no sistema
de entretenimento a bordo é possível recor
dar filmes e músicas daquele período

Nada no voo retro é deixado ao acaso Aos

passageiros do voo para Fortaleza que via
jaram em classe executiva foi entregue uma
réplica da famosa mala de tecido dos anos
70 da TAP e outros produtos icónicos como
água de colónia Lavanda da Ach Brito cre
me de mãos Benamôr pasta dentífrica Couto
e até mesmo uma versão especial do jogo O
Sabichão da Majora quem seguiu em clas
se económica teve outras surpresas como a
máquina de furos da Regina A refeição servi
da em executiva contou com a receita do chef

Miguel Laffan um dos chefs parceiros da TAP
no projecto Taste the Stars

Mais do que um projecto de branding o
retrojet permite à TAP Air Portugal criar en
volvimento dos consumidores com a história

da companhia e diferenciar se num mercado
que nos últimos anos se tornou mais com
moditizado com a concorrência crescente das

low cost Até ao momento a TAP realizou

voos retro para Toronto Canadá Miami
Nova Iorque EUA Luanda Angola Maputo
Moçambique e para as cidades brasileiras
de São Paulo Rio de Janeiro Recife e Forta
leza Já este mês a transportadora organizou
o primeiro voo retro em território nacional
com destino ao Funchal para comemorar os
600 anos do Descobrimento da Madeira e de
Porto Santo

O regresso da passarola

O primeiro voo retro da TAP Air Portugal
foi realizado a 14 de Julho de 2017 e teve como

destino Toronto Mas antes foram precisos
meses de trabalho partilhado por vários de
partamentos dentro da empresa para colo

car este projecto no ar Desde logo o avião
Portugal o segundo avião da TAP bapti

zado com este nome depois do Boeing 747
recebido pela empresa em 1972 que seria
alocado a este projecto teve de passar pelos
serviços de pintura Foi no Hangar 6 da TAP
em Lisboa que a arenave recebeu a sua nova
pintura em conformidade com a imagem
corporativa da companhia nos anos 60 e 70
incluindo o logótipo clássico conhecido no
seio da empresa como a passarola

No total foram usados mais de 200 litros
de tintas especiais num trabalho que envol
veu centenas de profissionais das áreas de
engenharia e manutenção e que haveria de
se prolongar por 16 dias ininterruptos «An
tes disso e até ao resultado final dezenas de
desenhos foram feitos e discutidos levando

em consideração a opinião de especialistas na
história da companhia analisando cada de
talhe da pintura desde a posição e proporção
correcta de cada elemento gráfico à definição
exacta das cores empregues» revela a TAP

O avião Portugal deverá apresentar
estas cores durante dois anos altura em que
será substituído por um dos 14 A330 900
Neo que a TAP encomendou à Airbus para a
total renovação da frota de longo curso da
companhia aérea Até lá a transportadora
irá continuar a relizar mais voos evocativos

dos anos 70 para diferentes destinos
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A TAP é a companhia
do Brasil para a Europa
A 17 de Junho de 1966 um avião da TAP aterrou pela primeira vez
no Rio de Janeiro Hoje a companhia está presente em 10 cidades
brasileiras «Não há nenhuma outra companhia que faça ligações
com a Europa a partir de tantos pontos» garante Mário Carvalho
director geral da TAP no Brasil

Algumas perguntas a

Mário Carvalho

Director geral da TAP no Brasil

Quais os objectivos da TAP ao criar o
programa de voos retro

É uma iniciativa que veio preencher uma
lacuna porque uma boa parte dos nossos
passageiros ainda é dessa época e voa com a
TAP desde os anos 70 ou antes

Este conceito do voo retro traz um pou
co dessa lembrança e do charme dessa época
em que a aviação era diferente não era ape
nas um meio de transporte mas uma expe
riência mais abrangente algo que as compa
nhias hoje tentam recuperar

Este ano celebra se o 20° aniversário

do primeiro voo da TAP para Fortaleza O
mercado brasileiro tem sido importante
para o crescimento da empresa

Sem dúvida O mercado brasileiro re

presenta 25 a 30 de todo o negócio da TAP
Hoje operamos em 10 cidades brasileiras No
caso específico do nordeste do país a TAP
foi um grande indutor do desenvolvimento
do turismo local É uma área que tem todos
os predicados e atracções turísticas sol ao
longo de todo o ano praia e a TAP é muito
querida pelos brasileiros nesse aspecto Pelo
nosso crescimento e abrangência neste país
hoje podemos afirmar que a TAP é a compa
nhia do Brasil para a Europa

Em que medida é que instabilidade po
lítica e económica impactou o negócio da
TAP no Brasil

Impactou pelo lado positivo Apesar de
toda a crise política e de certa forma econó
mica Portugal passou a ser um grande atrac
tivo para o turista brasileiro que antes não
era Por outro lado a viagem de férias para o
estrangeiro passou a ser um item básico de

consumo do brasileiro médio Isso fez com

que os nossos índices de crescimento não ti
vessem sido afectados pela crise

Quais os planos da TAP para o mercado
brasileiro Planeiam expandir para outras
cidades nomeadamente para o interior

A operação da TAP no Brasil é muito com
pleta em todo o território nacional Estamos
em 10 cidades nenhuma outra empresa faz
isso nem as brasileiras Não há nenhuma

companhia brasileira ou estrangeira que
faça ligações com a Europa a partir de tantos
pontos praticamente baseiam se em São
Paulo e Rio de Janeiro Voamos para Fortaleza
há 20 anos para o Rio de Janeiro há 50 para
São Paulo há 30 só para Portalegre é que
voamos há menos de 10 anos

Nesse sentido desenhar planos de ex
pansão em termos de novos destinos já
começa a ficar restrito ainda há algumas
possibilidades mas nalguns casos existem
restrições de aeroporto e noutros os merca
dos ainda não sustentam a operação

Qual a rota mais importante
Das 10 rotas São Paulo representa 40

do mercado brasileiro para a TAP
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Barreiro�-�XVII�Feira�Pedagógica�no�Parque�da�Cidadebr��«Os�Nossos�Moinhos¬�è�o�tema�desta�edição.

as�escolas��.�De�30�de�maio�a�1�de�junho,�terá�lugar,�no�Parque�da�Cidade,�a�XVII�Feira�Pedagógica.�“Os
Nossos�Moinhos”�è�o�tema�desta�edição.�
A�Feira�pretende�realçar�os�projetos�educativos�e�trabalhos�desenvolvidos�pela�comunidade�escolar�no�ano
letivo�2017/18�e,�ao�mesmo�tempo,�dar�a�conhecer�a�oferta�educativa�do�Concelho,�valorizando�a�Comunidade
Educativa�e�o�seu�trabalho.�

Contará�com�atividades�e�exposições�no�Parque�da�Cidade�e�exposições�no�Auditório�Municipal�Augusto
Cabrita.�

Este�espaço�cultural�irá�acolher�as�iniciativas:�a�conferência�“As�Tecnologias�no�ãmbito�da�Flexibilidade�e
Autonomia�Curricular”,�pela�Associação�Nacional�de�Professores�de�Informática,�a�30�maio,�pelas�10h30;�o
debate�“A�Integração�da�Guinè�Bissau�no�Barreiro”,�organizado�pela�Escola�Secundária�Augusto�Cabrita,�a�30
maio,�pelas�21h00;�o�Concurso�de�Dança�de�Robots�Anprino,�pela�Associação�Nacional�de�Professores�de
Informática,�a�31�maio,�pelas�10h00�e�a�Palestra�“Deixem�os�Brinquedos�em�Paz��Não�são�de�rapariga�nem�de
rapaz”,�pelo�Instituto�de�Apoio�â�Criança,�a�31�de�maio,�pelas�10h30.�

A�Feira�distribui-se,�ainda,�por�diversas�Zonas�ao�ar�livre:�“Zona�de�Stands”,�“Zona�Radical”,�“Zona�Pic-Nic”,
“Zona�Relvado”;�“Zona�Artesanato”,�“Zona�Multiusos”,�“Zona�Desporto”�e�“Zona�Tenda”.�Para�alèm�de�inömeros
espetáculos�culturais,�musicais�e�teatrais,�a�Tenda�irá�acolher�o�“Big�Bang�de�Ciência”,�pelo�Centro�de�Ciência
Viva�do�Lousal,�no�dia�30�de�maio,�pelas�21h30;�“A�Cena�è�Tua��Alinhas?”,�no�dia�31�de�maio,�pelas�21h00,�uma
Mostra�de�Talentos�dos�alunos�das�escolas�do�Concelho,�na�área�do�canto,�dança,�declamação,�teatro,
acrobática,�entre�muitas�outras.�Ainda�na�Tenda�terá�lugar�a�Cerimónia�de�Entrega�de�Cintos�e�Diplomas�da
Época�2017/2018,�da�Academia�de�Judo�do�Barreiro,�no�dia�31�de�maio,�pelas�10h30.�

Na�Zona�Radical,�o�Laser�Tag�e�o�Bubble�Futebol,�nos�dias�31�de�maio�e�1�de�junho,�das�9h30�âs�12h30,
prometem�divertir�os�mais�novos.�

No�dia�da�Criança,�1�de�junho,�pelas�21h30,�a�encerrar�a�Feira�Pedagógica,�destaque�para�o�espetáculo
“Cacharros”,�pela�Bambalöa�Teatro�(de�Burgos,�Espanha),�na�Zona�Multiusos�Central.�
Pela�primeira�vez,�a�Majora�estará�presente�no�evento�com�diversos�jogos�de�tabuleiro�para�crianças�e�adultos�e
com�a�rádio�Zig�Zag�(Antena1)�que�irá�emitir,�no�dia�1�de�junho,�para�toda�a�Feira.�

A�Feira�Pedagógica�terá�diversas�atividades�que�promovem�a�mösica,�a�dança,�o�teatro,�a�ciência,�o�desporto�e
a�animação�circense,�levando�a�milhares�de�pessoas�o�que�a�cidade�do�Barreiro�e�a�comunidade�educativa
barreirense�melhor�sabem�fazer.�

A�organização�do�evento�está�a�cargo�da�comunidade�educativa�do�Concelho�e�da�Cãmara�Municipal�do
Barreiro�e�conta�com�a�colaboração�da�Junta�de�Freguesia�de�Santo�António�da�Charneca,�da�União�das
Freguesias�do�Alto�do�Seixalinho,�Santo�Andrè�e�Verderena,�da�União�das�Freguesias�do�Barreiro�e�Lavradio�e
da�União�das�Freguesias�de�Palhais�e�Coina.�
Tem�o�apoio�do�Forum�Barreiro�e�a�decoração�da�Feira�tem�a�assinatura�de�Maria�Del�Toro.�
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Barreiro�-�XVII�Feira�Pedagógica�br��Dedicada�aos�«nossos�Moinhos¬

as�escolas��A�XVII�Feira�Pedagógica�abriu�hoje,�30�de�maio,�de�manhã�e�decorrerá�atè�1�de�junho,�no�Auditório
Municipal�Augusto�Cabrita�e�no�Parque�da�Cidade.�A�edição�de�2018�è�dedicada�aos�“nossos�moinhos”.��
Na�abertura�oficial�o�Presidente�da�CMB,�Frederico�Rosa,�felicitou�as�crianças,�as�escolas,�as�instituições�e�as
empresas�pelo�envolvimento�neste�projeto�que��queremos�acarinhar�e�è�já�uma�festa�da�comunidade�educativa
do�Concelho�.�
Estendeu�os�agradecimentos�a�todos�os�trabalhadores�do�município�envolvidos�no�projeto.�

A�Feira�pretende�realçar�os�projetos�educativos�e�trabalhos�desenvolvidos�pela�comunidade�escolar�no�ano
letivo�2017/18�e,�ao�mesmo�tempo,�dar�a�conhecer�a�oferta�educativa�do�Concelho,�valorizando�a�Comunidade
Educativa�e�o�seu�trabalho.�
Contará�com�atividades�e�exposições�no�Parque�da�Cidade�e�exposições�no�Auditório�Municipal�Augusto
Cabrita.�Este�espaço�cultural�irá�acolher�as�iniciativas:�o�debate�“A�Integração�da�Guinè�Bissau�no�Barreiro”,
organizado�pela�Escola�Secundária�Augusto�Cabrita,�a�30�de�maio,�pelas�21h00;�o�Concurso�de�Dança�de
Robots�Anprino,�pela�Associação�Nacional�de�Professores�de�Informática,�a�31�de�maio,�pelas�10h00�e�a
Palestra�“Deixem�os�Brinquedos�em�Paz��Não�são�de�rapariga�nem�de�rapaz”,�pelo�Instituto�de�Apoio�â�Criança,
a�31�de�maio,�pelas�10h30.�

A�Feira�distribui-se,�ainda,�por�diversas�Zonas�ao�ar�livre:�“Zona�de�Stands”,�“Zona�Radical”,�“Zona�Pic-Nic”,
“Zona�Relvado”;�“Zona�Artesanato”,�“Zona�Multiusos”,�“Zona�Desporto”�e�“Zona�Tenda”.�Para�alèm�de�inömeros
espetáculos�culturais,�musicais�e�teatrais,�a�Tenda�irá�acolher�o�“Big�Bang�de�Ciência”,�pelo�Centro�de�Ciência
Viva�do�Lousal,�hoje,�30�de�maio,�pelas�21h30;�No�feriado�de�31�de�maio�-�Dia�das�Famílias�-,�pelas�21h00,
sobem�ao�palco�da�tenda�os�alunos�das�Escolas�do�Concelho,�na�primeira�mostra�de�talentos:�A�Cena�è�Tua�
Alinhas?,�com�participação�de�RussKii�Klub�e�Marina�Popova.�É�uma�Mostra�de�Talentos,�nas�áreas�do�canto,
dança,�declamação,�teatro,�acrobática,�entre�muitas�outras.�Ainda�na�Tenda,�terá�lugar�a�Cerimónia�de�Entrega
de�Cintos�e�Diplomas�da�Época�2017/2018,�da�Academia�de�Judo�do�Barreiro,�no�dia�31�de�maio,�pelas�10h30.�

Na�Zona�Radical,�o�Laser�Tag�e�o�Bubble�Futebol,�nos�dias�31�de�maio�e�1�de�junho,�das�9h30�âs�12h30,
prometem�divertir�os�mais�novos.�
No�dia�da�Criança,�1�de�junho,�pelas�21h30,�a�encerrar�a�Feira�Pedagógica,�destaque�para�o�espetáculo
“Cacharros”,�pela�Bambalöa�Teatro�(de�Burgos,�Espanha),�na�Zona�Multiusos�Central.�
Pela�primeira�vez,�a�Majora�estará�presente�no�evento�com�diversos�jogos�de�tabuleiro�para�crianças�e�adultos�e
com�a��rádio�Zig�Zag��(Antena1)�que�irá�emitir,�no�dia�1�de�junho,�para�toda�a�Feira.�
A�Feira�Pedagógica�terá�diversas�atividades�que�promovem�a�mösica,�a�dança,�o�teatro,�a�ciência,�o�desporto�e
a�animação�circense,�levando�a�milhares�de�pessoas�o�que�a�cidade�do�Barreiro�e�a�comunidade�educativa
barreirense�melhor�sabem�fazer.�

A�organização�do�evento�está�a�cargo�da�comunidade�educativa�do�Concelho�e�da�Cãmara�Municipal�do
Barreiro�e�conta�com�a�colaboração�da�Junta�de�Freguesia�de�Santo�António�da�Charneca,�da�União�das
Freguesias�do�Alto�do�Seixalinho,�Santo�Andrè�e�Verderena,�da�União�das�Freguesias�do�Barreiro�e�Lavradio�e
da�União�das�Freguesias�de�Palhais�e�Coina.�
Tem�o�apoio�do�Forum�Barreiro�e�a�decoração�da�Feira�tem�a�assinatura�de�Maria�Del�Toro.�
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Passatempo�Dia�Da�Criança�2018�Majora:�Ludo�Circo

O�Dia�Mundial�da�Criança�está�a�chegar�e�para�ajudar�a�festejar�o��C&H�e�a��Majora��têm�para�oferecer�três
exemplares�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�,�partilhar�o�passatempo�com�pelo�menos�3�amigos,�e�responder�corretamente�âs�seguintes�perguntas:�
�
Os�vencedores�serão�escolhidos�por�random�entre�as�respostas�correctas�e�os�nomes�aqui�divulgados.�Os
prèmios�serão�enviados�por�correio�pela�marca.�Salientamos�que�só�è�validada�uma�participação�por�pessoa.�
���Partilhar�isto:��������
Facebook�
�
Twitter�
�
Google+�
�
Pinterest�
�
WhatsApp�
������Artigo�anterior�Ben�Howard�Em�Lisboa�Só�Para�Os�Verdadeiros�Admiradores
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Barreiro�-�No�Parque�da�Cidade�XVII�Feira�Pedagógicabr��«Os�Nossos�Moinhos¬�è�o�tema�desta�edição.

as�escolas��De�30�de�maio�a�1�de�junho,�terá�lugar,�no�Parque�da�Cidade,�a�XVII�Feira�Pedagógica.�“Os�Nossos
Moinhos”�è�o�tema�desta�edição.�
A�Feira�pretende�realçar�os�projetos�educativos�e�trabalhos�desenvolvidos�pela�comunidade�escolar�no�ano
letivo�2017/18�e,�ao�mesmo�tempo,�dar�a�conhecer�a�oferta�educativa�do�Concelho,�valorizando�a�Comunidade
Educativa�e�o�seu�trabalho.�

Contará�com�atividades�e�exposições�no�Parque�da�Cidade�e�exposições�no�Auditório�Municipal�Augusto
Cabrita.�Este�espaço�cultural�irá�acolher�as�iniciativas:�a�conferência�“As�Tecnologias�no�ãmbito�da�Flexibilidade
e�Autonomia�Curricular”,�pela�Associação�Nacional�de�Professores�de�Informática,�a�30�maio,�pelas�10h30;�o
debate�“A�Integração�da�Guinè�Bissau�no�Barreiro”,�organizado�pela�Escola�Secundária�Augusto�Cabrita,�a�30
maio,�pelas�21h00;�o�Concurso�de�Dança�de�Robots�Anprino,�pela�Associação�Nacional�de�Professores�de
Informática,�a�31�maio,�pelas�10h00�e�a�Palestra�“Deixem�os�Brinquedos�em�Paz��Não�são�de�rapariga�nem�de
rapaz”,�pelo�Instituto�de�Apoio�â�Criança,�a�31�de�maio,�pelas�10h30.�
A�Feira�distribui-se,�ainda,�por�diversas�Zonas�ao�ar�livre:�“Zona�de�Stands”,�“Zona�Radical”,�“Zona�Pic-Nic”,
“Zona�Relvado”;�“Zona�Artesanato”,�“Zona�Multiusos”,�“Zona�Desporto”�e�“Zona�Tenda”.�Para�alèm�de�inömeros
espetáculos�culturais,�musicais�e�teatrais,�a�Tenda�irá�acolher�o�“Big�Bang�de�Ciência”,�pelo�Centro�de�Ciência
Viva�do�Lousal,�no�dia�30�de�maio,�pelas�21h30;�“A�Cena�è�Tua��Alinhas?”,�no�dia�31�de�maio,�pelas�21h00,�uma
Mostra�de�Talentos�dos�alunos�das�escolas�do�Concelho,�na�área�do�canto,�dança,�declamação,�teatro,
acrobática,�entre�muitas�outras.�Ainda�na�Tenda�terá�lugar�a�Cerimónia�de�Entrega�de�Cintos�e�Diplomas�da
Época�2017/2018,�da�Academia�de�Judo�do�Barreiro,�no�dia�31�de�maio,�pelas�10h30.�
Na�Zona�Radical,�o�Laser�Tag�e�o�Bubble�Futebol,�nos�dias�31�de�maio�e�1�de�junho,�das�9h30�âs�12h30,
prometem�divertir�os�mais�novos.�
No�dia�da�Criança,�1�de�junho,�pelas�21h30,�a�encerrar�a�Feira�Pedagógica,�destaque�para�o�espetáculo
“Cacharros”,�pela�Bambalöa�Teatro�(de�Burgos,�Espanha),�na�Zona�Multiusos�Central.�
Pela�primeira�vez,�a�Majora�estará�presente�no�evento�com�diversos�jogos�de�tabuleiro�para�crianças�e�adultos�e
com�a�rádio�Zig�Zag�(Antena1)�que�irá�emitir,�no�dia�1�de�junho,�para�toda�a�Feira.�
A�Feira�Pedagógica�terá�diversas�atividades�que�promovem�a�mösica,�a�dança,�o�teatro,�a�ciência,�o�desporto�e
a�animação�circense,�levando�a�milhares�de�pessoas�o�que�a�cidade�do�Barreiro�e�a�comunidade�educativa
barreirense�melhor�sabem�fazer.�

A�organização�do�evento�está�a�cargo�da�comunidade�educativa�do�Concelho�e�da�Cãmara�Municipal�do
Barreiro�e�conta�com�a�colaboração�da�Junta�de�Freguesia�de�Santo�António�da�Charneca,�da�União�das
Freguesias�do�Alto�do�Seixalinho,�Santo�Andrè�e�Verderena,�da�União�das�Freguesias�do�Barreiro�e�Lavradio�e
da�União�das�Freguesias�de�Palhais�e�Coina.�
Tem�o�apoio�do�Forum�Barreiro�e�a�decoração�da�Feira�tem�a�assinatura�de�Maria�Del�Toro.�
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Majora�reedita�mais�um�clássico

O�jogo�de�cartas�Burro�Preto�está�prestes�a�regressar�âs�mãos�das�crianças�–�e�não�só.�A�Majora�vai�reeditar
mais�uma�referência�que�diz�ser�um�clássico,�apresentando�uma�versão�mais�moderna�e�que�sensibiliza�para�a
importãncia�da�preservação�do�burro.�
��
Na�nova�versão�do�jogo,�colocada�â�venda�apenas�em�Setembro,�o�vencedor�è�quem�conseguir�manter�a�carta
do�Burro�Preto�atè�ao�final,�segundo�explica�Catarina�Jervell,�CEO�da�Majora.�A�responsável�acrescenta,�em
comunicado,�que�recebem�muitos�pedidos�de�reedição�relativamente�a�este�jogo�e�que�a�nova�versão�è�apenas
a�primeira�de�várias�surpresas�pensadas�para�este�ano.�
��
Relativamente�ao�trabalho�de�sensibilização,�Catarina�Jervell�sublinha�que�o�papel�da�marca�não�se�resume�ao
entretenimento.�«Por�isso,�alèm�de�uma�nova�imagem�quisemos�tambèm�dar-lhe�um�novo�significado,�alertando
para�a�necessidade�de�preservar�o�Burro�Mirandês,�a�primeira�raça�portuguesa�a�ser�protegida�pela�União
Europeia¬,�conta.�
��
Neste�sentido,�a�Majora�vai�tambèm�apadrinhar�um�burro�da�Quinta�Pedagógica�dos�Olivais,�em�Lisboa,�onde
irá�decorrer�no�dia�8�deste�mês�a�primeira�apresentação�do�jogo.�O�burro�Buxo�è�Mirandês,�raça�autóctone�das
Terras�de�Miranda�e�em�vias�de�extinção.
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Majora�reedita�clássico�jogo�de�cartas�Burro�Preto�para�salvar�o�Burro�Mirandês

A�Majora�vai�reeditar,�este�ano,�o�clássico�jogo�de�cartas�“Burro�Preto”�numa�versão�redesenhada.�A�nova
edição�pretende�sensibilizar�para�a�importãncia�da�preservação�do�Burro�Mirandês,�raça�autóctone�das�Terras
de�Miranda,�que�está�em�vias�de�extinção.�
�
A�primeira�apresentação�do�jogo�vai�acontecer�já�no�próximo�dia�8�de�maio,�o�Dia�Internacional�do�Burro,�na
Quinta�Pedagógica�dos�Olivais,�em�Lisboa.�Nesta�quinta�mora�o�burro�“Buxo”,�um�exemplar�da�raça�agora
apadrinhado.�
�
Em�comunicado�â�NiT,�a�Majora�explica�que�a�reedição�das�cartas�do�Burro�Preto�era�um�pedido�antigo�dos
clientes�e�que�depois�de�50�anos�e�várias�versões,�surge�agora�esta�com�um�carácter�especial�e�ligado�â
conservação�das�espècies.�
�
A�nova�versão�do�jogo�tem�diferenças�no�grafismo�e�vem�acompanhada�de�uma�campanha�de�sensibilização
para�a�preservação�do�Burro�Mirandês,�a�primeira�raça�portuguesa�a�ser�protegida�pela�União�Europeia.�
�
A�sensibilização�consiste�no�apadrinhamento,�por�parte�da�empresa,�do�Burro�Buxo�atravès�da�Associação�para
o�Estudo�e�Proteção�do�Gado�Asinino,�e�num�simples�e�engraçado�detalhe�nesta�nova�versão:�ganha�quem
conseguir�manter�a�carta�do�Burro�Preto�atè�ao�final�do�jogo.�
�
O�Burro�Preto�è�um�jogo�de�31�cartas,�onde�o�objetivo�è�a�associação�de�pares�de�animais,�dirigido�a�crianças�a
partir�dos�três�anos,�com�conteödos�em�Português,�Inglês,�Espanhol�e�em�Francês.�Vai�estar�disponível�para
aquisição�a�partir�de�setembro�de�2018�no�site�da�Majora.�
�Novo�jogo�â�venda�em�setembro.�
The�post�appeared�first�on�NiT�.
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Regresso�ao�Passado�com�Majora

Família�>�Agenda�Família�>�Oficinas�artísticas�����0�Partilhas��Brincar�em�Família����Quando��
Sáb,�19�Mai�2018�das�10:00�âs�13:00�
���Quem��
2-15�anos,�Pais,�Educadores�
���Onde��
Ludobiblioteca�da�EB�Oliveira�Marques�(Areias)�
����
A�marca�MAJORA��fez�as�delícias�da�infãncia�de�muitas�gerações�de�portugueses�está�de�volta�com�o�objetivo
de�voltar�a�reunir�famílias�e�aproximar�gerações:�pais�com�filhos,�irmãos�com�irmãos,�avós�com�netos�e�amigos
com�amigos.�
�
A�nossa�missão,�è�fazer�as�crianças�felizes,�promover�as�relações�humanas�e�incentivar�que�o�tempo�livre�das
crianças�è�passado�a�brincar,�a�criar�e�a�imaginar.�A�Majora�produz�jogos�de�qualidade�que�passam�de�geração
em�geração�porque�queremos�construir�algo�que�perdure�no�futuro�e�que�continue�a�inspirar�todos�os�seres
humanos�nas�várias�etapas�do�seu�desenvolvimento.�Porque�brincar�não�tem�idade.�
�
Está�na�altura�de�levantar�os�olhos�do�ecrã�e�brincar,�tambèm,�olhos�nos�olhos.�Pais�com�filhos,�irmãos�com
irmãos,�amigos�com�amigos,�velhos�com�novos,�novos�com�novos,�todos�juntos,�no�mesmo�espaço,�no�mesmo
tempo,�unidos�por�uma�marca�que�renova�um�convite�a�todas�as�infãncias.�
����Preço:�gratuito�����
Se�encontrar�alguma�incorreção�contacte-nos�por�favor.�
�����0�Partilhas�����JUNTA�DE�FREGUESIA�CASCAIS�ESTORIL��Ludobibliotecas�escolares�com�abertura�â
comunidade,�em�Cascais�(Ludobiblioteca�EB�Areia�Guincho)�e�no�Estoril�(Ludobiblioteca�EB�Raul�Lino�e
Ludobiblioteca�EB�S.�Pedro�do�Estoril�e�Ludobiblioteca�da...
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Os�jogos�da�Majora�fazem�parte�do�imaginário�de�toda�uma�geração,�a�empresa�foi�comprada�e�renovada�há
quatro�anos�e�a�tecnologia�começou�a�desempenhar�um�papel�central�nos�novos�desafios�da�organização.

Declarações:�
-�João�Tinoco,�Majora
-�Luís�Mata,�Artsoft
�
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Os�jogos�da�Majora�fazem�parte�do�imaginário�de�toda�uma�geração,�a�empresa�foi�comprada�e�renovada�há
quatro�anos�e�a�tecnologia�começou�a�desempenhar�um�papel�central�nos�novos�desafios�da�organização.

Declarações:�
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�
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Os�jogos�da�Majora�fazem�parte�do�imaginário�de�toda�uma�geração,�a�empresa�foi�comprada�e�renovada�há
quatro�anos�e�a�tecnologia�começou�a�desempenhar�um�papel�central�nos�novos�desafios�da�organização.

Declarações:�
-�João�Tinoco,�Majora
-�Luís�Mata,�Artsoft
�
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António�Raminhos�visita�a�Majora,�onde�faz�uma�reportagem�sobre�o�jogo�"O�Sabichão".
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UMPONTOÉ TUDO

A doençados dedinhos
FERREIRAFERNANDES

Quemolhaumbebéjásedeucontaele olhacom atenção aspróprias mãos Pudera vãoalipassar se em
breve coisas extraordinárias
Comoobebéadivinha nãosei

Masdas coisas extraordináriasqueele adivi
nhasei eaté seiporquê acabeide lero jornal
TheGuardianeelecontou metudo Breve
momentodeagradecimento oh comoosjor
naismetêmensinado tanto Voltando às
mãosdosverdes anos elas jánão são asmes
mas Importantespediatrasdisseramaojor
nalbritânicoqueascriançachegamàescola
semumaimprescindívelpré escoladavida
Antes haviao cortarpapéis colarcromos ali
nharcubosdaMajora empurrarcarrinhos
MatchboxouDinkyToys saltaràcordae so
bretudo esseensinamento crucialdahuma
nidade oesticardafisga Dizia sebrincar
maseramais as crianças trabalhavamocor
po maisexatamente asmãos paraenfrentar
avida Equandochegavamàescolavinham
preparadasparasegurarumlápis Hoje já
nãochegam Ascriançasnão têmamãocom
aforçaedestrezadehádezanos lamentam
osmédicos Antes ensinava sefacilmenteum

miúdoapousarolápisnumtripémágico polegarindicadorededomédio que conduzia
apontado lápisparao á bê cê palavras his
tórias emoções Eraaconsequênciadeum
milagreprogramado quetreinaraosossose
osmúsculosdecarpo metacarpoefalanges
dando lhesforçaepredsão Hoje porém os
ecrãs táteisde telefones e tabletsacabaram
comessaaprendizagemeascriançaschegam
àescola incapazes desegurarumlápis como
deveser Umasaladeaulamodernaparece
umrestauranteamericanocomcanhestrosa
segurarumgarfo comoquemespetaiumpau
pontiagudonocoraçãodo vampiroE asesco
las têmumadisciplinasuplementar adere
programaçãodosossosedosmúsculosda
mão Pensandobem achoqueosbebésque
olhamasmãosestãoadizerparas seusbo
tões lávoueupagarumesforçoamaispor
causadapreguiçadosmeuspais
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Referência�â�Majora�pela�jornalista�Joana�Latino.
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Gigante ibérico
de ginásios pode chegar
a 40 Fitness Hut até 2020

INTERNACIONALIZAÇÃOAVen
da dos ginásios portugue
ses low costk dona da ca
deia espanholaVivaGym
criou um líder ibérico

Acadeia de ginásios Fitness Hut
crescerá dos atuais 27 clubes em
Portugal para um total de 31
com quatro aberturas previstas
até ao final do primeiro trimes
tre podendo a rede expandir se
paramais de 40 ginásios no pró
ximo ano e meio Aprevisão é de
José Luís Pinto Basto CEO do
TheEdge Group cuja holdingde
investimento Edge Capital
vendeu aFitness Hut àVivaGym
Group Limited que detém a ca
deia de ginásiosVivaGymem Es
panha

O valor do negócio não é co
nhecido mas ao DN Dinheiro
Vivo José Luís Pinto Basto garan
tiu que foi um grande negócio
A empresa tinha no final do ano
um EBITDA superior a dez mi
lhõese foi essaabase paraavenda
Foi umnegócio comumvolume
significativo refere acrescentan
do Umadasmaiores operações
de privateequitydos últimos anos
emPortugal

Vendemos aempresa com31
ginásios eumpipelinedemais dez
a 12 ginásios no próximo ano e
meio entrejácontratados emne
gociação e locais identificados
Não tenho dúvidas de que a em
presavai continuar a crescer So
bre o novo dono oCEOdoTheEd
ge Group dizque pode fazermais
pela empresa e dar bomsegui
mento a este projeto e a uma es
cala internacional de forma estru
turada Não tínhamos pressa de
vender mas foiumaproposta irre
cusável garante Aambição ago
ra é criarum líder ibérico e avan
çarpara a internacionalização O
Fitness Hut é líder emPortugal o
VivaGyméuma cadeia importan
te emEspanha Ajunção dos dois
já fazum líder ibérico Apartir daí
haverá espaço para umainterna
cionalização antevê

Entre2011 e2017 o investimen
to na cadeia de ginásios Fitness
Hut rondouos40milhões de euros

médiade 1 5milhões porginásio
Desdeaprimeirahoraoprojetofoi
desenvolvido pela Edge Capital
SGPS holdingde investimentos
participada por José Luís Pinto
Basto através daTheEdge SGPS
50 eporMiguelPais doAmaral
através daGreypart SGPS 50

Comoito ginásios a nascer nos
primeiros três anos o que repre
senta umesforço financeiro de 12
milhões de euros com recurso a
capitais próprios e financiamento
bancário em2014 o OxyCapital
MezzanineFund tornou se par
ceiroestratégico doFitnessHut fi
nanciando a empresacomumin
vestimento adicional demais 12
milhões o que permitiu aacelera
ção da expansão dacadeia por
todo o país Achámos que existia
espaço para45 a50 ginásios destes
emPortugal Por isso recorremos
aumparceiro comcapacidade fi
nanceirade aceleração contaJosé
Luís Pinto Basto Nomomento da
venda o FitnessHut tinhamais de
110 mil clientes e faturação supe
rior a30milhões Todos os giná
sios foram rentáveis desde o pri
meiro dia Fizemos este projeto
crescer emplena crise e de forma
sustentada tornando se em seis
anos amaior cadeia do país re
força o CEO doTheEdge Group

Navisão deJosé Luís Pinto Bas
to este negócio veio consolidar a
posição daEdge Capital como ca
talisadorade projetos inovadores
depois dos supermercados Brio
vendidos recentemente à Sonae
Emabril e por umvalor que tam
bémnão foi revelado pelas partes
o grupo Sonae SGPS comprou a
cadeia de seis supermercados
Brio de alimentação biológica ao
TheEdgeGroup quedetinhauma
participação de 80 e somavaum
investimentono projeto na ordem
dos três milhões de euros Avenda
daBrio tambémabriu portas àin
ternacionalização damarca

Nacarteirade investimentos da
Edge Capital somam se ainda
marcas como aMajora Labrador
Nutriventures Chickby Choice
entre outras Ao todo investimos
nesta áreade capital de risco naor
dem dos dez milhões de euros
Temos consciência de que haverá
negócios em que investimos que
vão correr mal admite José Luís
Pinto Basto garantindo estarjá a
trabalharemnovos conceitos que
acreditamos quevão ser introdu
zidos com sucesso emPortugal
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Sugestões�SIC/Visão

-�Jogos�de�Tabuleiro
-�Kult�Games
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