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Rui Massena
Para ler nesta edição a entrevista
a Rui Massena. O Maestro esteve em
Guimarães a gravar o seu programa televisivo.
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Virgínia Coutinho
A viver em Lisboa, esta vimaranense 

de 28 anos, conta-nos como 
decorreu a sua recente aventura 

humanitária à Guiné-Bissau.

12

Seis meses,�eis temas
Os candidatos à Câmara Municipal 

apresentam nesta edição as suas 
perspectivas em relação à 

educação no concelho.

06

Vitória no Jamor
Flávio Meireles confia na 

conquista da Taça de Portugal. Dia 
26 de Maio o Vitória defronta o 

Benfica no Estádio Nacional.

19

Rui Massena
O Maestro esteve em Guimarães, para 

a gravação do programa Música 
Maestro que foi emitido no canal 1 da 

RTP , no passado dia 2 de Maio

carta do diretor

estatuto editorial

Um ponto de encontro numa cidade 
que vive de encontros. Que se 
reencontra, se transforma. 

Guimarães é diferente, e é na sua diferença 
que facilmente nos encontramos. 

Uma cidade que nos acolhe, nos 
abraça, nos envolve, nos estimula. 
A “Mais Guimarães” sonha ser como a 
cidade que a vê nascer, e contribuir 
para que, o sentimento de que este é o 
nosso lugar, se acentue, prospere. 

Pretende ser um espaço de 
intervenção pública, onde cada leitore 

encontre a historia dos nossos dias, 
alicerçada por um passado que nos 
orgulha lembrar, e por um futuro 
promissor, que juntos, como comuni-
dade, aspiramos alcançar.

Queremos informá-lo, é isso que nos 
move. Porque acreditamos que uma 
cidade com gente informada será sempre 
uma cidade melhor, mais consciente.

É fundamental que tenhamos conheci-
mento do que somos, do que valemos. 

Quais as nossas virtudes, quais os nossos 
defeitos. É necessário que façamos esta 
reflexão antes de avançar.

Queremos contribuir para essa 
ponderação reproduzindo nestas 
páginas uma fiel imagem da nossa 
sociedade, da nossa cidade.

A “Mais Guimarães” é um projeto 
independente e plural, sem qualquer 
tendência politico-partidária. Aqui 
todos terão voz, espaço para reproduz-
irem as suas ideias, as suas perspetivas. 
Porque é na diversidade, na plurali-
dade que nos havemos de encontrar.

1  A Revista “Mais Guimarães” é um órgão de 
comunicação regional, gratuito, generalista, 
independente e pluralista, que privilegia as 
questões ligadas ao concelho de Guimarães.

2  A Revista “Mais Guimarães”, é uma 
publicação independente, sem qualquer 
dependência de natureza política, económica 
ou ideológica.

3  A Revista “Mais Guimarães” é um órgão de 
informação que recusa o sensacionalismo e é 
orientado por critérios de rigor, isenção e 
honestidade no tratamento das notícias.

4  A Revista “Mais Guimarães” compromete-se 
a respeitar os direitos e deveres previstos na 
Constituição da República Portuguesa, na Lei 
de Imprensa e no Código Deontológico dos 
Jornalistas.

5  A Revista “Mais Guimarães” aposta numa 
informação diversificada de âmbito local, 
abrangendo os mais variados campos de 
atividade e pretende corresponder às 

motivações e interesses de um público plural 
que se quer o mais envolvido possível no 
projeto editorial.

6  A Revista “Mais Guimarães” distingue 
claramente as notícias – que deverão ser 
objetivas, circunscrevendo-se à narração, à 
relacionação e à análise dos factos para cujo 
apuramento devem ser ouvidas as diversas 
partes – e as opiniões, ou crónicas, que 
deverão ser assinadas por quem as defende, 
claramente identificáveis.

7  A Revista “Mais Guimarães” compromete-se 
a respeitar a privacidade dos cidadãos, 
recusando a divulgação de factos da vida 
pessoal e familiar.

8  A Revista “Mais Guimarães” considera a sua 
atividade como um serviço de interesse 
público, com respeito total pelos seus leitores, 
em prol do desenvolvimento da identidade e 
da cultura local e regional, da promoção do 
progresso económico, social e cultural.

Eliseu Sampaio
Diretor da Mais Guimarães
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música, Maestro!
entrevista a Rui Massena

Guimarães esteve em destaque 
no Programa “Musica Maestro”, 
programa da responsabilidade do   
Maestro Rui Massena, e que foi 
emitido na passada quinta-feira, 2 
de maio, no canal 1 da RTP.

Este foi o sétimo dos treze episódios 
previstos, de um programa que 
pretende sensibilizar o público para a 
temática da música clássica, através de 
uma linguagem informal e divertida, 
um pouco à imagem do seu apresenta-
dor. O músico em destaque nesta 
edição foi Igor Stravinsky.
 
A Mais Guimarães acompanhou as 
gravações deste episódio do progra-
ma, aproveitando a oportunidade 
para colocar algumas questões ao 
maestro Rui Massena. 

+G Como decorreram em 
Guimarães as gravações do 
Musica Maestro?

RM Acho que bem. Visitamos alguns 
lugares importantes da cidade e 
relembramos algumas memórias da 
Capital Europeia da Cultura. Foi 
muito bom voltar.

+G Porquê a escolha de 
Guimarães para a gravação 
desta edição do programa?

RM Porque quis ligar o" Pássaro de 
Fogo" de I. Stravinsky à cidade, uma 
vez que abrimos o concerto oficial da 
CEC em Janeiro de 2012 com esta 
peça. Achei que voltar a tê-la na 
cidade seria uma memória importan-
te a recuperar. E depois porque 
Guimarães nunca mais sairá do meu 
coração pela generosidade com que 
me recebeu.

+G Que instituições Vimara-
nenses participam nesta 
edição, e porquê?

RM Participa a cidade no seu todo, 
porque Guimarães são as suas 
gentes e, em particular, Os Nicolinos 
e a Banda de Pevidém! Mas mostra-
mos um pouco do património da 
cidade também.

+G A seu ver, a que se deve a 
grande empatia entre os vimara-
nenses e o Maestro Rui Massena?

RM Talvez porque seja mútua. Gostei 
muito deste povo especial, e dos 
anos que aqui passei. Só não fiquei 

porque a Orquestra Estúdio não 
continuou. Mas continuam os amigos.

+G O que sente quando 
"regressa" a Guimarães?

RM Uma casa. Senti-me tão bem 
recebido como quando estava na 
Capital. Sinto que tudo fez sentido.

+G Em termos culturais, o que 
destaca, e o que falta nesta cidade?

RM Destaco o tecido associativo e a 
sua oferta. Falta o lado profissional 
na música. Uma cidade que tem 
Universidade e uma Valentim 
Moreira de Sá, tem que escoar os 
seus talentos para uma plataforma 
artística de valor, tornando-se uma 
centralidade ao nível do Norte do 
País. Não chega o voluntarismo. É 
necessário criar estruturas profissionais.

Rui Massena
em Guimarães...

Onde Ficar?
Hotel Guimarães com a equipa

mais simpática do mundo.
Onde Jantar?

Restaurante Oriental ou
Vira-Bar ou Cervejaria Martins

O que visitar?
Praça da Oliveira



Outro dos intervenientes neste 
episódio foi César Machado, que 
considera que a emissão do 
programa do Maestro Rui 
Massena em Guimarães se revela 
de elevada importância por se 
tratar de programa de grande 
audiência - que passou na RTP1 
em horário nobre,- divulgando a 
música clássica de um modo 
muito particular e, em simultâ-
neo, promovendo as cidades e 
instituições envolvida.
 
“No caso de Guimarães, foi muito 
justamente salientada a cidade, a 
sua beleza, a riqueza das suas 
gentes, das suas tradições, das 
suas associações, o que traduz, 
desde logo, uma forte promoção 
da cidade e do concelho. No 
programa, tem parte muito ativa 
a Banda da Sociedade Musical de 
Pevidém, que surge em palcos 
menos habituais para uma Banda 
Filarmónica, o que não pode 
deixar de ser visto como um 
reconhecimento da qualidade e 
prestígio que a Banda possui, 
mas aparecem igualmente a 
Sociedade Martins Sarmento, as 
Festas Nicolinas e são citados 
outros exemplos do trabalho que 
vem sendo bem feito na nossa 
terra e que, aliado a uma política 
cultural sólida e consequente, 
tem permitido sucessos fantásti-
cos para Guimarães.

P.05

A Banda da Sociedade Musical de 
Pevidém, foi também convidada a 
participar neste sétimo episódio do 
“Musica Maestro”. 

Para os responsáveis da Banda 
Musical, “este é mais um marco 
histórico desta Instituição, cujo início 
remonta ao Séc. XIX. A participação 
neste programa foi mais um desafio 
aceite com todo o entusiasmo, 
dedicação e esforço, no sentido de 
apresentar a melhor qualidade 
artística possível. A Banda de 
Pevidém apresentou-se com todos 
os seus elementos, apenas recorreu 
a um pianista (Tiago Simães), para 
poder executar com rigor a orques-
tração da obra proposta, a suite 
“Pássaro de Fogo” do compositor 
russo Igor Stravinsky”.

Para a Banda Musical de Pevidém, “foi 
um excelente estímulo poder traba-
lhar uma obra que integra o repertó-
rio sinfónico de maior destaque, de 
um dos compositores mais famosos 
da história da música ocidental 
moderna, interpretando a versão de 
1919 da famosa suite, adaptada para 
Banda por Randy Earles”.

Esta é uma obra que passará a existir no 
arquivo da Sociedade Musical de 
Pevidém, cujo espólio alberga cerca de 
1200 partituras originais, estando este a 
ser estudado no âmbito de um Projecto 
da Guimarães 2012 – Capital Europeia 
da Cultura, inserido do Programa 
Associativo “Tempos Cruzados”.

Para a participação no programa, a 
Banda gravou ainda o 2º andamento 
“Ronda das Princesas” e o final do 5º 
andamento “Hino Final”. 

Para o maestro da Banda, Vasco Silva 
de Faria, “as secções escolhidas pelo 
maestro Rui Massena apresentavam 
dificuldades distintas. No caso da 
Ronda, por se tratar de uma parte 
essencialmente com intervenções a 

solo, dos instrumentistas de madei-
ras e trompas, apelavam a um 
carácter quase camerístico em que a 
noção de frase musical e de afinação 
era absolutamente essencial. No 
caso do Hino, a Banda apresenta-se 
com todo o seu poder e volume 
sonoro, contando com a intervenção 
de todos os músicos, numa passa-
gem com um carácter coral, de notas 
longas, em que a riqueza tímbrica de 
uma Banda sobressai no seu total 
esplendor”. Os músicos, para o 
maestro, “corresponderam de uma 
forma fantástica, marcando presen-
ça nos ensaios com um entusiasmo e 
uma predisposição incrível para 
poderem apresentar o melhor 
trabalho possível em mais um 
momento único das suas carreiras, e 
da Instituição que orgulhosamente 
representam”.

Em jeito de balanço, os responsáveis 
da Banda Vimaranense orgulham-se 
de terem sido a única Banda 
Filarmónica convidada a integrar o 
elenco de grupos musicais presentes 
no programa, esperando terem 
conseguido dignificado o seu nome, 
como ter representado da melhor 
forma Guimarães e todas as Bandas 
Filarmónicas do País.

Fundada em 1894, a Sociedade 
Musical de Pevidém surgiu com o 
intuito de proporcionar e fomentar a 
Cultura e a Formação Musical na sua 
região. Tal como outras Bandas 
Filarmónicas, a Banda de Pevidém é 
constituída por um conjunto de 
componentes de vários escalões 
etários, de formação cultural e 
origem social bastante heterogénea 
mas, tal como pressuposto na sua 
génese, continua a desenvolver um 
trabalho ímpar e ocupa um lugar 
insubstituível na respectiva comuni-
dade e um lugar de destaque no País 
por ser considerada uma das melho-
res formações do género.

Banda de
Pevidém

música maestro



A Coligação Democrática Unitária (CDU) 
defende sem tergiversação que a 
Educação é um pilar estratégico do 
desenvolvimento nacional e local, é um 
direito social dos cidadãos, consagrado 
na Constituição da República Portuguesa 
e na Lei de Bases do Sistema Educativo.

As políticas deste governo (na linha dos 
anteriores) negam este direito e hipote-
cam o futuro, reduzindo a Escola Pública 
à sua expressão mínima, através de 
subfinanciamento das escolas e das 
autarquias, na redução de meios e 
recursos. A criação dos chamados
“mega-agrupamentos” constitui uma 

interferência ilegítima na política local e 
é mais um instrumento de redução de 
custos na Educação, com encerramento 
irracional de escolas, despedimento de 
funcionários e professores, afastando as 
comunidades das escolas com todas as 
consequências negativas daí advindas.

Num projeto eleitoral autárquico, que 
está a ser coletivamente construído e
participado, a CDU desde já propõe:

- a suspensão do processo de criação de 
novos agrupamentos no concelho a não 
serque resultem da vontade das escolas, 
com o objetivo de melhorar os resulta-
dos dos alunos.

- a revisão da carta educativa, diagnosti-
cando necessidades e problemas na 
educaçãopré-escolar e ensino básico, 
visando a adequação da rede escolar, a 
sua requalificação e apetrechamento;

- o acompanhamento e resolução dos 
problemas relacionados com a alimenta-
ção,transporte escolar e atividades 
extracurriculares no 1º ciclo;

- a reabilitação de equipamentos 
desportivos do concelho, para a prática 
do desportopara todas as crianças e 
jovens;

- a criação de um programa multidiscipli-
nar de promoção da saúde, em parceria 
comos centros de saúde;

- Ação Social Escolar - os baixos salários 
que a presente crise agravou, o desem-
prego a par do corte em várias presta-
ções sociais redobra a preocupação com 
a Ação Social Escolar. Os serviços sociais 
trabalharão em contacto estreito para 
deteção de casos graves que exigirão 
outras apoios e soluções. A par disto, 
importa o levantamento dos problemas 
e situações de abandono no Ensino 
Superior, por falta de meios, para exigir 
do governo os meios para resolver estas 
situações.

A educação é determinante para o desenvolvi
mento social e humano. As políticas municipais 
socialistas têm sido orientadas por uma grande 
atenção ao setor da educação e assim nos 
propomos continuar.

Privilegiamos os investimentos na 
melhoria das condições das escolas e 
centros escolares e na criação de 
dinâmicas culturais e sociais que trouxe-
ram o ensino, a formação, a qualificação 
e a valorização do conhecimento para o 
centro da atenção das comunidades 
locais. E esses investimentos têm dado 
frutos. Nos últimos anos, verificaram-se 
melhorias assinaláveis dos resultados 
escolares, superando as médias nacionais 
nos principais indicadores educativos: 
elevaram-se as médias dos exames 

nacionais, melhoraram as taxas de 
aprovação e reduziram-se as taxas de 
abandono. Além disso, milhares de 
vimaranenses adultos puderam voltar à 
escola e melhorar as suas qualificações. 
Enquanto foram apoiadas por políticas 
nacionais capazes, as escolas públicas, 
com o envolvimento permanente do 
município, diversificaram as suas ofertas 
formativas com Cursos de Educação e 
Formação de Jovens, com Cursos 
Profissionais e com Cursos de Educação e 
Formação de Adultos.

Nos últimos dois anos, desprezando o 
esforço de todos, o Governo apoiado 
pela coligação PSD/CDS, acabou com os 
Cursos de Educação e Formação de 
Adultos em Guimarães, negando novas 
oportunidades de formação e qualifica-
ção escolar a quem não as teve enquanto 
jovem. O Governo apoiado pela coliga-
ção PSD/CDS acabou com os Cursos de 
Educação e Formação (CEF) que resgata-
ram centenas de jovens do insucesso e 
do abandono escolar. O Governo apoiado 
pela coligação PSD/CDS impediu a 
abertura dos Cursos Profissionais procura-
dos pelas famílias e desejados pelas 
Escolas, congelou o processo de instalação de 
um Centro de Formação Profissional da zona 
de Couros, extinguiu todos os Centros Novas 
Oportunidades e estrangulou os recursos e 

projetos da Universidade do Minho.

A gestão socialista de Guimarães não 
deixará de reivindicar para o concelho e, 
em especial, para as suas crianças e 
jovens, as condições que merecem para 
assegurar o futuro das novas gerações.
Enquanto trabalhou com governos que 
apoiaram o investimento em educação, a 
gestão socialista municipal não regateou 
recursos, nem esforços, para melhorar o 
parque escolar do concelho. Com o apoio 
dos fundos comunitários, foram construí-
dos novos Centros Escolares e foram 
requalificadas as Escolas Secundárias 
Francisco de Holanda, Martins Sarmento 
e Caldas das Taipas.

Defendemos o direito à educação para 
todos, com garantia de igualdade no 
acesso e no sucesso. Recusamos ofertas 
educativas diferenciadas em função da 
condição social dos alunos, da sua 
origem sociocultural ou da capacidade 
económica das suas famílias. A garantia 
de que todos possam aceder a ofertas de 
qualidade é essencial para forjar a 
coesão social e o desenvolvimento 
humano harmonioso. Assim, não 
prescindimos de prosseguir com os 
projetos de intervenção que julgamos 
essenciais e que ficaram condicionados 
pelas decisões do governo central.

“a educação no concelho”
Seis meses,�eis temas:
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Torcato
Ribeiro
CDU (PCP-PEV)

Domingos
Bragança
PS



Os últimos dois anos da educação em 
Portugal podem ser condensados em 
“Desinvestimento na educação pública”.
Foram dois anos a destruir sem qualquer 
pudor, e com contradições gritantes: 
aumento do número de alunos por sala 
em todos os ciclos de ensino, reorganiza-
ção da rede escolar e aposta em mega-a-
grupamentos, corte cego em auxiliares, 
despedimento de professores numa 
base puramente economicista, diminui-
ção de zonas nos Quadros de Zona 
Pedagógica. Foram dois anos que 
viraram as vidas de milhares de professo-
res do avesso.

O investimento em educação caiu a 

pique em Portugal, de acordo com dados 
da OCDE, a educação pública deve 
merecer uma fatia de 6% do PIB.
No entanto nos últimos 2 anos houve 
uma queda  de 2 a 3% ,significa que hoje 
Portugal investe cerca de metade da 
média dos restantes países da OCDE. 
Estamos hoje, no que a isto concerne a 
par de países do terceiro mundo.
O que é mais dramático é que este 
desinvestimento vertiginoso acontece 
num dos países mais atrasados ao nível 
das qualificações escolares.
Num momento crucial e de urgente 
desenvolvimento, a educação e o 
investimento na área da educação têm 
de ser vistos efectivamente como 
factores impulsionadores do país a 
médio e longo prazo.

A estratégia seguida por este governo é a 
contrária:  desmantelação de todo o 
serviço social, no caso em concreto da 
educação, despojando-a das suas funções 
sociais para a entregar a privados e 
alimentar os lucros dessas instituições, 
reduzindo o acesso ao ensino.

Tal é facilmente verificado pelo 
aumento do número de alunos por sala 
de aula, no corte das actividades de 
enriquecimento curricular, quer pelo 
processo dos mega agrupamentos, ou 

mesmo nos valores astronómicos de 
propinas a pagar pelas famílias.
Por um lado destrói-se a escola pública 
retirando-lhe os professores, o orçamen-
to, os programas de combate ao 
abandono e ao insucesso, numa lógica 
ultraliberal, e por outro , condena-se a 
escola pública a um conservadorismo  
que põe em causa as metas do nossos 
índices educativos, que ainda estão ainda 
muito a baixo da média da OCDE.

Da escola como um direito universal para 
todos, este governo PSD/CDS  constrói  
um negócio, a educação elitista para 
alguns, o saber reservado, a escola paga 
para quem a puder pagar.
 
A educação não pode representar uma 
forma de poupança, este é um erro 
crasso com que que condenará Portugal 
e as gerações futuras.
 
O Bloco de Esquerda tem uma visão da 
educação como arma de cidadania 
qualificante. Trata-se de um eixo estratégi-
co para o desenvolvimento económico: ter 
jovens e adultos mais qualificados, capazes 
de levar ao desenvolvimento económico, 
com valor acrescentado, uma economia 
justa e próspera.

A Educação tem que ser o eixo central de 
desenvolvimento de qualquer sociedade, 
porque Educação é futuro. É através da 
Educação que formamos os Vimaranen-
ses, os Portugueses, os homens e 
mulheres de amanhã.

Com o reforço de competências para os 
municípios em matéria de Educação (são já 
responsáveis pelos graus de escolaridade 
até ao 3º ciclo e em alguns municípios 
também do secundário), a gestão do 
pelouro da Educação vai assumir uma 
importância como nunca até aqui sucedeu, 
num futuro próximo, os vereadores com 
este pelouro exercerão um autêntico 
Ministério da Educação com circunscrição 
concelhia, tamanha é a dimensão das 

atribuições que se encontram agora sob a 
égide dos municípios.

Nesta área, mais do que assumir como 
prioridade a melhoria das condições 
materiais dos locais de aprendizagem 
(novas escolas, novos edifícios), até 
porque nos encontramos numa fase de 
relativa suficiência daquilo que existe, 
será nossa prioridade a obtenção, para 
os nossos alunos, de índices educativos 
de excelência. Fazer com que os Vimara-
nenses do futuro se destaquem por 
serem os melhores, os mais e melhor 
preparados, aqueles com maior índice de 
cultura geral, os que ostentem maior 
transversalidade no conhecimento, em 
suma, tornar o nosso concelho num local 
de ensino de excelência, de educação ao 
nível do que de melhor se pratica na 
Europa, revertendo completamente os 
índices crónicos de abandono escolar e 
de resultados abaixo das médias 
nacionais que nos caracterizaram 
durante décadas.

Guimarães é uma terra rica em História, 
cuja História se confunde, em diversas 
passagens, com a própria História de 
Portugal, pelo que o ensino de História 
local, a aprendizagem dos valores locais, 
será igualmente uma prioridade.

O Desporto, que terá uma atenção 
especial, organizando-se, fomentando-se 
e oficializando-se a competição entre 
estabelecimentos de ensino em diversas 
modalidades, promovendo a prática de 
diferentes modalidades, aumentando o 
número de participantes, fomentando a 
participação desportiva, e criando 
condições objetivas para o surgimento 
de grandes atletas no futuro.

A Escola é um espelho da sociedade, 
pelo que é aqui que se conseguem 
conhecer, perceber, e atacar os seus 
flagelos. Uma política educativa transver-
sal só pode ter sucesso com o envolvi-
mento de todos os agentes da nossa 
comunidade, os pais, as instituições, e 
sobretudo as empresas que são quem 
melhor saberá identificar as necessida-
des específicas do mercado de trabalho, 
por forma que, cada vez mais, o ensino 
tenha uma vertente pragmática, sendo 
voltado para a criação de ferramentas 
que tornem os alunos de hoje trabalha-
dores mais competitivos e mais prepara-
dos para o mercado de trabalho.

A Mais Guimarães abre o debate de ideias, servindo de palco para a apresentação dos 
candidatos às próximas eleições autárquicas. Nos próximos Seis Meses, até às eleições, os 

candidatos terão aqui espaço para expor as suas perspetivas em relação ao que mais importa 
na governação do concelho. Nesta primeira edição lançamos o debate sobre a Educação.
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O teatro Oficina apresenta:
“O Rei Lear”, de William Shakespeare, 
com encenação de Marcos Barbosa,
sobe ao palco da Black Box da Fábrica 
Asa durante o mês de maio

Teatro Oficina, estreia a 
Primeira produção de 2013

“O Rei Lear”, de William Shakespeare, 
é a mais recente produção da compa-
nhia vimaranense Teatro Oficina. A 
estreia está marcada para o dia 17 de 
maio, às 22h00, na Black Box da 
Fábrica Asa. A peça ficará em cena 
nesse fim de semana e no seguinte: 
dias 17, 18 e 19, e 24, 25 e 26 de
maio. De sexta a sábado, o espetácu-
lo tem início às 22h00. Aos domingos 
realiza-se às 17h00.

Considerada uma das obras-primas 
do dramaturgo inglês do séc. XVI, “O 
Rei Lear” conta a história da vida e 
morte do rei Lear e das suas três 
filhas. Este Lear é a tragédia da 
recusa do amor: da recusa do dilema 
de que vivê-lo é lidar com o seu fim, a 
sua imperfeição, o seu lugar absurdo 
tanto no mundo natural, como no 
social. Nesta versão traduzida para o 
Teatro Oficina por Fernando Villas-
-Boas, a palavra fundamental partilha-
da com o público é responsabilidade.
Com encenação de Marcos Barbosa, 
cenografia de Ricardo Preto e vídeo 
de Jorge Quintela, “O Rei Lear” será 
interpretado por Alheli Guerrero, 
André Júlio Teixeira, Diana Sá, Emílio 
Gomes,Hugo Torres, José Eduardo 
Silva, Pedro Almendra, Sara Pereira e 
Tânia Dinis.

Esta é a primeira das três grandes 
produções que a companha apresentará 
em 2013. Depois de «O Rei Lear, levará à 
cena «Title and Deed» e «The Day Room». 

As produções serão apre-
sentados na Black Box da 
Fábrica ASA nos meses de 
Maio, Julho e Setembro.
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para vere ouvir este mês
música ao vivo Em maio, há espetáculos a não perder em 

Guimarães, Mesa, Mazgani e José James 
são os destaques da Mais Guimarães.

MAZGANI 
SÁBADO, 11 DE MAIO – 22.00
CCVF Pequeno Auditório > 3 anos
Três anos depois de “Song of Distan-
ce”, Mazgani regressa aos discos com 
“Common Ground”.

Produzido por John Parish e Mick 
Harvey, “Common Ground” foi integral-
mente gravado e misturado em Bristol, 
na Inglaterra, e tem “Distant Gardens” 
como primeiro cartão-de-visita. Lançado 
no passado dia 08 de abril, é um disco 
denso e rico nas geografias que explora, 
primando pela simplicidade e despoja-
mento. “Common Ground” é o terceiro 
álbum de originais de Mazgani, suceden-
do a “Song of Distance”, de 2010, e 
“Song of the New Heart”, de 2007. 
Shahryar Mazgani nasceu em Teerão, 
mas vive em Portugal desde o início dos 
anos 80. Em 2005, foi considerado pela 
revista francesa “Les Inrockuptibles” 
como um dos 20 melhores novos 
artistas musicais da Europa.

JOSÉ JAMES
TERÇA-FEIRA, 07 DE MAIO - 22.00
CCVF Grande Auditório > 12 anos
Este será o primeiro palco nacional de 
apresentação de “No Beginning No 
End”, o novo trabalho de José James. 
Este será o primeiro de três concertos 
que o cantor dará no nosso país.
 
José James é uma espécie de fenóme-
no, um esgrimista da voz, além de um 
good looking guy. Jovem, bonito, com 
um timbre sublime, presença de palco, 
bandleader, virtuoso, criativo, com uma 
banda que daria um capítulo à parte. 
Através de uma fusão estruturada de 
jazz, soul e hip-hop, a sua música 
transcende as fronteiras dos géneros. 
Tendo já gravado com Chico Hamilton, 
McCoy Tyner e Junior Mance, José 
James vem agora apresentar o seu mais 
recente trabalho, editado pela Blue 
Note. “No Beginning No End” é uma 
experiência musical sem precedentes.

MESA
SÁBADO, 18 DE MAIO, 24:00
CCVF Café Concerto > 12 anos.
Com um novo álbum na calha, os 
Mesa atravessam uma nova fase 
marcada pela voz de Rita Reis.

“Pés que sonham ser cabeças”, o novo disco 
de originais dos Mesa, é o mais ambicioso 
da sua carreira e tem uma lista de convida-
dos extensa. Um dos objetivos foi alargar os 
arranjos musicais a instrumentos normal-
mente não utilizados na pop e criar um 
“espaço” comum onde estas diferentes 
sensibilidades musicais fossem confluentes. 
Dar a estes instrumentos clássicos um papel 
preponderante na própria composição das 
canções e não apenas o de serem mero 
pano de fundo. Os Mesa veem a música 
popular como um género capaz de 
absorver linguagens musicais, aparente-
mente antagónicas, processar essa 
informação e transformá-la em canções. 
Rita Reis dá corpo e alma às letras e às 
melodias deste disco.
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Zé Perdigão
música - novo álbumFoi adiada a data de lançamento do novo 

álbum do vimaranense Zé Perdigão.

"Sons Ibéricos" o novo álbum de Zé 
Perdigão e só estará no mercado 
português a partir do mês de Setem-
bro de 2013.

Até lá poderemos assistir ao vivo 
ao concerto "ZÉ PERDIGÃO & 
SONS IBÉRICOS" um pouco por 
todo o país. A Tour 2013, arrancou 
com enorme êxito no passado dia 
26 de Abril, no auditório Casa das 
Artes e Cultura do Tejo em Vila 
Velha do Rodão.

O concerto passará durante este Verão por 
Vila Franca de Xira, Mira, Idanha-a-Nova, 
Coimbra entre outras cidades.

Zé Perdigão é acompanhado ao vivo 
por músicos de eleição: Nas teclas, - 
André Varandas; Guitarra portuguesa 
- Daniel Oliveira; Guitarra clássica 
-Edgar Petejo; Baixo - Alain Carvalho; 
Gaita de Foles e Acordeon - João 
Silva; e percussões - Joel Silva.

Para José Cid, também o produtor do 
Segundo albúm de Zé Perdigão (o 
primeiro foi Sons Ibéricos, lançado 
em 2008), "SONS IBÉRICOS", é o 

Atualmente são 35 os elementos que 
integram o grupo. ‘Tudo começou 
com um jantar de amigos, que tinham 
em comum o gosto pela percussão. O 
que inicialmente começou por ser 
uma brincadeira, tornou-se num 
projeto ambicioso e com bastante 
futuro, que foi ganhando mais força 
com o passar do tempo e da entrada 
de novos elementos’, explica o 
responsável, Diogo Canário.

Apesar de recente, o grupo já viveu 
alguns momentos que ficaram bem 
gravados na memória dos seus elemen-
tos, como recorda Diogo Canário: 
‘recentemente, o nosso momento alto 

O Grupo de bombos Tokaki participa, 
neste Sábado, dia 4 de maio, na 
apresentação da revista Mais Guima-
rães, realizando, a partir das 15.30, 
uma arruada pelas principais artérias 
do centro da cidade (Alameda de 
S.Dâmaso e Toural). Composto pelos 
instrumentos tradicionais bombo, 
timbalão, caixa e tarola, o Grupo 
Tokaki tem como objetivo promover 
e divulgar a cultura portuguesa e a 
dinamização juvenil.

O grupo, está integrado na Associa-
ção Juvenil Grupo Tokaki, foi 
fundado em Fevereiro de 2010, e 
tem sede em Pevidém.

foi a gravação do nosso hino, que faz 
parte do cd “Bombos com Alma” e que 
teve como palco de lançamento o 
Teatro Circo de Braga’.

O Grupo Tokaki pretende continuar a 
‘promover o instrumento bombo tão 
enraizado na identidade e cultura 
portuguesa e vimaranense, e desen-
volver a sua prática, no âmbito de 
orquestra de percussão tradicional’.

exemplo mais simples, mas simulta-
neamente mais ousado de juntar uma 
ideia antiga, ancestral e natural do, 
revelando etnias, tradições e costu-
mes tão dispares através da poesia e 
dos sons da Guitarra Portuguesa de 
Angelo Freire (Mariza e Ana Moura) e 
da Guitarra Flamenca e Gaita de Foles 
de Amadeu Magalhães (Dulce Pontes, 
Quadrilha e Realejo). A voz espantosa 
de Zé Perdigão consegue assimilar a 
alma sublime de Federico Garcia 
Lorca, a simplicidade de Rosalía De 
Castro e a modernidade de Fernando 
Pessoa. Em "Sons Ibéricos" o difícil é 
encontrar um tema que se goste mais 
que outro. Um álbum imprescindível 
para quem goste verdadeiramente de 
música e de poesia!

Em “Sons Ibéricos”, pela última vez na 
vida, Francisco Ribeiro (violoncelista 
de Madredeus), participa de uma 
forma sublime num projeto original.

com os tokaki
lançamento mais guimarães



necessidade de trabalhar tanto, quer 
seja indo ao teatro, cinema ou a um 
concerto. Para além disso viaja com 
alguma regularidade.

“Para este ano tracei o 
objectivo de ir a 12 países 
diferentes. Acredito que o 
equilíbrio entre o trabalho 
e o lazer é imprescindível”.

Virgínia Coutinho demonstra uma 
vontade profunda de conhecer 
todos os cantos do Mundo, hoje já 
conhece mais de 30 países, tão 
improváveis e distintos como o 
Kosovo, Rússia “profunda”, Angola e 
Mauritânia. Para esta vimaranense “o 
mundo é um livro, e quem não viaja 
nunca sai da primeira página”. 
Em Abril, partiu numa “aventura 
humanitária” a Africa, e fez-nos uma 
descrição da viagem.

+G O que te levou a participar 
nesta viagem?

VC Ao contrário do que muitas 
pessoas pensam, eu acredito que 
posso mudar o mundo, no mínimo 
mudar o mundo de alguém! Há vários 
anos que queria fazer algo semelhan-
te, e há imenso tempo que participo 
nas mais diversas atividades de 
solidariedade social.

Surgiu a oportunidade de partir nesta 
aventura e não hesitei. Foi também 
uma óptima oportunidade para 
explorar os meus limites. Uma viagem 
por terra à Guiné-Bissau corresponde 
a mais de 5000kms de estrada... nem 
sempre as estradas são alcatroadas,  a 
partir do Sahara começa-se a sentir 
elevadas temperaturas, existe uma 
convivência de 24 horas por 24 horas 
com o mesmo grupo, nem sempre 
conseguimos parar para comer e 
acabávamos por comer apenas 
enlatados, houve alturas em que 
fizemos 10-20 horas seguidas de 
viagem, a maior parte do tempo 
tivemos de tomar banho de balde ou 
mesmo não tomar, dormimos quase 
sempre em tendas .. tudo isto são 
testes e permitem-te conheceres-te 
melhor e seres alguém que conhece 
os seus limites. Para além disso 
sinto-me ligada a África e queria 
contribuir, tanto com os bens que 
angariei, com o contributo dado para 
o desenvolvimento da região, como 
com o amor e carinho que ofereci às 
pessoas que fui conhecendo. Tenho 
necessidade de retribuir toda a 
felicidade que o mundo me tem dado 
e África é um continente que ainda 
necessita de muita ajuda!

“ir à aventura”
entrevista a Virgínia Coutinho

Virgínia Coutinho é natural de 
Moreira de Cónegos, tem 28 anos, e 
atualmente vive em Lisboa.

É licenciada em Comunicação de 
Marketing e está prestes a concluir o 
mestrado em Gestão, no ISCTE. 
Trabalha como consultora em Social 
Media Marketing e Marketing Digital, 
planeando a forma como as empre-
sas deverão utilizar as mais diversas 
ferramentas e plataformas digitais 
para alcançarem os seus objetivos, 
de marketing, vendas, comunicação. 
Para além disso é formadora e 
docente na área de Marketing 
Digital, gestora de páginas de 
Facebook de várias marcas, e organi-
za um evento nacional de referência 
na área de social media marketing, o 
Upload Lisboa.

Desde cedo, Virgínia Coutinho 
procurou “ir à aventura”. Aos 18 anos, 
após ter terminado o ensino secundá-
rio e ter ingressado em Jornalismo e 
Ciência da Comunicação na FLUP, 
largou tudo e foi 5 meses para 
Londres, conhecer novas culturas, 
tradições, ... abrir horizontes.  Foi a 
sua primeira “grande viagem”! Aos 22 
anos foi para Varsóvia durante 5 
meses e regressou a Londres, onde 
ficou mais 4 meses.

Atualmente em Lisboa, e com um 
dia-a-dia tão atarefado, dividido 
entre o muito que tem para fazer na 
área da formação e do ensino, com 
muitos dias de trabalho a começa-
rem por volta das 9 e a terminam às 
23 horas, Virginia tenta aproveitar ao 
máximo os dias em que não tem 
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necessidade de trabalhar tanto, quer 
seja indo ao teatro, cinema ou a um 
concerto. Para além disso viaja com 
alguma regularidade.

“Para este ano tracei o 
objectivo de ir a 12 países 
diferentes. Acredito que o 
equilíbrio entre o trabalho 
e o lazer é imprescindível”.

Virgínia Coutinho demonstra uma 
vontade profunda de conhecer 
todos os cantos do Mundo, hoje já 
conhece mais de 30 países, tão 
improváveis e distintos como o 
Kosovo, Rússia “profunda”, Angola e 
Mauritânia. Para esta vimaranense “o 
mundo é um livro, e quem não viaja 
nunca sai da primeira página”. 
Em Abril, partiu numa “aventura 
humanitária” a Africa, e fez-nos uma 
descrição da viagem.

+G O que te levou a participar 
nesta viagem?

VC Ao contrário do que muitas 
pessoas pensam, eu acredito que 
posso mudar o mundo, no mínimo 
mudar o mundo de alguém! Há vários 
anos que queria fazer algo semelhan-
te, e há imenso tempo que participo 
nas mais diversas atividades de 
solidariedade social.

Surgiu a oportunidade de partir nesta 
aventura e não hesitei. Foi também 
uma óptima oportunidade para 
explorar os meus limites. Uma viagem 
por terra à Guiné-Bissau corresponde 
a mais de 5000kms de estrada... nem 
sempre as estradas são alcatroadas,  a 
partir do Sahara começa-se a sentir 
elevadas temperaturas, existe uma 
convivência de 24 horas por 24 horas 
com o mesmo grupo, nem sempre 
conseguimos parar para comer e 
acabávamos por comer apenas 
enlatados, houve alturas em que 
fizemos 10-20 horas seguidas de 
viagem, a maior parte do tempo 
tivemos de tomar banho de balde ou 
mesmo não tomar, dormimos quase 
sempre em tendas .. tudo isto são 
testes e permitem-te conheceres-te 
melhor e seres alguém que conhece 
os seus limites. Para além disso 
sinto-me ligada a África e queria 
contribuir, tanto com os bens que 
angariei, com o contributo dado para 
o desenvolvimento da região, como 
com o amor e carinho que ofereci às 
pessoas que fui conhecendo. Tenho 
necessidade de retribuir toda a 
felicidade que o mundo me tem dado 
e África é um continente que ainda 
necessita de muita ajuda!

+G Qual a duração da viagem?

VC A viagem teve uma duração de 
cerca de 3 semanas. Foram apenas 3 
semanas porque decidi regressar de 
avião e não de carro, pelos dias que 
iria levar a regressar pelo mesmo 
meio pelo qual fui.

A viagem de carro até à Guiné-Bissau 
teve a duração de uma semana.

+G Estavas consciente da 
realidade que encontrarias?

VC No final do ano passado tinha 
estado em Angola e tive contacto 
com uma realidade semelhante. 
Quanto se fala em pobreza europeia 
e africana, a grande diferença é que 
aquelas pessoas poderão não ter 
eletricidade, poderão não ter dinhei-
ro, poderão não conseguir dar uma 
alimentação equilibrada aos filhos (na 
Guiné-Bissau cerca de 70% das 
pessoas que viviam na zona de 
Galomaro, onde estive, sofriam de 
anemia severa), mas têm uma 
felicidade que dificilmente vejo no 
rosto de algum amigo ou conhecido. 
Isso faz-te refletir e ensina-te muito! 
Há uma máxima que ouvi uma vez e 
que caracteriza estes povos “Se tens 
uma panela e não tens comida, faz 
música com ela!”

O primeiro país africano pelo qual 
passámos foi Marrocos. Já lá tinha 
estado mas não tinha visto a pobreza 
que encontrei desta vez, nem um país 
tão rural... As paisagens verdejantes, 
cheias de pontos coloridos que corres-
pondiam a mulheres a trabalhar no 
campo, marcaram-me imenso. Marro-
cos foi apenas um país de passagem.

Seguiu-se o Sahara Ocidental. O 
deserto terminava onde os azuis e 
verdes do mar começavam. A paisagem 
era linda e nunca pensei encontrar a 
quantidade de dromedários selvagens 
pelos quais passámos. A travessia do 
Sahara foi dolorosa. Fizemos cerca de 
1100kms em estradas que não tinham 
muitas condições, em apenas um dia, 
pois tínhamos de chegar à fronteira na 
madrugada, sob pena de termos de 
esperar mais um dia para entrarmos na 
Mauritânia. No entanto, vi passagens e 
vivi  aí momentos inesquecíveis!

Seguiu-se a “Terra de Ninguém” e  a 
entrada na Mauritânia, um país árido 
onde destaco as cores do mar e o céu 
mais estrelado que alguma vez vi.  
Enchia-nos de alegria passar por 
aldeias e ver as crianças e os jovens a 
correrem atrás das carrinhas a 
acenarem... destaco ainda que é um 
país muito poluído e pobre, como 

grande parte dos países africanos.
Posteriormente rumámos ao Senegal. 
O Senegal é um daqueles países que 
parece saído de um filme, as cores e 
os padrões africanos, as casas tão 
típicas,... adorei o Senegal! É já um 
país com mais turistas e habituado a 
estas visitas. Aqui tenho de realçar 
uma situação menos agradável mas 
que felizmente não causou nenhum 
ferido: fomos apedrejados em Touba 
porque estávamos a tirar fotografias. 
Como tudo correu bem é uma 
história para contar mas poderia ter 
saído alguém magoado. Acima de 
tudo há muitos pormenores culturais 
que deveremos conhecer e respeitar 
para fazermos uma viagem destas.

Da Mauritânia fomos para a Guiné-Bis-
sau, onde as pessoas são de uma 
simpatia extrema, que lhes dá uma 
beleza inexplicável... as crianças são 
doces e carentes, pedem-te para lhes 
tirar fotografias a todos o momento, 
querem tocar-te e brincar contigo 
constantemente e, quando se “ligam a 
ti”, não te largam mais. As cores e os 
cheiros são a “África” da nossa imagina-
ção... dei imensas vezes por mim a 
pensar que parecia que estava a viver 
um episódio de um filme! Foi único!

A Guiné-Bissau é também um dos 
países mais pobres do Mundo, com 
uma altíssima taxa de mortalidade 
infantil e imensos problemas sociais, 
económicos e políticos. Estar em 
contacto com as pessoas, tradições, 
problemas, foi uma experiência que 
me ensinou imenso.

+G  Que balanço fazes desta 
viagem? Vais repeti-la?

VC  Foi, sem dúvida, uma viagem que 
me deu muito mais do que consegui 
oferecer. As pessoas eram de uma 
beleza e simpatia únicas, as crianças 
ficarão para sempre na minha memó-
ria,.. as músicas e danças que nunca 
esquecerei, os abraços e todo o 
carinho que recebi,... o balanço não 
poderia ser mais positivo!

Não sei em que moldes regressarei à 
Guiné-Bissau mas tenho a certeza de 
que o irei fazer. Para além disso quero 
participar em projetos noutros países, 
nomeadamente em Moçambique, 
país do qual tenho as melhores 
referências quer seja pela sua beleza 
natural quer pela simpatia e hospitali-
dade do seu povo.
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Virgínia Coutinho é natural de 
Moreira de Cónegos, tem 28 anos, e 
atualmente vive em Lisboa.

É licenciada em Comunicação de 
Marketing e está prestes a concluir o 
mestrado em Gestão, no ISCTE. 
Trabalha como consultora em Social 
Media Marketing e Marketing Digital, 
planeando a forma como as empre-
sas deverão utilizar as mais diversas 
ferramentas e plataformas digitais 
para alcançarem os seus objetivos, 
de marketing, vendas, comunicação. 
Para além disso é formadora e 
docente na área de Marketing 
Digital, gestora de páginas de 
Facebook de várias marcas, e organi-
za um evento nacional de referência 
na área de social media marketing, o 
Upload Lisboa.

Desde cedo, Virgínia Coutinho 
procurou “ir à aventura”. Aos 18 anos, 
após ter terminado o ensino secundá-
rio e ter ingressado em Jornalismo e 
Ciência da Comunicação na FLUP, 
largou tudo e foi 5 meses para 
Londres, conhecer novas culturas, 
tradições, ... abrir horizontes.  Foi a 
sua primeira “grande viagem”! Aos 22 
anos foi para Varsóvia durante 5 
meses e regressou a Londres, onde 
ficou mais 4 meses.

Atualmente em Lisboa, e com um 
dia-a-dia tão atarefado, dividido 
entre o muito que tem para fazer na 
área da formação e do ensino, com 
muitos dias de trabalho a começa-
rem por volta das 9 e a terminam às 
23 horas, Virginia tenta aproveitar ao 
máximo os dias em que não tem 

“Se tens uma panela
e não tens comida,

faz música com ela!”
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investir em
Moçambique

novas perspectivas

O Gabinete de Informação ao Empre-
sário da Câmara Municipal de Guima-
rães e a Multisector Innovation 
Consulting realizam, no dia 7 de maio, 
um café temático sobre o tema 
“Investir em Moçambique”, tendo em 
vista a disponibilização de informações 
táticas deste mercado à Comunidade 
Empresarial do Concelho.

Esta iniciativa, que terá um cariz 
informal, decorrerá durante a manhã e 
terá lugar no Salão Nobre da Autarquia.

Os objetivos deste encontro são: 
despertar o interesse sobre este 
mercado por parte das empresas de 
Guimarães; aumentar o conhecimen-
to dos empresários quanto às oportu-
nidades e desafios do mercado 
moçambicano e proporcionar um 
momento de recolha de informações 
táticas do mercado. Momentos que, 
segundo a organização, muitas vezes 
são ignorados ou pouco explorados 
nos eventos de maior dimensão.

O Café Temático tem início marcado 
para as 9h30 e sessão de abertura 
contará com a presença do Senhor 
Presidente de Câmara, seguindo-se a 
intervenção da consultora Dra. Irina 
Machado da Multisector Innovation 
Consulting que, após a apresentação 
do mercado moçambicano, irá 
dinamizar uma sessão de perguntas e 
respostas que trará certamente valor 
acrescentado às perspectivas empre-
sariais dos presentes.

o peso da
economia

social

economia
Economia Social representa 
2,8% do VAB nacional

Pela 1ª vez, foi tornado público o valor 
real e o peso da Economia Social na 
economia nacional. O Instituto 
Nacional de Estatística (INE) e a 
Cooperativa António Sérgio para a 
Economia Social (CASES) apresenta-
ram, recentemente, um estudo com 
dados sobre a Economia Social, 
referentes a 2010.

Os números revelam que existem 
cerca de 55 mil organizações (coopera-
tivas, mutualidades misericórdias, 
fundações e associações sem fins 
lucrativos – estas últimas são 48,4% do 
total) que empregam 226 mil pessoas 
e representam 2,8% do valor acrescen-
tado bruto. O emprego gerado por 
estas entidades "revela-se muito 
importante". Na União Europeia: mais 
de 14 milhões de pessoas (cerca de 
7,5% do total da economia europeia).

Devido à crise socioeconómica, ao 
desemprego e à pobreza, a procura 
dos serviços sociais prestados por 

estas entidades tem aumentado  
significativamente. 

Luís Alberto Silva, Presidente da União 
das Mutualidades Portuguesas (UMP), 
sublinha que as Associações Mutualis-
tas são agentes fundamentais no 
combate à exclusão social, fazendo 
parte da vida das pessoas e contribuin-
do para a reconstrução de uma 
sociedade mais equitativa e mais 
equilibrada. “Esta Conta Satélite veio 
revelar que estamos presentes e que 
somos um setor em que vale a pena 
trabalhar cada vez mais”. Luis Alberto 
valoriza o trabalho global feito pela 
totalidade deste setor.

Segundo o Secretário de Estado da 
Solidariedade e da Segurança Social, 

Marco António Costa, "Estamos a 
descobrir a força da sociedade portu-
guesa que se manifesta via este setor. 
Força essa que tem uma dimensão 
múltipla: social, solidária, humanista e 
económica". Marco António Costa 
afirma ainda que a economia social é 
uma "alavanca importante" para o 
progresso do país e acrescenta que “a 
partir de agora não poderemos ignorar 
a força da economia social, a sua 
importância estratégica e determina-
ção para o desenvolvimento económi-
co completo do país”. “Esta conta 
satélite veio revelar, de forma inequívo-
ca, factos extraordinários, que servirão 
de apoio à negociação do futuro fundo 
europeu de investimento”.
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Ricardo �ade
economia com:

Estávamos em 2006 quando deixei o 
ensino e iniciei a minha viagem no 
mundo da consultoria financeira. Vivi 
por dentro a euforia do primeiro 
semestre de 2007 e do segundo de 
2009, ambos muitíssimo bons para os 
mercados accionistas, mas também a 
crise do subprime e europeia, de 
proporções devastadoras para 
muitos. Neste período o mundo 
mudou e reinventou-se, mas conti-
nuamos a viver num clima de grande 
dúvida e incerteza. Muitos pergun-
tam “porque raio mudaste do ensino 
(difícil, sim) para a área financeira, 
onde ninguém quer ser teu/tua 
cliente?”. A resposta é simples: ao 
contrário do que parece, na área 
financeira as pessoas precisam (e 
buscam) quem as ajude, de forma 
séria, a responder à pergunta-chave: 
“como posso proteger e maximizar o 
meu dinheiro?”. Trabalhar com essas 
pessoas, que querem o meu apoio, 
realiza-me enquanto pessoa!

A “Alma Branca” é uma associação sem 
fins lucrativos sediada em Pevidém e 
que nasceu para realizar um sonho e 
dar respostas a algumas lacunas da 
sociedade e suas estruturas.
 
Os objetivos da associação são 
bastante claros: apoiar as crianças e 
jovens no  estudo, através de explica-
ções individuais ou em grupo, prepa-
rando-os para os testes desde o 1º 
até ao 12º ano; dar formação despor-
tiva, nomeadamente futsal e basque-
tebol; apoiar pessoas carenciadas e 
sozinhas. Estamos a falar em várias 

ações como distribuição de alimen-
tos, roupas, calçado, brinquedos, 
entre outras; gestos nobres que 
marcarão toda a diferença na educa-
ção de uma criança e no que ela será 
futuramente; desenvolvimento de 
serviços de enfermagem e fisiotera-
pia como áreas de suporte à comuni-
dade. É importante que seja feito um 
controle periódico dos parâmetros da 
tensão, diabetes, colesterol e muitos 
outros. “Temos profissionais a 
colaborar connosco e que também se 
deslocam ao domicílio e transporte 
das crianças e jovens para diversos 
locais e férias de Natal, Carnaval, 
Páscoa e férias de Verão.”
 
Por último, a "Sede Social" , que tem 
como objetivo promover a união e 
solidariedade entre as pessoas. “A 
convivência, o diálogo, a troca de 
experiências e um pouco de boa 
disposição e riso à mistura é o que 
encontrarão na “Sede Social”. 

Ser sócio da Alma Branca é ter as 
portas abertas para partilhar deste 
espírito de descontração e boa disposi-
ção e muitas outras coisas mais...
 
A Associação conta com a colabora-
ção de todos, quer através de servi-
ços de voluntariado, quer através da 
entrega de bens alimentares, roupas, 
calçado, brinquedos e livros, entre 
outras acções que pretendem 
desenvolver na comunidade.
 
Segundo Paulo Teixeira, presidente 
da Associação “Tudo será bem-vindo 
e tudo será bem entregue”.

Alma Branca
Escolas Socio-desportivas e Educativas
Rua do Miral, Loja 1 Nº 88 - loja 2 Nº 
112 - Selho, S.Jorge (Pevidém)
Tlm. 93 824 37 81
www.almabranca.com.pt
também no facebook

 
Foi com base nesta postura que 
surgiu esta rubrica na +G, ajudar mais 
e mais pessoas a melhorar a sua vida 
(afinal é isso que cá estamos todos a 
fazer, certo?): não se trata de fazer de 
si um milionário de bolsa mas de o 
ajudar a desenvolver hábitos financei-
ros saudáveis e a planificar de que 
forma quer viver. Vamos a isso!

Comecemos pelo princípio: o que é o 
“Valor Líquido”? É o indicador central 
para avaliar a nossa saúde financeira: 
quanto vale a nossa vida, juntando 
tudo o que temos e descontando o 
que devemos? O resultado desta 
operação é o nosso “Valor Líquido”, o 
que a nossa vida financeira vale. 
Muitos terão valor líquido positivo, 
alguns elevado (óptimo!), mas muito 
têm um valor líquido negativo 
(devem mais do que têm), e isso é 
preocupante: devemos trabalhar para 
que o nosso valor líquido aumente 
até termos menos dívidas que activos 
(capital e bens).
 
Acrescentemos agora outras três 
noções básicas, que nos vão ajudar ao 
longo do tempo a perceber como 
conseguir um bom valor líquido: 
activos, passivos e liquidez. 
Os ativos são os bens ou investimen-
tos que nos trazem retorno: pode ser 

uma aplicação financeira que gera 
juros periodicamente; pode ser a casa 
onde vivemos já sem hipoteca (se não 
fosse nossa teríamos que gastar 
dinheiro a alugar); pode ser uma 
empresa que temos, que nos gera 
ordenado e outros ganhos.

Já os passivos são o que nos faz 
perder dinheiro: serviço de internet 
portátil que ninguém usa mas que 
pagamos mensalmente; o carro, 
que desvaloriza e consome recur-
sos financeiro em revisões, impos-
tos e pneus; o cartão de crédito 
que pagamos às prestações com 
juros elevadíssimos.

Por fim, a liquidez: é o “dinheiro que 
temos no bolso”, e é um ativo! É o 
dinheiro que temos em casa, à ordem 
ou em investimentos que podemos 
resgatar rapidamente e sem perdas, 
em caso de emergência.
A forma como organizamos e 
gerimos os nossos ativos, passivos e 
liquidez influencia decisivamente o 
nosso Valor Líquido. Devemos aumen-
tar os ativos, poupando e investindo 
todos os meses, ao mesmo tempo que 
baixamos os passivos, abatendo os 
créditos e diminuindo desperdícios nas 
contas familiares, por exemplo. Mas 
acima de tudo devemos manter 
sempre suficiente dinheiro “vivo” para 
a vida quotidiana e emergências!

Em próximas edições iremos entender 
melhor como é que isto de se articula, 
na prática. Entretanto pode enviar as 
suas dúvidas financeiras para:
consultorfinanceiro.rf@gmail.com
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restaurante
prós & contras

espaços “de culto”

Porque em Guimarães, há espaços que merecem destaque...

O Prós & Contras é um jovem 
restaurante, inaugurado em 2005, 
que sita no edifício do teleférico, um 
local onde os apreciadores da boa 
cozinha, da arte de bem cozinhar 
podem apreciar um bom almoço ou 
jantar entre familiares e amigos, 
num ambiente tranquilo e requintad-
amente decorado.

João Silva é o chef e proprietário do 
espaço, que define assim os pratos 
que nos apresenta “no Prós & 
Contras fazemos uma fusão da 
cozinha portuguesa com a espanho-
la, com algumas influências da 
Galiza, o que resulta numa cozinha 
diferente, pessoal, de autor, e 
fazemos tudo para surpreender 
quem nos visita”.

De entre as muitas especialidades que 
nos são apresentadas, destaque para o 
polvo assado no forno, as bochechas 
de vitela com batata carpinteiro e 
arroz selvagem, os folhados (caça, 
marisco e peixe), o bacalhau no forno 
e o Revuelto de setas e gambas.

Mas o menu não fica por aqui… 
Quem conseguir chegar às sobreme-
sas ainda com apetite, poderá 
apreciar um folhado coberto com 
creme de ovos-moles e uma geleia 
de frutos silvestres, um pudim 
Abade de Priscos, ou ainda uma 
deliciosa tarte de frutos silvestres.

No Prós & Contras encontramos um 
ambiente descontraído e simpático, e 
somos surpreendidos com o serviço 
apresentado. Mesmo quem visita pela 
primeira vez este espaço, sente-se 
muito à vontade.

A carta de vinhos acompanha a 
qualidade do que nos é apresentado à 
mesa, e facilmente encontraremos um 
vinho que combine, na perfeição, com 
os pratos que possamos escolher. 

Prós & Contras é um espaço com 
uma identidade única, e está aberto 
de Segunda a Quinta das 11h às 15h 
e das 19h às 24h. Às sextas e sába-
dos até às 2 da manhã, convidando 
os clientes a começarem por lá, à 
mesa, as melhores noites.
 
O Restaurante Pros & Contras alia a 
uma boa localização um espaço 
agradável, um serviço eficiente e 
simpático, e uma cozinha criativa de 
muito boa qualidade.

Restaurante Prós & Contras
Chef: João Silva

Edifício Teleférico
Lugar das Hortas
Costa - Guimarães

Reservas:
253 418 926 ou 91 980 18 05
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Em 2013, o agrupamento do Corpo Nacional de Escutas Nº199, da freguesia 
da Costa está a comemorar o seu 50º aniversário.

Novas Instalações
Largo República do Brasil

Loja 7, R/C - 4810-250
Guimarães

RIBEIRO&RIBEIRO
serviços funerários

As melhores empresas de Guimarães
vão promover-se aqui! E a sua?...
Informe-se sobre as nossas campanhas para publicidade: maisguimaraes@sapo.pt

Há vida na Costa
freguesias

Durante o ano serão várias as iniciativas 
que o grupo preparou para celebrar 
esta efeméride. Destaque para uma 
exposição fotográfica composta por 
cerca de 5 centenas de fotografias, que 
poderá ser visitada até ao final do ano 
nas instalações da Pousada de Santa 
Marinha, e uma atividade aberta a 
todos os agrupamentos do CNE do 
Núcleo de Guimarães, e que se realizará 
no dia 15 de Junho.

Este agrupamento é um dos princi-
pais movimentos constituintes da 
Paróquia de Santa Marinha da Costa e 
foi fundado a 1 de Setembro de 
1963. Na altura constituído pelo 
Assistente - Padre Adelino Silva, por 
um chefe - Gaspar Gonçalves, e duas 
patrulhas - águia e leão.

A +GMR esteve à conversa com o 
atual chefe do Agrupamento - Diogo 
Ferreira, e com o Pároco de Santa 
Marinha da Costa – Pe. Carlos Sousa.
Um dos pontos destacados por Diogo 
Ferreira, foram as diversas atividades 
em que o Agrupamento participou ao 

longo destes 50 anos, realçando “A 
primeira grande aventura”, a partici-
pação no Acampamento Nacional de 
Teixoso - Covilhã, em 1964; as come-
morações dos seus 25 anos, realizan-
do na altura um grande acampamen-
to nas proximidades do Mosteiro de 
Santa Marinha da Costa, e que contou 
a presença de D. Jorge Ortiga e do 
Monsenhor Américo Ferreira Alves. 

Em 1996, ao comemorar o 33.º 
aniversário, foi fundada na Paróquia a 
Fraternidade Nuno Álvares do núcleo 
21. Recentemente, em 2012, os 
escuteiros visitaram as cidades de 
Roma e Assis, numa comitiva composta 
por 32 elementos. Depois do sucesso 
desta viagem, o grupo traçou um novo 
projeto, uma viagem à Madeira.
Ainda segundo o chefe Diogo Ferreira, ao 
longo destes 50 anos, passaram pelo 
CNE da Costa cerca de 500 a 600 
elementos. Atualmente estão envolvidas 
no escutismo da paróquia, 50 pessoas.

O Objetivo é sempre colocar em 
prática uma das frases de Baden-

-Powell, fundador do escutismo, 
"Procurai deixar o mundo um pouco 
melhor do que o encontraste e, quando 
vos chegar a vez de morrer, podeis 
morrer felizes sentindo que ao menos 
não desperdiçaste o tempo e fizeste 
tudo o possível por praticar o bem”.

Já quanto ao papel dos escuteiros na 
paróquia e na comunidade, o Pe. Carlos 
Sousa, considera que desde sempre o 
Agrupamento 199 colaborou nas mais 
diversas iniciativas e atividades. 
Participam, com a Fanfarra, em 
momentos muito especiais para a 
comunidade, como a Festa do Sagrado 
Coração de Jesus, a Peregrinação 
Paroquial à Penha e as festas de Santa 
Catarina e Nossa Senhora do Carmo, na 
Penha. Na Catequese, organizam a 
Festa de encerramento do ano, e 
colaboram, sempre que solicitados, nas 
iniciativas da JUNI – Jovens Unidos 
Num Ideal. Vários dos seus elementos, 
continua o Pe. Carlos Sousa, individual-
mente, estão inseridos também no 
Grupo Coral, na Catequese, ou em 
outros serviços da Igreja.
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Vitória no Jamor
desporto - final da taça

Numa final inédita, o Vitória de Guimarães defrontará o Benfica, 
no dia 26 de maio no Estádio Nacional, naquela que será a sexta 

presença do clube em finais da taça de Portugal. 

O Vitória de Guimarães lutará pela 
sua primeira conquista, regressando 
ao Jamor duas épocas depois de ter 
perdido na final com o FC Porto.

Flávio Meireles, diretor do futebol 
profissional do Vitória, em entrevista à 
Mais Guimarães, demonstra confiança 
no plantel, e considera que a equipa 
poderá surpreender o Benfica na final, 
e apela ao apoio dos adeptos nesta 
fase crucial da temporada. 

“…com ambição, com empe-
nho e com o profissionalismo 
que esta equipa jovem tem 
demonstrado, e com a vontade 
de marcar e de fazer história, 
que este grupo de trabalho 
tem, estou plenamente con-
fiante que vamos sair do 
Jamor com a Taça de Portugal”

O diretor refere no entanto que “para 
já ainda estamos focados no campeo-
nato, mas obviamente que, a final da 
taça é um jogo que marca. Em três 
anos o VSC consegue estar presente 
em duas finais e, tirando os três 
grandes de Portugal, penso que foi 
uma das poucas equipas a conseguir 
esta proeza.Querermos estar presentes, 
naquele palco, naquele estádio, na final, 
e portanto, a motivação agora redobra e 
os níveis de confiança desta equipa estão 
altíssimos. São jovens que querem 
continuar a demonstrar o valor que têm, 
e estão assim reunidas as condições para 
que façamos uma excelente partida e 
para deixarmos uma boa imagem, como 
temos feito ao longo da época”.

A poucas jornadas do fim do campeo-
nato, Flávio Meireles mostra-se 
satisfeito com os resultados obtidos, 
e faz um balanço muito positivo das 
apostas feitas pela atual direção “Foi 
uma aposta arriscada, mas que tinha 
de ser feita. O VSC com os graves 
problemas que tinha, teria que seguir 
o caminho que seguiu, ou seja, 
apostar numa equipa B, apostar na 
formação. Eu, como ex-jogador, e 
como atleta formado aqui no VSC, 
identifico-me plenamente, e estou 
envolvido neste espírito, de ter os 
jovens formados no clube, a serem 
lançados com esta rapidez, no mais 
alto patamar do nosso futebol. Este é 
um projeto pioneiro, pois fomos o 
primeiro clube a assentar os pés no 
chão e a percebermos a realidade do 
nosso futebol, e o seu estado actual.
 
A direção tem feito um trabalho 
extraordinário de reabilitação deste 
grande clube, está a dar passos 
consolidados e sabe bem qual é o 
caminho traçado e a meta a atingir. 
Não nos vamos desviar, nem um 
pouco, daquilo que está planeado. 

Toda a estrutura do VSC está de 
parabéns, quer seja a direcção, o 

corpo técnico, os jogadores, o 
departamento médico, os funcioná-
rios que trabalham nos bastidores e 
na sombra, mas que têm sido impor-
tantíssimos nesta caminhada difícil 
que o VSC está a fazer”.

Em relação à massa associativa, e ao 
apoio que tem dado à equipa, Flávio 
Meireles acredita que, o segredo está 
no facto de os adeptos terem percebi-
do a mensagem que lhes foi transmiti-
da por parte da direcção.

“Tenho a certeza que estão orgulhosos 
do trabalho que está a ser desenvolvi-
do”. E para os jogos que faltam até ao 
final da época: ”Eu sei que eles vão 
estar sempre ao lado deste grupo de 
trabalho, sei que a paixão cada vez 
cresce mais, nunca morre por este 
clube, sei que vão estar sempre de 
mãos dadas connosco, e portanto, nesta 
fase final do campeonato, todos juntos 
seremos com certeza mais fortes.

Peço única e exclusivamente, que 
sejam o que têm sido até aqui, únicos, 
com paixão, e para darem o carinho, a 
ajuda e a força que este grupo de 
trabalho merece”. 
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Rally Cidade
   de Guimarães

desporto motorizado

Nos dias 17 e 18 de maio, Guimarães recebe, pela primeira vez, uma prova do 
Campeonato de Portugal de Ralis: o “Rally Cidade de Guimarães/Targa Clube”.

A prova, insere-se na programação 
de Guimarães Cidade Europeia do 
Desporto 2013, e integra o Cam-
peonato de Portugal de Ralis, o 
Campeonato de  Portugal de Ralis 
2L/2M, o Open de Ralis, o Campeo-
nato Júnior de Ralis, e o Campeona-
to Regional de Ralis - Norte (VSH).

O dia 17 está reservado para as 
receção aos pilotos e todas as 
verificações. As provas decorrerão 
todas no segundo dia, Sábado, 18 
de maio.

A prova especial Rota das Cutelarias 
terá partidas às 10:15, 11:35 e 12.55, 
com o seguinte percurso: Stº. Estevão 
de Briteiros; Souto S. Salvador; Gomi-
nhães e meta em Prazins Stº. Tirso. 
A prova Especial Citânia de Briteiros 
inicia às 10:55 e 12:15, e tem o 
seguinte percurso: Sameiro –Espinho 
(Braga); Briteiros Stª. Leocádia; 
Briteiros S. Salvador e Final em 
Sobreposta (Braga).

A prova Especial Serra da Penha terá 
inicio às 14:50, 16:20 e 17:55 (Power 
Stage), com o percurso Serzedo; 
Gémeos; Calvos, Abação, Infantas e 
final na freguesia da Costa.

Por último, a Prova Especial Guima-
rães 2013 – Parque da Cidade/Mon-
chique terá início às 15:35 e 17:05 
com partida na Costa e meta em 
Mesão Frio (junto ao Cemitério).
A entrada é livre. De forma a garantir 
a segurança, os espectadores deve-
rão utilizar e permanecer nos locais 
disponibilizados pela organização.

O Multiusos de Guimarães assumirá 
um papel central, sendo o local 
escolhido para o parque fechado e as 
verificações. A cerimónia oficial do 
pódio e de entrega dos prémios 
acontecerá também no Multiusos de 
Guimarães, no dia 18 às 19 horas.
Guimarães recebe uma prova já com 
uma história com mais de quatro 

décadas no campeonato nacional, e 
que já passou por Vila Nova de 
Famalicão, Póvoa de Varzim, Póvoa 
de Lanhoso e, nos últimos anos, 
realizou-se em Vieira do Minho.
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Estas foram as equipas que subiram 
ao tapete do pavilhão Almor Vaz 
(Inatel): Juba (Barcelos) Academia 
Recreativa e Cultural dos Amigos de 
Ponte (ARCAP), Vitória Sport Clube, 
Pevidém SC, Associação Manhente 
(Barcelos), Desportivo de Ronfe, 
Associação Nacional de Desporto 
para a Deficiência Intelectual (ANDDI) 
e Clube Desportivo CERCIGUI.

O principal objetivo da iniciativa foi 
promover a competição para todos, 
a igualdade de direitos e oportuni-
dades e a inclusão social através do 
desporto. Para o Mestre Mário 
Emídio Oliveira, treinador de judo 
do VSC e organizador do evento, 
esta iniciativa pretendeu “fomentar 
a integração das pessoas com 
deficiência a partir da competição, 
dando oportunidade aos atletas de 
fazerem novos amigos, de forma a 
que eles se sintam incluídos na 
sociedade. E também serve para os 
outros, para que os ditos normais, 

No âmbito das comemorações do 89º 
aniversário da fundação do CNE em 
Guimarães, a Junta de Núcleo 
Escutista, assumiu como tema de 
fundo a diferença.

Nesse enquadramento, e com o 
objetivo de marcar esta data impor-
tante para o movimento escutista e 
para a história comunitária, vão 

realizar no dia 18 de maio uma 
investidura do 1º grupo de jovens 
portadores de necessidades educati-
vas especiais, inseridos na “Platafor-
ma Madre Teresa de Calcutá”.
 
Os responsáveis pretendem colorir 
Guimarães com 5 nuvens de cores. O 
branco, amarelo, verde,  azul e o 
vermelho.  Para que tal seja consegui-
do, apelam a todas as pessoas do 
concelho para virem à cidade nesse 
dia com uma peça de vestuário de 
uma das cores referidas. Pela manhã, 
1500 escuteiros irão concentrar-se no 
campo de S. Mamede para a abertura 

da atividade, seguindo-se a investidu-
ra (promessa) dos novos caminheiros. 
A iniciativa culminará com uma 
grande concentração na zona da 
Oliveira por volta das 17.00h, onde 
haverá um concerto pelo Grupo 
musical Vimaranes.

Objetivo é claro para Agostinho 
Pereira, do núcleo Escutista, promo-
ver a inclusão, Guimarães, uma 
sociedade transversal e aberta à 
diferença. “Pretendemos trabalhar 
para uma sociedade mais inclusiva, 
mais abrangente, mais tolerante.

olhem para eles de uma forma 
diferente. As diferenças estão 
muitas vezes na cabeça das pessoas, 
eu vejo muitos atletas portadores 
de deficiência a praticar melhor 
Judo do que as pessoas que se 
consideram normais. E este acaba 
por ser também um projeto social, 
desportivo, e sobretudo, um proje-
to de construção do ser humano.

O princípio do Judo não é vencer o 
outro pela utilização da força, mas 
sim pela neutralização da força do 
outro. E este é o princípio de uma 
nova forma de humanização. Não 
devemos fugir dos problemas, mas 
enfrentá-los, e se cairmos não 
devemos ficar no chão, mas levan-
tar-nos. No Judo trabalhamos os 
princípios e os valores das pessoas, 
transmitindo-os em forma de 
treino. E desses valores destacamos 
o respeito pelo próximo, e foi isso 
que fizemos aqui. Considero que o 
desporto, e em particular o Judo, é 

um grande veículo de educação, de 
cultura e formação.

Em relação à Liga de Judo de 
Guimarães, o responsável realça a 
diferença de idades entre os atletas 
participantes no evento, conside-
rando que “a diversidade é impor-
tante, para que os atletas evoluam, 
física, técnica e mentalmente”.
Já Rui Leite, responsável pela 
equipa da Cercigui, destaca a 
alegria, o querer, a dedicação e o 
empenho que os atletas demonstra-
ram nos treinos durante a semana e 
na própria competição. “Foi muito 
bom terem encontrado aqui a gente 
fantástica que muito os apoiou.

Momentos destes são muito impor-
tantes para a integração deles, e 
servem também para demonstrar 
que estas pessoas especiais querem 
e podem participar ativamente na 
sociedade em que estão inseridos”.

torneio
de inclusão

desporto - judo

A Cidade Europeia do Desporto acolheu, no passado sábado, dia 
27 de abril, as provas do campeonato nacional de Judo adaptado, 

e a segunda jornada da Liga de Judo de Guimarães, provas que 
mobilizaram a participação de mais 200 atletas, de todo o país.

“a diferença
és tu?”

evento 18 de Maio
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Apresentação da
equipa do Vitória

desporto - ciclismo

A equipa de ciclismo do VSC, apresentou-se no passado dia 13 de Abril, 
numa cerimónia que decorreu no Open Village Sports Hotel. À Mais 
Guimarães Manuel Nóbrega , responsável pela secção de ciclismo do VSC, 
fez o balanço da preparação desta nova época. Neste ano sem equipa de 
sub-23, fala-nos de uma equipa jovem que pretende brilhar nas diversas 
competições em que marcará presença, Estrada, XCO, XCM e Downhill. 

+G Que balanço faz da prepa-
ração desta época?

MN Esta equipa é no fundo a 
continuação daquilo que já temos 
vindo a fazer nos últimos dois, três 
anos. Estamos a fazer um trabalho 
de raiz, com iniciados, cadetes e 
juniores, a lançar as sementes que 
nos permitirão daqui a dois ou três 
anos colher alguns frutos. Mas, 
infelizmente este ano estamos sem 
sub23, também devido à crise que 
se instalou na nossa região. É que, 
para manter uma equipa de sub23, 
já é necessário um elevado orça-
mento. E para isso são necessários 
patrocinadores, é preciso que as 
pessoas que bem falam colaborem, 
e não fiquem apenas pelas palavras.

+G Nota-se uma mágoa, por 
não surgirem apoiantes desta 
modalidades que tanta raiz 
tem na região.

MN É verdade, e raiz tem. Tem 
desde o tempo da Coelima, Garcias 
joalheiro e Figaminho. Nós até 
temos a associação de ciclismo do 
Minho, cuja sede é em Guimarães. 
Portanto Guimarães é uma zona 
com uma história muito rica no 
ciclismo, com muito praticantes e é 
necessário cativá-los, é preciso 
aglomerar, é preciso juntar as 
pessoas que gostam de ciclismo.
Quando andamos pela estrada aos 
Domingos vemos dezenas de 
cicloturistas, e o cicloturismo 
também é uma vertente do ciclis-

mo. Gostar de ciclismo, toda a 
gente gosta, praticar toda a gente 
devia. Existe muita gente a praticar, 
mas dispersa, e esta semente hoje 
aqui lançada pretende juntar todos 
os praticantes. Temos o BTT, o 
downhill, o ciclismo de estrada, o 
cicloturismo, e aqui teremos todos 
os escalões etários.

+G E gostavam de sentir o 
apoio de todas essas pessoas 
que gostam de ciclismo, incen-
tivando esta equipa do VSC?

MN É claro que sim. Posso dizer-lhe 
que tive o prazer de fazer duas 
Voltas a Portugal, com a equipa 
profissional que o VSC teve há 
quatro ou cinco anos, e garanto-lhe 
que é uma loucura. Subirmos a Sr.ª 
da Graça, ao irmos para a Serra da 
Estrela, e nós com uma equipa 
modesta, dependente de um reduzi-
do orçamento, tínhamos mais apoio 
que o Benfica campeão. No percurso 
era tudo preto e branco.

+G Portanto teriam todas as 
condições, se essas pessoas 
que gostam do ciclismo contri-
buíssem, para ter uma equipa 
de topo daqui a uns anos?

MN Sim, é preciso que os apoios 
surjam para não deixar fugir aquilo 
que vamos criando. Repare, quando 
lhe disse que acabamos com a 
equipa de sub23, dos nove ciclistas 
que dela faziam parte, apenas um 

ficou sem equipa. Quatro estão em 
equipas profissionais, e três estão 
na melhor equipa de sub23 de 
Portugal, a Liberty, todos eles 
originários do Vitória.

+G Neste caso perderam-se 
estes valores para o VSC?

MN Perderam-se para o VSC, é 
verdade. Mas não se perderam para 
o desporto, não se perderam para o 
ciclismo, e quem sabe se daqui a 
dois ou três anos, eles até regres-
sem, porque alguns até são cá de 
Guimarães, e gostam muito do VSC. 
Vamos esperar, e se não vierem 
estamos a formar outros. Se houver 
vontade, poderemos ser uma 
verdadeira “fábrica de corredores”, 
que gostam da camisola que 
vestem, e que gostam da modalida-
de. Tive dois ciclistas que foram 
para equipas profissionais, embora 
ainda em idade sub23 na categoria 
continental, que não se importavam 
de voltar a custo zero, portanto 
nem só o dinheiro é que faz os 
ciclistas pedalarem.

+G No VSC, as portas estão 
abertas para quem queira 
praticar esta modalidade?

MN Existem publicações, quer junto 
da Associação de Ciclismo do Minho, 
quer no facebook, quer no site do 
VSC, referindo “Inscreve-te, pratica 
ciclismo, contacta-nos”, pois estamos 
abertos a receber toda a gente.



em maio na cidade
europeia do desporto
eventos a não perder durante o mês de maio

Dia 24
Debates Impensáveis...
Sobre o Desporto
Marinho de Sousa, Procurador 
da República e pai do melhor 
tenista português da 
atualidade, João Sousa, 
junta-se ao ex-jogador de 
futebol internacional, Neno, 
no Debate Impensável de 
Maio. Local: Sede social do 
Círculo de Arte e Recreio (CAR)
Horário: 21h30 Entrada livre

Dia 25
Festival de Actividade Sénior
Pela primeira vez, todas as 
instituições que são abrangi-
das pelo programa de 
actividade física para seniores 
promovido pela Tempo Livre 
terão oportunidade de 
participar e demonstrar todas 
as competências adquiridas
Horário - 14h00/18h00
Local - Pavilhão Almor Vaz 
(Inatel) Entrada livre

Dia 25
Maior Aula de Karaté
de Sempre
A Federação Nacional de Karate 
Portugal e a Associação Juvenil 
de Karaté de Portugal em 
parceria com a Guimarães 2013 
– Cidade Europeia do Desporto, 
promovem a maior aula de 
Karaté. O evento realiza-se no 
Largo do Toural, às 16h00.

Dia 24
Seminário Maximizar 
Resultados na Gestão do 
Desporto - Multiusos
Seminário técnico destinado a 
gestores, técnicos de desporto 
e de instalações desportivas, 
dirigentes, professores e 
estudantes. Inscrições: 
gratuitas mas obrigatórias 
através do site www.ce-
dis.pt/desporto-guimaraes
Horário: 9h00 às 18h00

Até 28 de Julho
Exposição de Caricaturas e 
Cartoons do Desporto
O médico e cartoonista 
vimaranense, Miguel Salazar, 
expõe, pela primeira vez, uma 
parte da sua notável coleção 
de caricaturas e cartoons sobre 
o desporto local, no âmbito da 
área de programação Despor-
to e Cultura. 

Dia 21
Ciclo de Cinema do Desporto
Plataforma das Artes - 21:45
SENNA - de Asif Kapadia, com 
Ayrton Senna, Alain Prost
2010 - 106 minutos - M/12
Entrada livre

Dias 11 e 12
Final Four da Taça de
Portugal em Futsal
Fabril - SC Braga
Dramático de Cascais - Sporting

Jogos no dia 11 de Maio às 
15:00 e às 17:15 Entrada livre, 
mas bilhete obrigatório

Dia 15
Desporto e Ciência
Science Café
Jaime Sampaio, professor e 
investigador na Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, vai apresentar funda-
mentos que explicam a 
performance em desportos de 
equipa. Uma visão quase 
matemática do comportamen-
to de jogadores de futebol (e 
de outras modalidades 
colectivas) que ajudam a 
explicar muito daquilo que 
para um adepto não passa de 
magia ou aselhice. Espaço CED.

Dias 17 e 18
Rally Cidade de Guimarães
Targa Clube

Dias 06 a 12
Campeonatos Nacionais 
Universitários
A Associação Académica da 
Universidade do Minho, 
organiza sob a égide de 
Federação Académica de 
Desporto Universitário, de 6 a 
12 de maio, os Campeonatos 
Nacionais Universitários 
concentrados em 10 modali-
dades individuais e 4 Torneios 
Nacionais Universitários de 
modalidades equipa. 
Bilheteira: Entrada livre.

Dia 09
Conferências
Motivacionais - Bento 
Bento Amaral, 43 anos, 
tetraplégico desde 1994, 
provador de vinhos profissional 
trabalhando no IVDP, sendo 
também professor convidado 
na Universidade Católica. Entre 
outros títulos alcançados no 
desporto, foi campeão do 
mundo de vela adaptada em 
2005 e bateu o record do 
mundo (oficioso) de ski na neve 
adaptado. A sessão realiza-se no 
dia 9 de maio, no Pequeno 
Auditório do CCVF, às 21h30.

Dias 07 a 10
MEO Tour Agarra a Vida
Organizado e promovido pela 
Academia dos Patins em 
parceria com Cidade Europeia 
do Desporto, vai às seguintes 
escolas: Escola Secundária de 
Caldas das Taipas, Escola EB 
2,3/Secundária Santos Simões, 
Escola Secundária Martins 
Sarmento e Escola Secundária 
Francisco de Holanda.

Dia 25
Liga Mini de Futebol
Cerca de 700 crianças estão a 
participar, até 10 de Junho, na 
Liga Mini de Futebol.
Local: Complexo Desportivo 
do Vitória SC
Horário: 14h00/19H00
Entrada livre
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