
Let the Jam Roll
Why not? O segundo álbum
desta banda Vimaranense é
apresentado a 8 de Junho no
Largo da Oliveira

Universidade do Minho
Estivemos à conversa com os
responsáveis do projecto
Fibrenamics, projeto que está
a ser desenvolvido na UM.

Rui Vitória
Na rubrica “À mesa com...”
Rui Vitória fala-nos da conquista
da Taça de Portugal e da sua
ligação à Cidade Berço.

A TAÇA
É NOSSA!
O Vitória Sport Clube conquistou a
primeira Taça de Portugal da sua história,
para delírio dos seus adeptos.
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As melhores empresas de Guimarães
vão promover-se aqui! E a sua?. . .
Informe-se sobre as nossas campanhas para publicidade: maisguimaraes@sapo.pt
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Nesta edição os candidatos à 

Câmara Municipal falam sobre a 
economia no concelho
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A psicóloga Teresa da Silva 

descreve-nos a importância para 
as crianças da definição de uma 

rotina na hora de deitar.

19

A Taça é Nossa
A 26 de Maio, o Vitória Sport Club 

conquistou da primeira taça de Portugal 
da sua história. Milhares de adeptos 

sairam à rua para festejar este título.

Why Not? (porque não?). 

Esta interrogação é sempre um 
bom princípio, porque nos permite 
pensar em superação, na realização 
de algo, que à partida, não teria 
condições de ser exequível.

Why Not? É o nome do segundo Álbum 
dos Let The Jam Roll, que será 
apresentado no dia 8 de junho no largo 
da Oliveira em Guimarães. Um projeto 
que tem já oito anos, e que une 
vimaranenses no amor à musica como 
arte. “Porque não, continuarmos a 
remar contra o estabelecido, de que a 
música deve ser toda mais ou menos 
igual, e deve ser de consumo imedia-
to”, referem os membros da banda, na 
entrevista que podem ler nesta edição.
Why Not? A partir de Guimarães, criar 
uma rede que ligue tudo o que 
acontece no mundo das fibras. Em 
junho, o Campus de Azurém da 
Universidade do Minho recebe a 
Conferência Internacional em FIBRAS 
NATURAIS - ICNF 2013.

No evento estarão presentes cerca de 
trezentos investigadores de trinta e 
oito países, diversas universidades, 
centros de investigação e tecnológicos, 
empresas e todos os interessados   no 
fantástico mundo das fibras. A Conferên-
cia é organizada pelo Fibrenamics.

Why Not? Esta expressão terá também 
passado pela cabeça dos jovens 
jogadores do Vitória, aquando do 
acesso ao relvado do estádio nacional 
no passado dia 26 de maio, para a 
conquista da primeira Taça de Portugal 
nos 90 anos do clube. Contrariando as 
grandes dificuldades vividas durante 
toda a época, o favoritismo atribuído 
ao adversário por tudo e por (quase) 
todos, a equipa superou-se, e para 
rejubilo dos adeptos, trouxe a Taça 
para a cidade berço.

Why Not? (Porque não?) Que esta 
expressão permaneça no nosso 
quotidiano, permitindo que equacion-
emos, que coloquemos a possibilidade 
de conseguirmos ultrapassar obstácu-
los e dificuldades.
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�y Not?
entrevista com Let the Jam Roll

“Why Not?”, é o nome do segun-
do álbum que os Let the Jam 
Roll, apresentarão no dia 8 de 
Junho pelas 22 horas na Praça 
da Oliveira em Guimarães.

Esta banda vimaranense, formada em 
2005, apresenta um álbum composto 
por dez temas bem “amadurecidos”, 
criados durante os últimos anos mas 
só agora gravados.

Este evento de apresentação do novo 
álbum, será cheio de surpresas, com 
artistas convidados, e com o CD a ser 
vendido a um preço especial.

A Mais Guimarães esteve à conversa 
com os membros da banda, que 

esperam que este concerto marque 
o início de uma nova etapa deste 
projeto musical.

“Acreditamos que este álbum será 
bem aceite e que poderá significar 
uma consolidação do nosso nome, da 
nossa música. Já estamos juntos há 
alguns anos, já nos conhecemos bem, 
e isso está refletido neste novo 
trabalho. Nos Let The Jam Roll, 
abordamos todos os estilos de música, 
desde jazz, funk, blues, rock, metal, 
clássica, salsa, entre outros estilos. É 
também por esta diversidade, por a 
banda ser um encontro de diferentes 
sensibilidades e gostos, que acredita-
mos conseguir chegar a um público 
mais interessado.”

+G Porquê o nome Why Not? 
LJR Por isso mesmo (risos), porque 
não? Porque não havemos de remar 
contra a maré, contra o estabelecido, 
de que a música tem de ser mais ou 
menos sempre igual, de seguir esta ou 
aquela moda? Porque não trabalhar 

para criar música de qualidade, com a 
qual nos identifiquemos mais, 
independentemente do tempo de 
duração da mesma, da forma, da 
imagem? Porque não dar uma atenção 
maior à música em si, apreciando a 
música pela música, e não apenas 
como entretenimento. Porque não?

+G E conseguem tornar viável um 
projeto tão particular?
LJR No que toca à questão financeira, 
todos os elementos trabalham ou 
desenvolvem outros projetos, o que 
lhes permite conseguir que os LJR 
possam viver sem nenhuma agência 
ou editora por trás.

Aliás, este é um dos pontos que, neste 
momento, nem se encontra em cima 
da mesa. Por experiência própria, 
sabemos que teríamos de abdicar do 
nosso estilo, da nossa forma de estar, 
e não é esse o objetivo. “Os LJR têm 
de seguir a sua própria linha e não a 
linha de uma editora. O produto musical 
ou artístico tem de ser criado de forma 
natural, sem pressões e sem limitações. Só 
aí somos verdadeiros na arte.”

Desde a sua presença no palco “Novos 
Talentos”, na Festa do Avante em 
2005, os Let The Jam Roll já realizaram 
mais de 200 concertos em Portugal e 
no estrangeiro, tendo lançado um E.P., 
um single e dois álbuns (contando 
com o novo “Why Not?”).

Um dos concertos que mais se 
destacam na história da banda, 
aconteceu na Eslovénia. Este 
concerto, “foi algo muito interes-
sante, ainda para mais sendo a 
primeira internacionalização. Foi 
um concerto muito bom”.

+G E como são os vossos concertos 
ao vivo?
LJR Em palco tentamos ser diferentes, 
improvisando, e as pessoas gostam e 
procuram isso. Não estão à espera de 
ouvir apenas o CD que têm em casa, 
tocado ao vivo. Com isto, procuramos 
surpreender, e que as pessoas partici-
pem ativamente nos espetáculos. 

+G E o improviso, corre sempre bem?
LJR (risos) Nós já tocamos juntos há 
bastante tempo, já nos conhecemos 
bem e sabemos com o que podemos 
contar de cada um. Isso faz com que 
nos sintamos confiantes. E também, 
como começamos todos os ensaios 
com improvisos, isso passou a fazer 
parte da nossa forma de estar na 
música. Um começa a tocar e os outros 
vão entrando. E gravamos sempre os 
ensaios, temos “gigas e gigas” de 
gravações e são-nos muito úteis.

A partir de excertos dessas gravações 
fizemos algumas das nossas músicas, 
pegando nas partes que achamos 
realmente interessantes e trabalhan-
do-as. Nas nossas composições, 
mesmo quando parece que é tudo 
improvisado, há sempre um motivo 
que liga a música inteira, seja lírico, 
melódico ou harmónico. Existe 
sempre uma coerência que à primeira 
vista pode não se notar, mas está lá.

+G Há alguma mensagem que preten-
dam passar com a vossa música?
LJR Sim, sobretudo o inconformismo 
e a luta por uma sociedade melhor. 
Por exemplo, as músicas em portu-
guês que apresentamos neste álbum 
falam da situação que o país atravessa, 
fazendo um retrato social do país e 
das suas dificuldades. Hoje em dia, não 

existe muita entreajuda, ninguém se 
preocupa com os outros e com as suas 
dificuldades, é cada um por si, coisa 
que antigamente não acontecia tanto. 

+G E a Internacionalização, está nos 
vossos planos?
LJR As nossas músicas são maioritaria-
mente cantadas em inglês, mas 
porque é assim que as sentimos, não o 
fazemos a pensar na internacionaliza-
ção. Mas reconhecemos que o nosso 
estilo de música em Portugal ainda 
tem pouco mercado e que, em países 
de outra dimensão, existem mais 
pessoas que gostarão do que fazemos. 
A internacionalização será, também 
por esse motivo, um passo muito 
importante, o qual queremos perse-
guir num futuro próximo.

Os let The Jam Roll são constituídos 
por: Mário Gonçalves (Bateria), Tiago 
Simães (Piano e Teclados), David 
Santos (Voz), Marco Ferreira (Guitar-
ras) e Merinho Fontes (Baixo Eléctrico).
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Festivais  preenchem cenário
vimaranense entre 06 e 15 de Junho

De 6 a 15 de Junho, Guimarães 
vive mais uma edição dos 
Festivais de Gil Vicente.

Este ano, a programação foi pensada para 
ir de encontro ais diversos públicos, 
pessoas que assumem o teatro como 
paixão e pessoas que nunca tomaram 
contacto com este género performativo. 

Nestes festivais, é privilegiada a 
produção teatral nacional, mas 
apresentados também espectáculos 
de outras nacionalidades, e obras de 
diferentes dramaturgos onde encon-
tramos referências a outras culturas. 

No dia 6 de Junho, no Grande 
Auditório do CCVF, estreia em 
Portugal “Ping Pang Qiu” da concei-
tuada criadora e actriz espanhola 

Angélia Liddell, Vencedora do Prémio 
Nacional de Literatura Dramática 
2012 (em Espanha), Angélia Liddell 
traz até aos Festivais Gil Vicente uma 
peca de teatro documental que 
aborda a sua paixão pela China. “Ping 
Pang Qiu” representa a relação da 
autora com a escrita chinesa e a 
inevitável disciplina, paixão e excesso.
 
Dedicado à beleza da cultura milenar 
chinesa, o espetáculo debruça-se sobre as 
réplicas da Revolução Cultural maoista do 
final dos anos 60 na China de hoje, onde a 
liberdade de expressão é reprimida.

Dia 7 de Junho pelas 22 horas, na 
Black Box da Plataforma das Artes e 
da Criatividade, realiza-se “Raso como o 
Chão”. Um trabalho performativo 
concebido e interpretado pela cantora 
Ana Deus e o artista visual João Sousa 

Cardoso, a partir de um texto do escritor e 
pintor Álvaro Lapa, publicado em 1977. 

“Raso como o Chão”, apresenta uma 
reflexão sobre o lugar da palavra 
pública em Portugal.

Também no dia 7 de Junho, pelas 23 
e 30, o Círculo de Arte e Recreio 
acolhe “Adalberto Silva Silva - Um 
espectáculo de realidade”, de Jacinto 
Lucas Pires, com interpretação de Ivo 
Alexandre. Este espectáculo é a alma 
de Adalberto Silva Silva em formato 
televisivo. Adalberto é o célebre 
desconhecido, o triste homem 
comum, um tipo que, de tão normalzi-
nho se apalhaça dos modos mais 
surpreendentes. Um cidadão que, 
neste país pobre e maravilhoso, quer 
juntar-se a uma cidadão para se 
descobrir por inteiro. 

A partir de dia 8 de Junho, e ao 
longo das duas semanas decorrerá, 
das 10 às 17 e 30, “Atabicar o caminho 
– um audiowalk para Guimarães”. Um 

percurso pela cidade com saída na 
Plataforma das Artes e da Criatividade. 
“Atabicar o caminho” resulta de um 
convite do Serviço Educativo de 
Guimarães 2012 ao músico e sonoplas-
ta João Martins para atravessar e 
religar algumas das intervenções 
urbanas recentes em Guimarães, com 
particular enfoque na Zona de Couros. 

Também no dia 8 de Junho, pelas 21 
horas e 30, no Grande Auditório do 
CCVF, sobe ao palco a peça “Rosen-
crantz and Guildenstern are Dead” de 
Tom Stoppard, encenada por Marco 
Martins. Estreado em 1966, “Rosen-
crantz and Guildenstern are Dead” é, 
juntamente com “À Espera de Godot” 
de Samuel Beckett, um dos textos 
centrais da dramaturgia contemporâ-
nea e do pós-modernismo no teatro. 

No dia 13 de Junho, pelas 22 horas, 
na Black Box da Fábrica Asa, tem 
lugar a peça “Devagar”, de Howard 
Barker. É um percurso que acompanha 
o trajecto interior de quatro princesas 
que debatem o seu destino, enquanto 
os bárbaros se aproximam do palácio 
da cultura decadente. 

No dia 14, pelas 22 horas, o Grande 
Auditório do CCVF, recebe “A Africana” 
Depois de “A Portugueza” (2010), uma 
masterclass de canto tendo como objecto 
de análise o Hino Nacional, “A Africana” é o 
segundo projecto que a Companhia de 
Teatro Cão Solteiro realiza em parceria 
com o artista plástico Vasco Araújo. 

A edição de 2013 dos Festivais Gil 
Vicente encerra a 15 de Junho com 
dois monólogos: “A 20 de Novembro” 
e “Um Precipício no Mar”, dos Artistas 
Unidos. O primeiro terá lugar no 
Pequeno Auditório do Centro Cultural 
Vila Flor, a partir das 22h00. “

A 20 de Novembro” é um monólogo 
escrito por Lars Norén a partir do 
diário íntimo, publicado na internet, 
de Sebastian Bosse, um jovem de 18 
anos que atirou sobre os alunos e os 
professores do seu antigo Liceu 
antes de se suicidar. 

“Um Precipício no Mar” tem início após o 
término do primeiro espectáculo, 
estando previsto o seu começo para as 
23h00, na Sala de Ensaios do CCVF. 

Esta é uma peça sobre a família, o 
medo, o luto e a perda. É como um 
falso mar calmo debaixo do qual se 
esconde uma corrente violenta de 
mágoa e tristeza. Monólogo perfeito, 
de quarenta e cinco minutos, parece a 
história trivial de um jovem amor, da 
paternidade e da família, mas com a 
ratoeira de uma tragédia sem sentido.

Em paralelo com estas apresentações, 
o programa de 2013 dos Festivais de 
Gil Vicente incorpora um alargada 
oferta de actividades que intersectam 
o cinema, os bastidores do teatro, 
momentos reservados à arte da 
improvisação, estendendo este 
universo até às escolas secundárias do 
concelho de Guimarães.

Nos dias 06, 07, 08, 13, 14 e 15 de 
Junho, o Espaço Oficina dará lugar a 
uma Oficina de Improvisação dirigida a 
não profissionais que têm curiosidade e 
vontade de estar em palco sem guião ou 
história definida e não têm medo de 
falhar. Esta actividade está dependente de 
inscrição até ao dia 03 de Junho. 

De 06 a 14 de Junho, estão também 
programadas Visitas Guiadas aos 
Bastidores, momentos em que o 
Grande Auditório do CCVF abrirá as 
portas para que o público conheça os 
ritmos e procedimentos característi-
cos do trabalho colectivo que é a 
criação teatral. 

A aquisição de bilhetes para os 
espetáculos dos festivais Gil 
Vicente pode ser realizada no 
Centro Cultural Vila Flor, na 
Plataforma das Artes e da 
Criatividade, na Fábrica Asa nas 
duas horas anteriores a cada 
espectáculo, na Bilheteira 
Online, e nos espaços habituais, 
bem como em www.ccvf.pt, 
onde é possível consultar todo 
o programa do Festival.
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Dedicado à beleza da cultura milenar 
chinesa, o espetáculo debruça-se sobre as 
réplicas da Revolução Cultural maoista do 
final dos anos 60 na China de hoje, onde a 
liberdade de expressão é reprimida.

Dia 7 de Junho pelas 22 horas, na 
Black Box da Plataforma das Artes e 
da Criatividade, realiza-se “Raso como o 
Chão”. Um trabalho performativo 
concebido e interpretado pela cantora 
Ana Deus e o artista visual João Sousa 

Cardoso, a partir de um texto do escritor e 
pintor Álvaro Lapa, publicado em 1977. 

“Raso como o Chão”, apresenta uma 
reflexão sobre o lugar da palavra 
pública em Portugal.

Também no dia 7 de Junho, pelas 23 
e 30, o Círculo de Arte e Recreio 
acolhe “Adalberto Silva Silva - Um 
espectáculo de realidade”, de Jacinto 
Lucas Pires, com interpretação de Ivo 
Alexandre. Este espectáculo é a alma 
de Adalberto Silva Silva em formato 
televisivo. Adalberto é o célebre 
desconhecido, o triste homem 
comum, um tipo que, de tão normalzi-
nho se apalhaça dos modos mais 
surpreendentes. Um cidadão que, 
neste país pobre e maravilhoso, quer 
juntar-se a uma cidadão para se 
descobrir por inteiro. 

A partir de dia 8 de Junho, e ao 
longo das duas semanas decorrerá, 
das 10 às 17 e 30, “Atabicar o caminho 
– um audiowalk para Guimarães”. Um 

percurso pela cidade com saída na 
Plataforma das Artes e da Criatividade. 
“Atabicar o caminho” resulta de um 
convite do Serviço Educativo de 
Guimarães 2012 ao músico e sonoplas-
ta João Martins para atravessar e 
religar algumas das intervenções 
urbanas recentes em Guimarães, com 
particular enfoque na Zona de Couros. 

Também no dia 8 de Junho, pelas 21 
horas e 30, no Grande Auditório do 
CCVF, sobe ao palco a peça “Rosen-
crantz and Guildenstern are Dead” de 
Tom Stoppard, encenada por Marco 
Martins. Estreado em 1966, “Rosen-
crantz and Guildenstern are Dead” é, 
juntamente com “À Espera de Godot” 
de Samuel Beckett, um dos textos 
centrais da dramaturgia contemporâ-
nea e do pós-modernismo no teatro. 

No dia 13 de Junho, pelas 22 horas, 
na Black Box da Fábrica Asa, tem 
lugar a peça “Devagar”, de Howard 
Barker. É um percurso que acompanha 
o trajecto interior de quatro princesas 
que debatem o seu destino, enquanto 
os bárbaros se aproximam do palácio 
da cultura decadente. 

No dia 14, pelas 22 horas, o Grande 
Auditório do CCVF, recebe “A Africana” 
Depois de “A Portugueza” (2010), uma 
masterclass de canto tendo como objecto 
de análise o Hino Nacional, “A Africana” é o 
segundo projecto que a Companhia de 
Teatro Cão Solteiro realiza em parceria 
com o artista plástico Vasco Araújo. 

A edição de 2013 dos Festivais Gil 
Vicente encerra a 15 de Junho com 
dois monólogos: “A 20 de Novembro” 
e “Um Precipício no Mar”, dos Artistas 
Unidos. O primeiro terá lugar no 
Pequeno Auditório do Centro Cultural 
Vila Flor, a partir das 22h00. “

A 20 de Novembro” é um monólogo 
escrito por Lars Norén a partir do 
diário íntimo, publicado na internet, 
de Sebastian Bosse, um jovem de 18 
anos que atirou sobre os alunos e os 
professores do seu antigo Liceu 
antes de se suicidar. 

“Um Precipício no Mar” tem início após o 
término do primeiro espectáculo, 
estando previsto o seu começo para as 
23h00, na Sala de Ensaios do CCVF. 

Esta é uma peça sobre a família, o 
medo, o luto e a perda. É como um 
falso mar calmo debaixo do qual se 
esconde uma corrente violenta de 
mágoa e tristeza. Monólogo perfeito, 
de quarenta e cinco minutos, parece a 
história trivial de um jovem amor, da 
paternidade e da família, mas com a 
ratoeira de uma tragédia sem sentido.

Em paralelo com estas apresentações, 
o programa de 2013 dos Festivais de 
Gil Vicente incorpora um alargada 
oferta de actividades que intersectam 
o cinema, os bastidores do teatro, 
momentos reservados à arte da 
improvisação, estendendo este 
universo até às escolas secundárias do 
concelho de Guimarães.

Nos dias 06, 07, 08, 13, 14 e 15 de 
Junho, o Espaço Oficina dará lugar a 
uma Oficina de Improvisação dirigida a 
não profissionais que têm curiosidade e 
vontade de estar em palco sem guião ou 
história definida e não têm medo de 
falhar. Esta actividade está dependente de 
inscrição até ao dia 03 de Junho. 

De 06 a 14 de Junho, estão também 
programadas Visitas Guiadas aos 
Bastidores, momentos em que o 
Grande Auditório do CCVF abrirá as 
portas para que o público conheça os 
ritmos e procedimentos característi-
cos do trabalho colectivo que é a 
criação teatral. 

A aquisição de bilhetes para os 
espetáculos dos festivais Gil 
Vicente pode ser realizada no 
Centro Cultural Vila Flor, na 
Plataforma das Artes e da 
Criatividade, na Fábrica Asa nas 
duas horas anteriores a cada 
espectáculo, na Bilheteira 
Online, e nos espaços habituais, 
bem como em www.ccvf.pt, 
onde é possível consultar todo 
o programa do Festival.
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“a economia local”
Seis meses,�eis temas:
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A destruição de emprego
é problema que urge resolver.

Em pouco menos de dois anos de governação 
PSD/CDS foram destruídos cerca de 500 mil 
empregos, o que constitui uma preocupação 
social pertinente, um problema económico 
complicado e uma questão orçamental grave.

Uma preocupação social pertinente porque 
gera desemprego e desemprego significa 
pessoas deprimidas, aflitas, desesperadas, um 
caldo de cultura que gera fome, pobreza e 
abandono escolar precoce ressuscitando uma 
chaga que compromete o futuro.

Destruição de emprego significa falências, 
extinção de postos de trabalho, menos 
capacidade produtiva, menos produção 
nacional com consequências funestas na 
massa monetária em circulação, com 

implicações negativas no poder de compra e 
efeitos perversos na economia local, logo nas 
receitas das autarquias.

Mas a destruição de emprego é também 
um problema orçamental grave porque 
reduz as receitas próprias das autarquias, 
corroendo a autonomia.

Dito isto, importa não cair na tentação de 
atribuir à Câmara mais responsabilidades do 
que é legítimo exigir a quem tem uma 
competência pequena na criação direta de 
emprego, embora tenha alguma no quadro 
da criação indireta.

Por criação indireta de emprego entendemos 
a criação das condições objetivas que facilitem 
e estimulem o investimento público e privado, 
que seduzam e atraiam projetos com efeitos 
indutores na modernização da estrutura 
económica, que fixem investigadores de cujos 
estudos resultem inovações e 
desenvolvimentos que acrescentem valor e 
alterem o perfil do que sabemos produzir e 
produzimos com reconhecida qualidade.

Embora o enquadramento fiscal não deva ser 
subestimado, assim como a desburocratiza-
ção dos licenciamentos, não nos parece que a 
ausência de investimento privado se explique 
pela alegada sobrecarga fiscal municipal, mas 
sim pela conjuntura nacional negativa.

Apesar do muito emprego destruído pelos 
partidos do arco da tróika - PSD, CDS e PS - 
Guimarães resistiu, e uma Câmara genuina-
mente preocupada tem de criar contextos 
para evitar mais destruição de emprego, 
convocando os ministérios ao mesmo tempo 
que desencadeia iniciativas para aliciar 
investimento interessante.

Nesta perspectiva, há toda a vantagem em 
criar um pelouro dedicado exclusivamente à 
economia e ao investimento. Não uma 
competência diluída num pelouro, mas um 
pelouro autónomo, com visibilidade e 
recursos, um pelouro que faça acontecer a 
transformação de uma economia deprimida 
numa economia rejuvenescida.

Um pelouro que concentre e monitorize os 
instrumentos disponíveis, que trabalhe os 
contactos, que promova a marca Guimarães. 

Nenhum tipo de investimento pode ser 
subestimado, mas deve ser dada preferência 
e primazia ao investimento que mantenha 
postos de trabalho, que se comprometa a 
respeitar o Ambiente, que garanta permanên-
cia temporal conforme os benefícios 
atribuídos. O grau de vulnerabilidade da nossa 
economia, o elevado número de desemprega-
dos e jovens à procura de emprego justificam 
uma câmara mais activa e menos expectante.

Uma sociedade só funciona com econo-
mia, e a economia só funciona com uma 
sociedade competitiva e cooperante, 
baseada no dinamismo de todos os 
nossos cidadãos, empresários, universida-
de, IPSS’s, escolas, associações, Juntas de 
Freguesia e Câmara Municipal, partilhan-
do recursos e conhecimento. 

Os Vimaranenses conhecem o investimento 
efetuado na requalificação do espaço público, 
na criação de uma rede de equipamentos 
culturais com prestígio internacional, no 
investimento feito no Avepark. 

Além disso, o Partido Socialista de Guimarães 
apostou na regeneração da Zona de Couros, 
onde se destaca o nascimento de um 
“Campus” universitário dedicado ao Design, 
Artes Performativas, além da instalação de 
um Centro de Formação Pós-Graduada. O 

"Campus Universitário de Couros" será, pois, a 
Plataforma de Produção de Conhecimento, 
de Criatividade e de Cultura, fundamental 
para a competitividade da nossa sociedade e, 
especificamente, das nossas empresas.

Guimarães tem uma matriz histórica, 
empreendedora e industrial. A reindustrializa-
ção emergente e prioritária da Europa 
constituirá uma oportunidade para as 
empresas dos setores mais tradicionais, 
felizmente das mais resilientes e competitivas, 
às dos setores emergentes. Guimarães precisa 
de um reforço de especialização económica, 
capaz de aproveitar mais e melhor a excelên-
cia da investigação e inovação. A criação e 
animação de plataformas colaborativas, entre 
agentes diversificados, é essencial para os jovens 
criarem as suas próprias empresas, emprego e 
promover o desenvolvimento económico. Este 
conceito também será desenvolvido através do 
Laboratório da Paisagem, na criação de uma 
"Incubadora de Empresas de Base Agrícola e de 
Segurança Alimentar".

O ”Conselho Consultivo de Apoio ao 
Investimento e Criação de Emprego” é outra 
medida a institucionalizar. No organigrama da 
Câmara Municipal, sob a minha direta 
responsabilidade, será introduzida a “Divisão 
de Apoio ao Investimento e Emprego”, 
que terá competências para definir os 
incentivos municipais objeto de investi-

mento, nomeadamente isenção e/ou 
redução de taxas de licenciamento; 
criação de uma Base de Dados, sempre 
atualizada, com a bolsa de terrenos e 
edifícios, públicos e privados disponíveis; 
elaboração de um Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Económico e Social 
para o Concelho, dando-o a conhecer aos 
investidores nacionais e internacionais. 
Esta “Divisão", que ouvirá periodicamen-
te o “Conselho Empresarial de Guimarães 
para o Investimento e Criação de 
Emprego", fará um acompanhamento 
desburocratizado e agilizado numa 
coordenação e liderança com outras 
entidades. Além disso, terá como compe-
tência e responsabilidade de coordenar a 
divulgação de Guimarães no Mundo.

Combater o desemprego deve ser 
sempre uma prioridade de quem 
governa, contudo, deverá ser feito com 
seriedade e sem populismos. Este não é 
um flagelo exclusivamente concelhio, é 
fundamentalmente uma responsabilida-
de do Governo Nacional, o qual tem 
competências, recursos, instrumentos 
legais e financeiros para esse fim. Mas 
isso não será razão para nos alhearmos 
deste combate. Mobilizar parcerias 
sólidas e criar um ambiente favorável ao 
incentivo do empreendedorismo são, 
nos dias de hoje, fatores determinantes.

Torcato
Ribeiro
CDU (PCP-PEV)

Domingos
Bragança
PS



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 edição lançamos o debate sobre a Economia Local.
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Nesta altura de crise, as políticas locais 
de desenvolvimento adquirem um 
maior relevo. O Bloco de Esquerda 
defende que a Câmara Municipal de 
Guimarães pode e deve ter um papel 
mais pro-activo nos estímulos ao 
desenvolvimento local e à criação de 
emprego estável e com direitos. 

O Bloco defende que número de centros 
de incubadoras de empresas deva ser 
aumentado, distribuindo-os de forma 
equitativa pelo concelho. Ao assegurar--
se a redução de custos e apoio técnico e 
logístico no lançamento de novos 
projectos, estes centros têm potencial 
criador de emprego e de auto-emprego. 

O sistema de impostos locais deve 
diminuir ou isentar os novos investimen-
tos durante o seu período de criação. O 
Município, através do IMI e da DERRAMA, 
deve apoiar PME’s e o tecido empresarial 
produtivo de valor acrescentado, 
nomeadamente quando estes aumen-
tem os postos de trabalho, e desde que 
não utilizem emprego precário.  

Guimarães com um turismo crescente e 
sendo um concelho com muitos 
artesãos, deve rever o regulamento 
dos lojistas, de forma alargada e 
participada, eliminando entraves à 
promoção dos seus produtos no espaço 
público para que estes mais facilmente 
escoem os seus produtos. Propõem-se 
ainda que as praças e largos sejam 
usados para dinamizar mais mercados e 
feiras urbanas, promovendo-se as 
actividades e produções tradicionais. 

Hoje como antes, temos de pensar no 
que serão as indústrias de futuro. O 
Bloco defende uma economia verde e 
sustentável. Assim, o valor dos impostos 
locais deve ser reduzido para as empre-
sas com baixa pegada ambiental ou que 
tenham vindo a diminuir o seu impacto 
no ambiente. Estes “prémios” poderão 
ajudar a que as indústrias verdes de 
futuro se fixem no concelho. 

Depois de Capital Europeia da Cultura 
(CEC), as indústrias criativas do concelho 
ganharam um novo potencial. O aprovei-
tamento das infra-estruturas construídas 
para a CEC torna-se importante, quer 
para trazer público a Guimarães, quer 
para servir de incubadora criativa com 
potencial exportador.

Como as medidas de apoio social não 
esgotam a resposta à crise, o Bloco de 
Esquerda empenhar-se-á em implemen-
tar políticas de dinamização económica e 
de emprego, promovendo a actividade 
dos agentes integrados na Economia 
Social, o apoio às PME’s e às microempre-
sas e o aproveitamento dos potenciais 
produtivos e criativos da região de 
Guimarães. Os apoios à iniciativa privada 
terão a aprovação do Bloco de Esquerda 
desde que estes criem emprego estável, 
sem precariedade nos vínculos laborais e 
que integrem políticas de descriminarão 
positiva para que os mais vulneráveis 
também tenham acesso ao emprego.

Guimarães é um concelho industrial, cuja 
economia assenta por isso no setor 
secundário. Foi-o nos curtumes, é-o hoje 
no têxtil, no calçado e nas cutelarias. Em 
Guimarães trabalha na indústria mais 
15% da população do que na média dos 
concelhos Portugueses, o que serve para 
demonstrar o peso que este setor tem 
na economia local. E serve para perceber 
o ridículo que é falar-se em reindustrializa-
ção num concelho, ainda hoje, fortemente 
industrializado como é o nosso.

A “Manchester do sul da Europa” deve-o 
essencialmente à grande visão dos 
organizadores da Exposição Industrial de 
Guimarães de 1884, e cuja consequência 
mais visível veio a ser a criação da Escola 

Comercial e Industrial de Guimarães que 
durante décadas ensinou e preparou os 
técnicos que depois vieram a municiar as 
largas centenas de empresas industriais 
no nosso concelho.

No entanto hoje os poderes políticos 
vêm esta tradição industrial do nosso 
concelho meramente como uma fonte 
de receita para a autarquia.

A minha visão é nesta matéria diametral-
mente oposta à que vem sendo defendi-
da e praticada na Câmara de Guimarães. 
É público que a Câmara de Guimarães 
entende nenhum papel caber às autar-
quias em sede de política económica. É 
público que nenhuma razão há para que 
isto possa vir a mudar quando o PS 
apresenta um candidato que tem sido o 
responsável pela política económica do 
Município pelo menos de há 10 anos a 
esta parte. Por paradoxal que possa 
parecer, pensa-se hoje de forma mais 
desinformada do que se pensava há 129 
anos atrás, em 1884, quando os poderes 
públicos e cívicos se organizaram para 
“criar” uma nova economia local, não 
ficaram de braços cruzados à espera que 
outros decidissem a sua vida, fizeram-no 
eles, por sua iniciativa, e conseguiram 
criar um concelho industrial, que nos 
chegou aos dias de hoje.

Desde 2010 que venho defendendo 
publicamente que as medidas políticas 
de promoção de emprego, pela via da 
captação de investimentos, devem ser a 
prioridade do Município de Guimarães.
Guimarães perdeu população pela 
primeira vez nos últimos 100 anos: a sua 
população desceu 1% (- 1.500 pessoas). 
Mas por outro lado, municípios vizinhos 
como Famalicão (que cresceu 5% + 6.300 
pessoas) e Braga (que cresceu 11% + 
17.300 pessoas) ganharam população. 
Isto sucede porque Guimarães não soube 
ser competitivo, não soube perceber os 
novos tempos.

A Câmara de Guimarães tem que estar 
disponível para perder dinheiro, para 
deixar de obter receitas em taxas, 
licenças e impostos municipais, tendo 
por outro lado uma política atenta e 
proativa na captação dos investimentos 
que todos os dias estão disponíveis. 
Comigo a prioridade será a criação de 
condições políticas e financeiras favoráveis 
para a captação de novas empresas, pois 
só estas podem gerar emprego, que será a 
grande prioridade da política do próximo 
executivo municipal por mim liderado.

José
Fonseca
BE

André
Coelho
Lima
PP/PSD



No Polo de Guimarães da Universi-
dade do Minho, o grupo FMRG – 
Fibrous Materials Research Group, 
liderado pelo professor Raul 
Fangueiro, com cerca de 30 
investigadores, trabalha no 
desenvolvimento das mais varia-
das soluções avançadas recorren-
do à utilização de fibras.

Com a objetivo de evitar que esse 
trabalho ficasse enclausurado nos 
gabinetes de investigação da Univer-
sidade, ou se limitasse a aparecer em 
revistas científicas, surgiu há cerca 
de 2 anos, o projeto FIBRENAMICS.

Abrir as portas da Universidade às 
empresas e à Sociedade, eliminan-
do barreiras, e procurando envol-
ver todos no desenvolvimento de 
novos produtos à base de fibras, é 
também um propósito deste 
projeto coordenado por Raul 
Fangueiro, e pelos investigadores 
Carlos Almeida e Sílvia Carvalho.

Segundo Raul Fangueiro, “Sentimos 
que a comunicação entre a Universi-
dade, as Empresas e a Sociedade era 
muito ténue, o que fazíamos era 
publicado apenas em artigos e 
revistas científicas, estando vocacio-
nado para um público muito específi-
co. Ou então era apresentado em 
conferências internacionais, também 
de âmbito científico.

Portanto, ficava tudo dentro de uma 
comunidade muito restrita, quando 
comparado com o mercado e com a 
sociedade em geral.

Nessa altura lançamos esta ideia 
tendo em vista a criação de uma 
série de canais que nos permitis-
sem mostrar à sociedade aquilo 
que fazemos, e o potencial do 
que fazemos para melhorar a 
qualidade de vidas das pessoas. 
No fundo queremos mostrar e 
envolver neste processo, todos os 
agentes da sociedade”.
Uma das formas escolhidas para 
passar a mensagem foi uma série de 
apresentações sob a forma de 
workshops informais. Para Sílvia 

Dos eventos já 
organizados destaque para o 
workshop no Instituto Politécnico de Setúbal 
(Construção Civil), no Palácio da Bolsa no 
Porto (Medicina), no CEiiA - Centro de 
Investigação da Indústria Automóvel em 
Matosinhos (Automóvel e transportes), 
no ITeCons – Instituto de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico em 
Ciências da Construção, e no ISMAI – 
Instituto Superior da Maia, com um 
workshop sobre o desporto de alto 
rendimento com Fibras.
 
O próximo Workshop acontecerá no 
dia 5 de Junho, no Instituto Politécnico 
de Paços de Brandão, em Santa Maria da 
Feira, onde o debate se centrará no papel 
das fibras no design. 

Carvalho, “Estes workshops 
partem sempre do que a 
universidade e a ciência têm 
para oferecer, demonstrando 
qual a revolução que está a 
acontecer neste mundo das 
fibras, e num segundo momen-
to temos espaço para que as 
empresas possam demonstrar de 
que forma já utilizam o conheci-
mento da universidade para 
ganhar mais valias no mercado.
 
Como estes “encontros” são 
abertos aos diversos agentes, 
desde utilizadores comuns, 
empresas e pelos investigadores, 
facilmente surgem ideias para 
novos produtos, ou soluções para 
problemas existentes.

Durante o primeiro ciclo de 
workshops que aconteceu na UM, 
obtivemos um sucesso interessante, 
com a participação de entre 150 a 
200 pessoas, por workshop, totalizando 
cerca de 1000 participantes no seu todo.

No entanto, no grupo, pretendemos 
demonstrar que este projeto está acima da 
instituição Universidade do Minho e 
que os projetos podem acontecer 
entre vários parceiros do 
projeto, podendo a UM 
estar, ou não, 
envolvida. 

Estes 
workshops podem servir de 
catalisador para um projeto entre uma 
determinada empresa  e uma universidade 
em Faro ou em Coimbra. Para nós não é 
essencial estar sempre envolvidos, mas sim 
servir de elo de ligação para este 
envolvimento mais global de entidades.
 
E partindo deste ponto, no grupo 
decidimos descentralizar, criando assim o 
Ciclo de Workshops Fibrenamics Outdoor 
contando com a colaboração dos 
Fibrenamics Hosts – um hospedeiro de 
um workshop Fibrenamics.

fibrenamics

Como podem as fibras melhorar
a qualidade de vida das pessoas?

O Mundo das Fibras
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No Polo de Guimarães da Universi-
dade do Minho, o grupo FMRG – 
Fibrous Materials Research Group, 
liderado pelo professor Raul 
Fangueiro, com cerca de 30 
investigadores, trabalha no 
desenvolvimento das mais varia-
das soluções avançadas recorren-
do à utilização de fibras.

Com a objetivo de evitar que esse 
trabalho ficasse enclausurado nos 
gabinetes de investigação da Univer-
sidade, ou se limitasse a aparecer em 
revistas científicas, surgiu há cerca 
de 2 anos, o projeto FIBRENAMICS.

Abrir as portas da Universidade às 
empresas e à Sociedade, eliminan-
do barreiras, e procurando envol-
ver todos no desenvolvimento de 
novos produtos à base de fibras, é 
também um propósito deste 
projeto coordenado por Raul 
Fangueiro, e pelos investigadores 
Carlos Almeida e Sílvia Carvalho.

Segundo Raul Fangueiro, “Sentimos 
que a comunicação entre a Universi-
dade, as Empresas e a Sociedade era 
muito ténue, o que fazíamos era 
publicado apenas em artigos e 
revistas científicas, estando vocacio-
nado para um público muito específi-
co. Ou então era apresentado em 
conferências internacionais, também 
de âmbito científico.

Portanto, ficava tudo dentro de uma 
comunidade muito restrita, quando 
comparado com o mercado e com a 
sociedade em geral.

Nessa altura lançamos esta ideia 
tendo em vista a criação de uma 
série de canais que nos permitis-
sem mostrar à sociedade aquilo 
que fazemos, e o potencial do 
que fazemos para melhorar a 
qualidade de vidas das pessoas. 
No fundo queremos mostrar e 
envolver neste processo, todos os 
agentes da sociedade”.
Uma das formas escolhidas para 
passar a mensagem foi uma série de 
apresentações sob a forma de 
workshops informais. Para Sílvia 

Dos eventos já 
organizados destaque para o 
workshop no Instituto Politécnico de Setúbal 
(Construção Civil), no Palácio da Bolsa no 
Porto (Medicina), no CEiiA - Centro de 
Investigação da Indústria Automóvel em 
Matosinhos (Automóvel e transportes), 
no ITeCons – Instituto de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico em 
Ciências da Construção, e no ISMAI – 
Instituto Superior da Maia, com um 
workshop sobre o desporto de alto 
rendimento com Fibras.
 
O próximo Workshop acontecerá no 
dia 5 de Junho, no Instituto Politécnico 
de Paços de Brandão, em Santa Maria da 
Feira, onde o debate se centrará no papel 
das fibras no design. 

Carvalho, “Estes workshops 
partem sempre do que a 
universidade e a ciência têm 
para oferecer, demonstrando 
qual a revolução que está a 
acontecer neste mundo das 
fibras, e num segundo momen-
to temos espaço para que as 
empresas possam demonstrar de 
que forma já utilizam o conheci-
mento da universidade para 
ganhar mais valias no mercado.
 
Como estes “encontros” são 
abertos aos diversos agentes, 
desde utilizadores comuns, 
empresas e pelos investigadores, 
facilmente surgem ideias para 
novos produtos, ou soluções para 
problemas existentes.

Durante o primeiro ciclo de 
workshops que aconteceu na UM, 
obtivemos um sucesso interessante, 
com a participação de entre 150 a 
200 pessoas, por workshop, totalizando 
cerca de 1000 participantes no seu todo.

No entanto, no grupo, pretendemos 
demonstrar que este projeto está acima da 
instituição Universidade do Minho e 
que os projetos podem acontecer 
entre vários parceiros do 
projeto, podendo a UM 
estar, ou não, 
envolvida. 

Estes 
workshops podem servir de 
catalisador para um projeto entre uma 
determinada empresa  e uma universidade 
em Faro ou em Coimbra. Para nós não é 
essencial estar sempre envolvidos, mas sim 
servir de elo de ligação para este 
envolvimento mais global de entidades.
 
E partindo deste ponto, no grupo 
decidimos descentralizar, criando assim o 
Ciclo de Workshops Fibrenamics Outdoor 
contando com a colaboração dos 
Fibrenamics Hosts – um hospedeiro de 
um workshop Fibrenamics.
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Nestes dois primeiros anos, foi nosso 
objetivo cimentar o Fibrenamics a nível 
nacional, e mostrar que a filosofia que 
defendemos é transversal, que é 
aplicada ao mundo das fibras, mas pode 
ser aplicada a outras áreas. É, assim, uma 
ideia disruptiva, e por isso é que tem 
tido o sucesso que tem. Depois preten-
demos pegar neste modelo que 
criamos, e transportá-lo para outros 
países, exportá-lo.”

O Fibrenamics contribuiu já para o 
desenvolvimento de alguns produtos 
que se encontram em comercialização, e 
que surgiram a partir das parcerias 
estabelecidas com empresas nacionais. 
O mais mediático é o Protech-dry (eleito 
produto do ano pelos consumidores), 
um produto para pessoas incontinentes 
que pode ser adquirido em qualquer 
farmácia ou para-farmácia, e que traz na 
embalagem a indicação da UM como 
parceira.

“Criamos um produto totalmente 
diferente das habituais fraldas ou 
pensos, sob a forma de um boxer 
perfeitamente normal, mas com uma 

Salvaguarda Raul Fangueiro

a ideia do grupo será sempre 
manter a ‘cabeça do polvo’ em 

Portugal, ou seja, fazer com que a 
liderança permaneça na 
Universidade do Minho”

Série Televisiva: “O 
Extraordinário Mundo 
das Fibras”

Outro projeto desenvolvido por esta 
equipa, foi a produção de uma série 
televisiva, que irá para o ar brevemente no 
canal 2 da RTP. 

Esta série documental será apresentada 
em sete episódios com cerca de 30 
minutos cada. No primeiro será 
apresentada a temática das fibras de 
uma forma mais geral, e nos restantes 
seis abordadas as temáticas 
relacionadas com cada uma das áreas de 
atuação do Fibrenamics.

Para Carlos Almeida, “Pensamos que desta 
forma, chegando às pessoas pelo meio mais 
mediático que é a televisão, teremos o 
verdadeiro boom do Fibrenamics, pois as 
pessoas começarão a entrar em contacto 
com propostas e com ideias, no fundo, o 
nosso grande objetivo”.

O Fibrenamics, tem atualmente diversos 
projetos, enquadrados em seis áreas de 
aplicação das fibras: transportes, 
arquitetura, construção civil, medicina, 
desporto e proteção pessoal. 

Um dos objetivos da equipa que lidera este 
projeto é estar presente em todo o Mundo. 
“Obviamente que em termos de internacio-
nalização estamos ainda no início.  Estamos 
ainda a dar os primeiros passos.



No Polo de Guimarães da Universi-
dade do Minho, o grupo FMRG – 
Fibrous Materials Research Group, 
liderado pelo professor Raul 
Fangueiro, com cerca de 30 
investigadores, trabalha no 
desenvolvimento das mais varia-
das soluções avançadas recorren-
do à utilização de fibras.

Com a objetivo de evitar que esse 
trabalho ficasse enclausurado nos 
gabinetes de investigação da Univer-
sidade, ou se limitasse a aparecer em 
revistas científicas, surgiu há cerca 
de 2 anos, o projeto FIBRENAMICS.

Abrir as portas da Universidade às 
empresas e à Sociedade, eliminan-
do barreiras, e procurando envol-
ver todos no desenvolvimento de 
novos produtos à base de fibras, é 
também um propósito deste 
projeto coordenado por Raul 
Fangueiro, e pelos investigadores 
Carlos Almeida e Sílvia Carvalho.

Segundo Raul Fangueiro, “Sentimos 
que a comunicação entre a Universi-
dade, as Empresas e a Sociedade era 
muito ténue, o que fazíamos era 
publicado apenas em artigos e 
revistas científicas, estando vocacio-
nado para um público muito específi-
co. Ou então era apresentado em 
conferências internacionais, também 
de âmbito científico.

Portanto, ficava tudo dentro de uma 
comunidade muito restrita, quando 
comparado com o mercado e com a 
sociedade em geral.

Nessa altura lançamos esta ideia 
tendo em vista a criação de uma 
série de canais que nos permitis-
sem mostrar à sociedade aquilo 
que fazemos, e o potencial do 
que fazemos para melhorar a 
qualidade de vidas das pessoas. 
No fundo queremos mostrar e 
envolver neste processo, todos os 
agentes da sociedade”.
Uma das formas escolhidas para 
passar a mensagem foi uma série de 
apresentações sob a forma de 
workshops informais. Para Sílvia 

Dos eventos já 
organizados destaque para o 
workshop no Instituto Politécnico de Setúbal 
(Construção Civil), no Palácio da Bolsa no 
Porto (Medicina), no CEiiA - Centro de 
Investigação da Indústria Automóvel em 
Matosinhos (Automóvel e transportes), 
no ITeCons – Instituto de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico em 
Ciências da Construção, e no ISMAI – 
Instituto Superior da Maia, com um 
workshop sobre o desporto de alto 
rendimento com Fibras.
 
O próximo Workshop acontecerá no 
dia 5 de Junho, no Instituto Politécnico 
de Paços de Brandão, em Santa Maria da 
Feira, onde o debate se centrará no papel 
das fibras no design. 

Carvalho, “Estes workshops 
partem sempre do que a 
universidade e a ciência têm 
para oferecer, demonstrando 
qual a revolução que está a 
acontecer neste mundo das 
fibras, e num segundo momen-
to temos espaço para que as 
empresas possam demonstrar de 
que forma já utilizam o conheci-
mento da universidade para 
ganhar mais valias no mercado.
 
Como estes “encontros” são 
abertos aos diversos agentes, 
desde utilizadores comuns, 
empresas e pelos investigadores, 
facilmente surgem ideias para 
novos produtos, ou soluções para 
problemas existentes.

Durante o primeiro ciclo de 
workshops que aconteceu na UM, 
obtivemos um sucesso interessante, 
com a participação de entre 150 a 
200 pessoas, por workshop, totalizando 
cerca de 1000 participantes no seu todo.

No entanto, no grupo, pretendemos 
demonstrar que este projeto está acima da 
instituição Universidade do Minho e 
que os projetos podem acontecer 
entre vários parceiros do 
projeto, podendo a UM 
estar, ou não, 
envolvida. 

Estes 
workshops podem servir de 
catalisador para um projeto entre uma 
determinada empresa  e uma universidade 
em Faro ou em Coimbra. Para nós não é 
essencial estar sempre envolvidos, mas sim 
servir de elo de ligação para este 
envolvimento mais global de entidades.
 
E partindo deste ponto, no grupo 
decidimos descentralizar, criando assim o 
Ciclo de Workshops Fibrenamics Outdoor 
contando com a colaboração dos 
Fibrenamics Hosts – um hospedeiro de 
um workshop Fibrenamics.

estrutura patenteada desenvolvida por 
esta equipa de trabalho, e que traz 
comodidade e segurança às pessoas 
com este problema. Chegamos mesmo, 
a ir a casa de pessoas para elas testarem 
o produto, e para que assim nos dessem 
o seu feedback, como forma de validar o 
desempenho do produto. Só estando 
assim, em contacto com as pessoas, é 
que percebemos o quanto elas estão 
dispostas a colaborar para que lhes 
resolvamos os problemas”.

Conferência 
Internacional em 
FIBRAS NATURAIS

De 9 a 11 de Junho, o Fibrenamics organiza 
no Campus de Azurém, a I Conferência 
Internacional de Fibras Naturais.

No evento estarão presentes cerca de 
trezentos investigadores de trinta e 
oito países, estando representados 
países tão distintos como o Canadá, a 
Austrália, a Índia ou EUA. A conferên-
cia pretende também reunir diversas 
universidades, centros de investigação 
e tecnológicos, empresas e todos os 
interessados   nas fibras.

Os principais objetivos serão a troca de 
experiências, apresentando os mais 
recentes desenvolvimentos, propor 
novas soluções e promover colabora-
ções internacionais, essencialmente, nos 
seguintes temas: Fibras vegetais e 
animais; Funcionalização e inovação em 
fibras naturais; Nanofibras naturais; 
Propriedades e caracterização de fibras 
naturais; Novos processos de extração e 
processamento de fibras naturais; 

Técnicas de modificação de fibras 
naturais; Processamento têxtil de fibras 
naturais; Estruturas fibrosas avançadas à 
base de fibras naturais; Fibras naturais 
com base polimérica e compósitos 
cimentícios;  Biocompósitos; Aplicações 
de fibras naturais em diversos setores; 
Aplicações inovadoras de fibras naturais 
e Design de produtos com fibras 
naturais e Modelagem e previsão de 
propriedades e comportamento das 
fibras naturais.

Para Raul Fangueiro, “Estarão em Guima-
rães os maiores especialistas Mundiais na 
área das fibras naturais, os quais partilham 
esta ideia de aplicar as fibras a diversas 
áreas de forma transversal. Teremos uma 
Conferência com valor científico muito 
relevante e também com um efeito muito 
positivo para a cidade de Guimarães. Serão 
300 pessoas que ficarão hospedadas em 
Guimarães, e a quem fazemos questão de 
mostrar toda a riqueza cultural da região”.

Concurso “Ideias
com Fibra” 

Este concurso de ideias, com candidaturas 
abertas até 30 de Agosto, tem como 
objectivo criar oportunidades de desenvol-
vimento e concretização de ideias com 
base em materiais fibrosos, numa das seis 
áreas de actuação do Fibrenamics. 

Os 6 vencedores, um por cada área, 
terão a oportunidade de apresentar a 
sua ideia, e o seu protótipo, a um 
conjunto de potenciais interessados.
 
“Vamos dar a oportunidade de a ideia 
vencedora ser desenvolvida durante 6 
meses junto deste grupo de investiga-

ção, sendo que no final desse período 
promoveremos a apresentação do 
protótipo desenvolvido a um grupo 
composto por cerca de 100 empresas 
parceiras do Fibrenamics.”

De entre os objetivos deste concurso 
destacam-se: a criação de oportunida-
des para conversão de ideias inovadoras 
em produtos; estimular atitudes e 
competências empreendedoras; a 
promoção de geração de ideias com 
materiais à base de fibras; proporcionar 
a interacção entre o candidato, centros 
de investigação e empresas; a intensifi-
cação da dinâmica de criação de 
empresas inovadoras geradas a partir da 
Universidade do Minho (i.e. spin-offs), de 
forma a contribuir para a renovação do 
tecido empresarial da região.

As informações acerca do concurso 
estão disponíveis no site

www.fibrenamics.com

O Projeto FIBRENAMICS é financiado 
pelo programa Ciência Viva, e pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) através do POFC – 
Programa Operacional Fatores de 
Competitividade.
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No Polo de Guimarães da Universi-
dade do Minho, o grupo FMRG – 
Fibrous Materials Research Group, 
liderado pelo professor Raul 
Fangueiro, com cerca de 30 
investigadores, trabalha no 
desenvolvimento das mais varia-
das soluções avançadas recorren-
do à utilização de fibras.

Com a objetivo de evitar que esse 
trabalho ficasse enclausurado nos 
gabinetes de investigação da Univer-
sidade, ou se limitasse a aparecer em 
revistas científicas, surgiu há cerca 
de 2 anos, o projeto FIBRENAMICS.

Abrir as portas da Universidade às 
empresas e à Sociedade, eliminan-
do barreiras, e procurando envol-
ver todos no desenvolvimento de 
novos produtos à base de fibras, é 
também um propósito deste 
projeto coordenado por Raul 
Fangueiro, e pelos investigadores 
Carlos Almeida e Sílvia Carvalho.

Segundo Raul Fangueiro, “Sentimos 
que a comunicação entre a Universi-
dade, as Empresas e a Sociedade era 
muito ténue, o que fazíamos era 
publicado apenas em artigos e 
revistas científicas, estando vocacio-
nado para um público muito específi-
co. Ou então era apresentado em 
conferências internacionais, também 
de âmbito científico.

Portanto, ficava tudo dentro de uma 
comunidade muito restrita, quando 
comparado com o mercado e com a 
sociedade em geral.

Nessa altura lançamos esta ideia 
tendo em vista a criação de uma 
série de canais que nos permitis-
sem mostrar à sociedade aquilo 
que fazemos, e o potencial do 
que fazemos para melhorar a 
qualidade de vidas das pessoas. 
No fundo queremos mostrar e 
envolver neste processo, todos os 
agentes da sociedade”.
Uma das formas escolhidas para 
passar a mensagem foi uma série de 
apresentações sob a forma de 
workshops informais. Para Sílvia 

Dos eventos já 
organizados destaque para o 
workshop no Instituto Politécnico de Setúbal 
(Construção Civil), no Palácio da Bolsa no 
Porto (Medicina), no CEiiA - Centro de 
Investigação da Indústria Automóvel em 
Matosinhos (Automóvel e transportes), 
no ITeCons – Instituto de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico em 
Ciências da Construção, e no ISMAI – 
Instituto Superior da Maia, com um 
workshop sobre o desporto de alto 
rendimento com Fibras.
 
O próximo Workshop acontecerá no 
dia 5 de Junho, no Instituto Politécnico 
de Paços de Brandão, em Santa Maria da 
Feira, onde o debate se centrará no papel 
das fibras no design. 

Carvalho, “Estes workshops 
partem sempre do que a 
universidade e a ciência têm 
para oferecer, demonstrando 
qual a revolução que está a 
acontecer neste mundo das 
fibras, e num segundo momen-
to temos espaço para que as 
empresas possam demonstrar de 
que forma já utilizam o conheci-
mento da universidade para 
ganhar mais valias no mercado.
 
Como estes “encontros” são 
abertos aos diversos agentes, 
desde utilizadores comuns, 
empresas e pelos investigadores, 
facilmente surgem ideias para 
novos produtos, ou soluções para 
problemas existentes.

Durante o primeiro ciclo de 
workshops que aconteceu na UM, 
obtivemos um sucesso interessante, 
com a participação de entre 150 a 
200 pessoas, por workshop, totalizando 
cerca de 1000 participantes no seu todo.

No entanto, no grupo, pretendemos 
demonstrar que este projeto está acima da 
instituição Universidade do Minho e 
que os projetos podem acontecer 
entre vários parceiros do 
projeto, podendo a UM 
estar, ou não, 
envolvida. 

Estes 
workshops podem servir de 
catalisador para um projeto entre uma 
determinada empresa  e uma universidade 
em Faro ou em Coimbra. Para nós não é 
essencial estar sempre envolvidos, mas sim 
servir de elo de ligação para este 
envolvimento mais global de entidades.
 
E partindo deste ponto, no grupo 
decidimos descentralizar, criando assim o 
Ciclo de Workshops Fibrenamics Outdoor 
contando com a colaboração dos 
Fibrenamics Hosts – um hospedeiro de 
um workshop Fibrenamics.

A Detalhe Soluções Publicitárias
felicita o Vitória Sport Clube
pela conquista da Taça de Portugal.

Em parceria com a My Dream Car, 
assinamos a viatura mais original
presente no Jamor!

Faça-nos uma visita, ou navegue 
pelo nosso portfolio online e vai 
certamente encontrar o que procura.

todas as empresas
precisam de outras para crescer
junte-se a nós! uma parceria de sucesso.
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Rosa Bourbonestética

No centro de Estética Rosa 
Bourbon encontre um conjunto 
de serviços e uma oferta comple-
ta no que diz respeito a tratamen-
tos para o rosto e corpo, massa-
gens e serviços essenciais como 
depilação e unhas.

Cuidar de si torna-se mais fácil, quando 
é possível encontrar num só espaço 
todos estes serviços.

O centro de Estética Rosa Bourbon 
apresenta novos e inovadores tratamen-
tos, para cuidar de si e da sua imagem.

A Clínica dispõe de aparelhagens 
próprias como oxigénio para o rejuve-
nescimento da pele do rosto e corpo, 
radiofrequência na flacidez, endermolo-
gie LPG para o tratamento da celulite, 
cavitação, mesoterapia virtual, massa-
gens com pedras, massagem drenante e 
até o jet-bronze para um bronzeado 
sublime, e ao mesmo tempo natural.

Com o Verão a chegar destaque para 
os tratamentos de eliminação da 
gordura e celulite:

Endermelogie LPG
Através deste processo é desencadeada 
naturalmente uma drenagem de 
sobrecargas adiposas. O resultado é a 
eliminação da Celulite, um corpo mais 
esbelto, os tecidos mais reafirmados e 
um aumento de Saúde e Bem-Estar.

Mesoterapia Virtual
Com este tratamento, é possível 
alcançar os mesmos resultados que com 
a mesoterapia tradicional, mas sem 
agulhas!  O recurso à Mesoterapia 
Virtual não deixa quaisquer marcas na 
pele, nem causa qualquer incómodo aos 
pacientes. Pode ser utilizada no corpo.

Cavitação
É um tratamento de estética que surge 
como alternativa à lipoaspiração 
cirúrgica, sendo um procedimento 
especialmente indicado para tratar a 
gordura localizada. Através de ultra--
sons, esta técnica não invasiva dá origem 
a implosão das células adiposas, ajudan-
do a perder volume e amodelar a 
silhueta. A cavitação é utilizada sobretu-
do na zona abdominal, na cintura e 
coxas, por serem locais de maior 
acumulação de gorduras.

Outra das técnicas que está disponível 
no Centro de Estética Rosa Bourbon é a 
Radiofrequência, uma técnica que 
permite eliminar a celulite com peque-
nas ondas elétricas, recuperando a 
elasticidade do corpo e do rosto e 
redefinir o contorno corporal.

Centro de Estética Rosa Bourbon, onde 
encontra variados tratamentos para a 
sua saúde e beleza, aplicados por 
profissionais da área da estética especia-
lizados e devidamente credenciados.

Também com venda de cosmética para 
rosto e corpo.

Hoje, mais que nunca,
cuide de si. 

Centro de Estética Rosa Bourbon
Rua Manuel Saraiva Brandão 230 r/c
Guimarães
Tel: 96 863 16 60
Marque já a sua visita
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Vila Flor
espaços “de culto”

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

Situado num dos locais mais emblemáticos 
de Guimarães, o Centro Cultural Vila Flor, o 
restaurante Migas Vila Flor, apresenta-se 
como uma das melhores escolhas para 
quem pretende transformar um almoço 
ou jantar num momento especial.

Num espaço moderno, com bom gosto e 
um design arrojado, o Migas Vila Flor 
presenteia os visitantes com diferentes 
pratos da gastronomia nacional e interna-
cional. É um bom porto para os apreciado-
res de uma cozinha cuidada e muito bem 
confecionada, com requinte e sofisticação.

São Reis o Naco à Conquistador, o 
bacalhau com broa, o rissoto de ervas 
finas com espetada de gambas, a 
perna de pato confitada e o lombinho 
de porco preto recheado com alheira 
de caça e puré de maça.

Mas comecemos pelo princípio, pelas 
entradas, por exemplo, pelos delicio-
sos cogumelos com fumeiro, ou alheira 
de caça em cama de grelos, são 
sempre boas opções.

Quem nos serve, apresenta-se seguro e 
disponível, preparado para nos proporcio-
nar uma boa experiência gastronómica. 

Aceitamos as sugestões e apreciamos 
o momento, deixando-nos envolver 
pelo ambiente requintado que ali 
conseguimos encontrar.

O Restaurante Vila Flor é o restaurante 
ideal para pessoas que apreciam a vida 

urbana, o convívio com os amigos, uma 
boa refeição de trabalho, ou o lado 
romântico do quotidiano.

Ali, é-nos permitido descobrir 
diferentes sabores, sempre acompa-
nhados de bons vinhos, disponíveis 
na carta que nos é apresentada. 

Quanto às sobremesas, podemos 
apreciar, os Crepes com chocolate 
Belga, O Muffin com gelado de 
citrinos, ou o famoso café Gourmet.
Se houver espetáculo no Centro 
Cultural ou no café concerto, tanto 
melhor, se não, ficará igualmente 
satisfeito. No final aproveite para dar 
um passeio pelos jardins do palácio 
oitocentista, e maravilhe-se com a 
vista sobre a cidade.

Um restaurante para visitar com 
frequência, até porque o preço é 
convidativo. O  Vila Flor apresenta, de 
segunda a sexta-feira, um almoço 
executivo e, por apenas sete euros, 
pode apreciar uma boa refeição.
Restaurante Migas Vila Flor, um 
restaurante contemporâneo que vale 
mesmo a pena conhecer.

Reservas: 253 438 159
geral@grupomigas.com
www.grupomigas.com

Horário de Funcionamento:
De Segunda a Sábado, 12:30H às 
15:00H e 19:30H às 22:30H.
Encerrado aos Domingos

Grupo
 Migas
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A Taça é Nossa!
grande final no Jamor

Depois seis presenças na final, o 
Vitória Sport Clube (VSC), garantiu no 
passado dia 26 de Maio, a sua primeira 
Taça de Portugal, ao derrotar o 
Benfica no estádio do Jamor por 2-1.
A Taça veio finalmente para a cidade 
berço, e os adeptos fizeram questão 
de sair à rua para festejar efusivamen-
te a conquista de tão desejado troféu.

Em Guimarães, a “festa da taça” 
começou bem cedo, pelas 5 da 
manhã já muitos adeptos carrega-
vam “as merendas e as respetivas 
caixas de minis”, para o interior dos 
muitos automóveis particulares, e 
autocarros alugados para a deslo-
cação ao estádio nacional.

Foram mais de 200 os autocarros 
preenchidos com adeptos do Vitória, 
que fizeram a viagem até ao Jamor, 
sempre num clima de grande euforia e 
de fé na conquista do troféu. A frase 
que mais se ouvia entre os Vimaranen-
ses era: “É desta que trazemos o caneco. 
Desta vez, a taça vem para Guimarães!”

No jamor

Depois de descarregadas as merendas, 
estava da hora do almoço e da confraterni-
zação. Tudo sabia bem naquele ambiente 
de festa, mas a digestão tornava-se cada 
vez mais difícil, pelo aproximar da hora de 
tão importante encontro.

Entramos no estádio nacional, e o 
coração começou a bater mais forte. 
Mas calma, que ainda faltavam 2 horas. 

Pouco depois surgem os jogadores 
do Vitória e a primeira grande 
ovação da tarde. Aqueles jogadores, 
que muitos acreditavam que neste 
ano levariam o clube para divisões 
inferiores, estavam ali e era obriga-
tório aplaudi-los em pleno estádio 
nacional. Foi bonito, e foi uma lição.

“A Portuguesa, a maior das nossas 
canções”, foi cantada com garra, com 
emoção, com o coração na mão. 
Afinal ninguém a canta, ninguém a 
sente como um vimaranense.

Jorge Sousa, o árbitro escolhido para a 
final, apita, dando início à partida.
Não foi fácil esta conquista, o Benfica 
até entrou melhor no jogo, com um 
golo fortuito aos 30 minutos marcado 
pelo argentino Nico Gaitán. Num mau 
alívio de Kanu, a bola embateu no pé de 
Gaitán e entrou na baliza de Douglas.

Foi difícil de digerir, mas mantivemo-
nos firmes no apoio. Não tínhamos 
feito 300 quilómetros para desistir 
após a primeira baixa.

O intervalo durou uma eternidade.
A equipa Vimaranense entrou melhor 
na segunda parte, mais decidida a 
mudar o rumo dos acontecimentos, e 
conseguiu a reviravolta no marcador 
nos últimos 15 minutos da partida, por 
Soudani aos 79, e por Ricardo, dois 
minutos depois. 

Estava assim garantida a 
primeira Taça de Portugal 
para o Vitória Sport Clube.

A festa fez-se no estádio do Jamor e 
em Guimarães, com o Toural a ser o 
centro dos festejos Vitorianos. Em boa 
hora, prevendo a grande festa, os 
responsáveis pela Guimarães 2013 – 
Cidade Europeia do Desporto, trans-
formaram a mítica praça da cidade, a 
sala de visitas de Guimarães, no 
estádio do Jamor daqueles que não se 
deslocaram com a equipa.

A taça, a tão desejada taça, foi entre-
gue pelo Presidente da Republica, 
Aníbal Cavaco Silva, a Alex, o capitão 
da equipa Vitoriana, e a equipa fez 
questão de a partilhar com os adeptos. 
Sem pressas festejámos ali, no estádio 
nacional, a maior das conquistas dos 
90 anos de história do clube.

Triunfantes, iniciámos o demorado 
regresso à cidade berço, ansiosos por 
poder partilhar com os nossos, o 
valioso troféu conquistado. 

Aquando da chegada dos jogadores, 
por volta das 02h45, com o Largo do 
Toural completamente preenchido 
por cerca de 8 mil adeptos, o Trio 
Elétrico que transportava a equipa 
comandada por Rui Vitória surgiu para 
o delírio do público, que festejou 
efusivamente a chegada da equipa e 
da Taça de Portugal.

Visivelmente emocionado, falando à 
multidão presente, Rui Vitória, treinador 
do VSC, referiu: “Este é um dos momen-
tos mais felizes da minha vida, e esta 
conquista só foi possível graças ao 
trabalho e entrega dos jogadores, de 
todos nós, e do vosso apoio. Sinto-me 
muito orgulhoso por ser treinador deste 
clube, adoro estar aqui”.

Para Júlio Mendes, presidente do 
clube “este é um prémio merecido 
numa época de muitas dificuldades. 
Estes jogadores são especiais, e hoje 
conseguiram fazer história e trazer 
para Guimarães uma taça que era 
desejada por todos. Estou muito feliz 
por ter dado esta grande alegria aos 
adeptos do Vitoria e aos vimaranen-
ses. Eu tinha fé de que as coisas iam 
correr a nosso favor.”

Por ter vencido a Taça de Portugal, o 
Vitória garantiu o encaixe imediato de 
300 mil euros e a entrada direta na fase 
de grupos da Liga Europa. Tal acesso 
garante também uma verba a rondar o 1 
milhão e 300 mil euros, mais direitos de 
transmissão e de publicidade. 

Com esta conquista, o Vitória marcará 
presença na final da Supertaça, 
defrontando o FC Porto a 10 de 
Agosto, em estádio a definir.

O triunfo frente ao Benfica relegou o 
Braga para o play-off da Liga Europa.

Depois de ter conquistado a Supertaça 
portuguesa em 1988, ao bater na 
altura o FC Porto, o Vitória alcançou 
agora, derrotando o SL Benfica, a Taça 
de Portugal.

Na passada terça-feira, dia 27, os 
dirigentes, equipa técnica e jogadores 
foram recebidos e homenageados na 
Câmara Municipal de Guimarães.

Para António Magalhães: “Esta vitória 
é o culminar de uma época fantástica, 
tendo em conta as fragilidades 
tremendas que todos nós conhecía-
mos. Terminaram-na de uma forma 
excecional, garantindo um troféu que 
já nos fugia há 90 anos. Esta Taça 
coloca-nos na ribalta do desporto 
nacional, e com certeza, a equipa 
continuará a honrar a cidade, quando 
competir com equipa estrangeiras na 
Liga Europa”, disse o atual presidente 
da Câmara Municipal.” 

Na última assembleia Municipal, 
realizada na Quinta-feira dia 30, foi 
aprovado por unanimidade, um Voto 
de Congratulação e Louvor a todos 
aqueles que mais diretamente 
construíram esta conquista, atletas, 
técnicos e dirigentes do clube.
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Depois seis presenças na final, o 
Vitória Sport Clube (VSC), garantiu no 
passado dia 26 de Maio, a sua primeira 
Taça de Portugal, ao derrotar o 
Benfica no estádio do Jamor por 2-1.
A Taça veio finalmente para a cidade 
berço, e os adeptos fizeram questão 
de sair à rua para festejar efusivamen-
te a conquista de tão desejado troféu.

Em Guimarães, a “festa da taça” 
começou bem cedo, pelas 5 da 
manhã já muitos adeptos carrega-
vam “as merendas e as respetivas 
caixas de minis”, para o interior dos 
muitos automóveis particulares, e 
autocarros alugados para a deslo-
cação ao estádio nacional.

Foram mais de 200 os autocarros 
preenchidos com adeptos do Vitória, 
que fizeram a viagem até ao Jamor, 
sempre num clima de grande euforia e 
de fé na conquista do troféu. A frase 
que mais se ouvia entre os Vimaranen-
ses era: “É desta que trazemos o caneco. 
Desta vez, a taça vem para Guimarães!”

No jamor

Depois de descarregadas as merendas, 
estava da hora do almoço e da confraterni-
zação. Tudo sabia bem naquele ambiente 
de festa, mas a digestão tornava-se cada 
vez mais difícil, pelo aproximar da hora de 
tão importante encontro.

Entramos no estádio nacional, e o 
coração começou a bater mais forte. 
Mas calma, que ainda faltavam 2 horas. 

Pouco depois surgem os jogadores 
do Vitória e a primeira grande 
ovação da tarde. Aqueles jogadores, 
que muitos acreditavam que neste 
ano levariam o clube para divisões 
inferiores, estavam ali e era obriga-
tório aplaudi-los em pleno estádio 
nacional. Foi bonito, e foi uma lição.

“A Portuguesa, a maior das nossas 
canções”, foi cantada com garra, com 
emoção, com o coração na mão. 
Afinal ninguém a canta, ninguém a 
sente como um vimaranense.

Jorge Sousa, o árbitro escolhido para a 
final, apita, dando início à partida.
Não foi fácil esta conquista, o Benfica 
até entrou melhor no jogo, com um 
golo fortuito aos 30 minutos marcado 
pelo argentino Nico Gaitán. Num mau 
alívio de Kanu, a bola embateu no pé de 
Gaitán e entrou na baliza de Douglas.

Foi difícil de digerir, mas mantivemo-
nos firmes no apoio. Não tínhamos 
feito 300 quilómetros para desistir 
após a primeira baixa.

O intervalo durou uma eternidade.
A equipa Vimaranense entrou melhor 
na segunda parte, mais decidida a 
mudar o rumo dos acontecimentos, e 
conseguiu a reviravolta no marcador 
nos últimos 15 minutos da partida, por 
Soudani aos 79, e por Ricardo, dois 
minutos depois. 

Estava assim garantida a 
primeira Taça de Portugal 
para o Vitória Sport Clube.

A festa fez-se no estádio do Jamor e 
em Guimarães, com o Toural a ser o 
centro dos festejos Vitorianos. Em boa 
hora, prevendo a grande festa, os 
responsáveis pela Guimarães 2013 – 
Cidade Europeia do Desporto, trans-
formaram a mítica praça da cidade, a 
sala de visitas de Guimarães, no 
estádio do Jamor daqueles que não se 
deslocaram com a equipa.

A taça, a tão desejada taça, foi entre-
gue pelo Presidente da Republica, 
Aníbal Cavaco Silva, a Alex, o capitão 
da equipa Vitoriana, e a equipa fez 
questão de a partilhar com os adeptos. 
Sem pressas festejámos ali, no estádio 
nacional, a maior das conquistas dos 
90 anos de história do clube.

Triunfantes, iniciámos o demorado 
regresso à cidade berço, ansiosos por 
poder partilhar com os nossos, o 
valioso troféu conquistado. 

Aquando da chegada dos jogadores, 
por volta das 02h45, com o Largo do 
Toural completamente preenchido 
por cerca de 8 mil adeptos, o Trio 
Elétrico que transportava a equipa 
comandada por Rui Vitória surgiu para 
o delírio do público, que festejou 
efusivamente a chegada da equipa e 
da Taça de Portugal.

Visivelmente emocionado, falando à 
multidão presente, Rui Vitória, treinador 
do VSC, referiu: “Este é um dos momen-
tos mais felizes da minha vida, e esta 
conquista só foi possível graças ao 
trabalho e entrega dos jogadores, de 
todos nós, e do vosso apoio. Sinto-me 
muito orgulhoso por ser treinador deste 
clube, adoro estar aqui”.

Para Júlio Mendes, presidente do 
clube “este é um prémio merecido 
numa época de muitas dificuldades. 
Estes jogadores são especiais, e hoje 
conseguiram fazer história e trazer 
para Guimarães uma taça que era 
desejada por todos. Estou muito feliz 
por ter dado esta grande alegria aos 
adeptos do Vitoria e aos vimaranen-
ses. Eu tinha fé de que as coisas iam 
correr a nosso favor.”

Por ter vencido a Taça de Portugal, o 
Vitória garantiu o encaixe imediato de 
300 mil euros e a entrada direta na fase 
de grupos da Liga Europa. Tal acesso 
garante também uma verba a rondar o 1 
milhão e 300 mil euros, mais direitos de 
transmissão e de publicidade. 

Com esta conquista, o Vitória marcará 
presença na final da Supertaça, 
defrontando o FC Porto a 10 de 
Agosto, em estádio a definir.

O triunfo frente ao Benfica relegou o 
Braga para o play-off da Liga Europa.

Depois de ter conquistado a Supertaça 
portuguesa em 1988, ao bater na 
altura o FC Porto, o Vitória alcançou 
agora, derrotando o SL Benfica, a Taça 
de Portugal.

Na passada terça-feira, dia 27, os 
dirigentes, equipa técnica e jogadores 
foram recebidos e homenageados na 
Câmara Municipal de Guimarães.

Para António Magalhães: “Esta vitória 
é o culminar de uma época fantástica, 
tendo em conta as fragilidades 
tremendas que todos nós conhecía-
mos. Terminaram-na de uma forma 
excecional, garantindo um troféu que 
já nos fugia há 90 anos. Esta Taça 
coloca-nos na ribalta do desporto 
nacional, e com certeza, a equipa 
continuará a honrar a cidade, quando 
competir com equipa estrangeiras na 
Liga Europa”, disse o atual presidente 
da Câmara Municipal.” 

Na última assembleia Municipal, 
realizada na Quinta-feira dia 30, foi 
aprovado por unanimidade, um Voto 
de Congratulação e Louvor a todos 
aqueles que mais diretamente 
construíram esta conquista, atletas, 
técnicos e dirigentes do clube.
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Rui Vitória
no Vila Flor, à mesa com:

Natural de Alverca, casado e com três 
filhas, Rui Vitória sempre viveu, jogou e 
trabalhou na região de Lisboa, até há 
três anos, quando foi contratado pelo 
Paços de Ferreira.

Mas é em Guimarães, que Rui Vitória 
confessa sentir-se em casa, ao ponto de 
hoje dizer que, e em apenas três anos está 
muito mais ligado ao Norte, do que 
propriamente à sua região. Este sentimen-
to leva-o a ponderar trazer a família para 
Guimarães, mas o facto de a vida de 
treinador ser incerta quanto ao futuro, 
tem-no levado a adiar essa mudança.

Rui Vitória confessa-se apaixonado 
pela beleza da cidade, pela sua popula-
ção, e refere que a cidade tem uma 
vida que o encanta, porque tem vida. 

“Nós aqui não sobrevivemos, 
nós vivemos.”

Foi à mesa do Restaurante Vila Flor – 
Grupo Migas, que a Mais Guimarães 
esteve à conversa com o atual técnico 
do Vitória (VSC), após a conquista da 
Taça de Portugal.

Entre umas boas entradas, e o saboro-
so e inevitável “Naco à Conquistador”, 
(prato obrigatório por estes dias), 
ficamos a conhecer melhor Rui Vitória.

+G Tem noção de que fez dos vitoria-
nos, pessoas mais felizes?

RV Eu não fiz nada de especial, não fui 
eu que trouxe a taça para Guimarães, 
foi um conjunto alargado de pessoas 
que tem todo o mérito nesta vitória, 
ela foi conseguida graças ao trabalho 
da minha equipa técnica, dos jogado-
res, e de todos os departamentos que 
muito nos ajudaram.

Ficamos muito contentes por ver esta 
cidade mais feliz. 

+G E ficou de alguma forma surpreen-
dido, com o ambiente gerado há volta 
da conquista da taça?

RV Eu sabia que iria ser algo fora do 
normal, ou seja, uma expressão 
fantástica de alegria. Aliás até levei 
amigos e familiares, que fiz questão 
que presenciassem a final do Jamor, e 
disse-lhes: “Vocês vão para o meio de 
pessoas de Guimarães, portanto ficam 
já vacinados.” (risos)

No final do jogo confidenciaram-me 
que nunca tinham assistido a nada 
assim. Portanto, eu tinha a noção que 
seria algo fora do normal. Mas superou 
aquilo que esperava. 

Quando chegámos a Guimarães, já de 
madrugada, aí sentimos que o VSC é 
mesmo uma “coisa aglutinadora”, para 
todos os escalões etários e estratos sociais.  
Digo isso porque, quando vejo um miúdo, 
e vejo o seu pai e o seu avô a viver este 
clube, isto é algo quase inexplicável. 

Toda a cidade vive o VSC de forma 
intensa e diferente de qualquer outra. 
Foi impressionante, ver uma cidade 
inteira, a deslocar-se de autocarro para 
Lisboa. Foram 10 mil pessoas dum local 
só. Impensável para qualquer outro 
clube, mesmo para os ditos três grandes.

+G Tem alguma dificuldade em sair à 
rua, e lidar com todo este protagonismo?

RV Eu sempre tive algum cuidado 
porque sou muito reservado, e não 
gosto de exposição. Evito até, por 
vezes, algum contacto que possa 
suscitar maiores emoções.

E se nós ganhamos, somos abordados 
de toda a forma, é agradável. Se 
perdemos também somos abordados, 
mas de forma menos agradável. 
E por isso, para que não surja nem uma 
coisa nem outra, gosto de andar na 
minha discrição. Agora ficou um pouco 
mais complicado, mas não é nada que 
não se resolva, e também vejo isto com 
muita naturalidade. 

+G Quanto ao encontro da taça, 
quando Jorge Jesus retira o Cardozo e 
faz a equipa recuar um pouco, sentiu 
que ia ter ali uma oportunidade?

RV O Benfica começou a perder um 
pouco o controlo do jogo, e acho que 
ele quis povoar um pouco mais o 
meio-campo, porque tinha dois 
homens contra três nossos. 
E nós tínhamos os planos de jogo bem 
definidos, os cenários todos pensados, 
e os jogadores sabiam o que fazer em 
cada deles. Tínhamos definido o que 
fazer se estivéssemos a perder, a 
ganhar ou até em inferioridade 
numérica. Quando fizemos a primeira 
substituição, estava 1-0, e decidimos 
arriscar um pouco mais. E com a 
segunda substituição, tirámos um 
médio defensivo e colocamos um 
jogador mais adiantado, para definir o 
último passe. As coisas estavam 
pensadas assim, não pela forma como 
o Benfica estava em campo. 

+G Sendo o Jorge Jesus um colega de 
profissão, ficou com alguma pena no 
final do jogo?

RV Isto toca-nos a todos, aos melhores 
e aos menos bons. Isto para dizer que o  
Jesus está a sofrer na pele aquilo que 
alguns treinadores já sofreram. Porque 
se ele teve alguns momentos que 
esteve na mó cima, houve alguém que 
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esteve na mó de baixo. Reconheço muito a 
capacidade. Mas, por outro lado, há um 
passado em que não houve grande 
preocupação do Benfica pelos outros 
treinadores, ou para com os outros clubes. 
Se calhar houve ali o reverso da medalha, 
dessas coisas todas. A vida é mesmo assim, 
feita de altos e baixos. 

+G Dada a baixa média de idade da equipa 
do VSC, não se sente um pouco como um 
pai que dá conselhos acerca de como estes 
sucessos se podem conseguir?

RV Eu acho que um treinador hoje tem 
de vestir várias camisolas, conforme a 
pessoa e conforme o momento. A 
mesma pessoa pode, por vezes, 
precisar de um polícia para o pôr na 
ordem, como se calhar passados 
quinze dias precisa de um pai, que lhe 
dê um conselho sobre qualquer coisa. 

A grande dificuldade, é conseguirmos 
perceber quando é que devemos vestir 
cada uma dessas camisolas. Nunca me 
posso esquecer que, mais importante do 
que o chuto, ou do que o passe, é o 
homem que chuta e o homem que passa. 

A minha preocupação, desde o início, são 
os valores, os princípios e as relações 
pessoais, pois isto é a mola do sucesso.

+G Acrescentar maturidade a uma 
equipa tão jovem, poderá ter sido o 
segredo desta vitória e desta época?

RV Eu acho que um dos segredos está aí. 
Se recuarmos um ano, vejam o que se 
falava de nós. “O clube estava com 
dificuldades em se inscrever, ia jogar na 
segunda divisão, os jogadores todos a sair.” 

Isto significa que nós estivemos quase 
no “cemitério”, mas agora, ficámos um 
bocadinho no céu.

Conseguimos porque transmitimos 
sempre uma mensagem de grande 
confiança aos jogadores, e esta é a 
palavra-chave - confiança. Os jogado-
res quando a sentem, elevam-se a 
níveis completamente diferentes. 
Nós temos um lema interno que é: não 
somos 11 contra 11, somos 1 contra 
11. Somos uma equipa. 

Houve uma coisa que eu disse aos 
jogadores antes de entrarem para 
dentro do campo, que foi, “Quando 
sairmos, concentrem-se da forma que 

quiserem, mas ponham um sorriso de 
campeões, o sorriso de vencedores. 
Não temos de nos envergonhar, nós 
somos  campeões...”. Ao mesmo 
tempo disse-lhes, para manterem a 
cabeça levantada, e para olharem 
sempre o adversário na cara, sem 
qualquer receio.

Agora esta rapaziada mais nova, tem 
muito bom carácter, e parece-me que 
tiveram muita abertura para ouvir, para 
aprender e para estarem disponíveis.

+G Quando viu que tinha alguns 
marinheiros a, literalmente, abandona-
rem o barco a meio da época, sentiu 
que dificilmente conseguiria levar o 
barco a bom porto?

RV Senti algum receio, porque não era 
bom abanar a estrutura naquela altura. 
E nomeadamente em Janeiro, numa 
altura em que íamos entrar numa série 
complicada de jogos. Tive algum 
receio, porque tínhamos poucos 
jogadores, e exigências elevadas. 

Mas chegámos a um ponto em que só 
tínhamos duas opções: ou batíamos 
com a porta e íamos embora, e não 
dava para reclamar, ou então aceitáva-
mos e seguíamos. E optámos pela 
segunda, por sermos colaboradores, 
sermos facilitadores do processo, e 
isso permitiu que o processo se 
desenrolasse sem quebrar. 

+G Portanto, o caminho estava traçado, e 
vocês pretendiam mantê-lo, com aqueles 
que estivessem dispostos a colaborar.

RV Foi exactamente isso. Aquilo, não 
transtornou em nada o que era o nosso 
planeamento. Sabíamos que aquilo ia 
acontecer. O presidente tinha-nos dito, 
“Quem não quiser continuar nesta 
situação, neste projecto, com estes 
problemas, só tem que dizer e sai.”, e nós 
não podíamos fazer nada. 

Mas ao mesmo tempo, ao sermos claros, 
estávamos a dar a ideia de que era 
possível que alguém saísse, mas não era 
por isso que o barco iria afundar.

+G O que destaca nesta vitória?

RV O mais importante nestas vitórias, 
é o facto de acabarem por justificar 
todos os nossos meios. Nós chegamos 
aqui, e agora podemos dizer que tudo 

aquilo que foi feito, valeu a pena e faz 
sentido. E, não foi nada caído do céu. 
Desde logo, tivemos sempre adversá-
rios difíceis, tivemos, é certo, alguma 
sorte na lógica dos penalties, mas 
nunca adversários fáceis. 
Nós chegámos à final com dois jogos 
fora, com o Vitória de Setúbal, e na 
Madeira com o Marítimo, em casa com 
o Braga e, com o Belenenses que é 
uma equipa de primeira liga. 

+G Vão sair alguns jogadores importantes?

RV Ainda estamos aqui sem saber, 
exactamente, com quem podemos 
contar, porque a qualquer momento o 
mercado pode levar-nos jogadores. 
Nós não conseguimos chegar aqui hoje 
e dizer, tal como gostava, que mante-
remos a equipa, podendo assim dar 
continuidade ao trabalho realizado, e 
ter estabilidade para a próxima época.

+G E pode também levar o treinador?

RV O mercado pode levar toda a 
gente. Eu tenho uma cláusula de 
rescisão, que se houver alguém que a 
cumpra, posso vir a sair. Mas atenção, não 
estou a pensar nisso, ou seja, não estou a 
pensar “ai quero sair”. Eu estou muito bem 
onde estou, estou num grande clube e 
gosto muito de aqui estar. 

+G Pensa que o seu trabalho ainda não 
terminou aqui? Que ainda há trabalho 
a fazer no próximo ano?

RV Nunca gostei de ideias pré-defini-
das. Acho que no futebol tudo se 
resolve, consegue-se dar a volta a tudo. 

Às vezes parece que há um fechar de 
ciclo, mas para mim nunca é um 
processo completamente fechado. 

Começámos aqui com jogadores 
novos, até dissemos que este era o ano 
menos um, e isto significa que a seguir 
vem o ano zero, e há-de continuar. Há 
um desbravar do caminho, que ainda 
tem de ser feito aqui no VSC.
 
Por outro lado, este ano não foi fácil, e 
alcançaram-se objectivos e resultados 
muito positivos. Não sei se para o ano, 
teremos a capacidade para manter 
este nível. Até porque, o clube ainda 
não está sustentado, sólido, de forma a 
poder dar essas garantias.
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+G Entretanto, já está a preparar a 
nova época do VSC?

RV Há muito tempo. Fizemos um 
esboço, definindo as linhas gerais, mas 
chegamos a um ponto em que tivemos 
de parar. Só agora é que soubemos, por 
exemplo, que íamos entrar no dia 19 de 
Setembro nas competições europeias. 
Em caso de derrota na taça entraríamos 
a 31 de Julho, ou a 1 de Agosto.

Tudo isto influencia o planeamento de 
treino, de jogos, de estágios, de tudo 
isso. E depois, o facto de jogarmos na 
Liga Europa, com jogos à quinta e ao 
domingo, também vai exigir um tipo 
de plantel ligeiramente diferente.
 
Temos de organizar as coisas em função 
dos dados mais concretos que temos, e 
fica aqui em aberto a questão dos 
jogadores que teremos disponíveis. 

+G O encaixe financeiro conseguido, 
servirá para melhorar a equipa? 

RV Infelizmente, não será possível 
canalizar esse encaixe para a prepara-
ção da próxima época. Mas foi também 
importante consegui-lo, esse dinheiro 
servirá para estabilizar um pouco o 
clube e para tapar aquilo que estava 
prestes a rebentar.

+G A direcção do clube, como esteve 
durante a época?

RV Nós temos uma grande ligação 
com a direcção, e eu, particularmente 
com o presidente. Desde o primeiro 
dia que estamos em sintonia. Temos 
uma relação muito próxima, e isso 
facilita o processo. Eu compreendi 
perfeitamente as limitações que 
houve, e ele também compreende as 
nossas dificuldades. 

O rumo não foi, se calhar, aquele que 
todos os vitorianos desejavam, “entra 
uma nova direção com uma pipa de 
massa e as coisas resolvem-se”. As 
coisas foram-se resolvendo natural-
mente, ainda que, com alguns proble-
mas ao longo da época.

A relação foi sempre muito boa, sentimos 
também uma preocupação por parte da 
direção em querer resolver os problemas, 
dentro das suas possibilidades. 

E os jogadores foram fantásticos neste 
entendimento, e na forma como também 
aguentaram e superaram as dificuldades. 

A direção fez o esforço possível, e nós, fomos 
os moderadores, tentando que o comboio 
fosse andando em cima dos carris.

+G Os adeptos do VSC têm de ter 
paciência com o clube, para o voltarem 
a ver na posição que desejam?

RV Estamos perante uma reestrutura-
ção, que tem de ser feita e demora o 
seu tempo. O passo seguinte tem de 
ser muito bem pensado e muito 
cauteloso, para não corrermos o risco 
de termos uma recaída.

Nesta final, por exemplo, reduzimos a 
despesa ao realizarmos o estágio em 
Guimarães. Pernoitámos numa 
unidade hoteleira da cidade, e traba-
lhámos no nosso complexo, que é um 
espaço aprazível, e muito agradável. 

Há quinze anos que o VSC fazia estágios 
antes dos jogos, e nós deixámos de os 
fazer, por convicção e pelas condicionan-
tes financeiras, e não foi por isso que 
deixámos de ganhar. E isto agora não 
pode mudar, mudar a nossa essência 
seria a “morte do artista”.

+G O que é que tem a dizer aos 
adeptos agora no final da época?

RV Desde que cá cheguei, que o meu 
objetivo sempre foi estender a equipa 

para lá das quatro linhas, incluindo 
todos os departamentos e os adeptos. 

Senti que faltava aqui uma relação 
que tivesse dois sentidos, de dentro 
para fora e de fora para dentro. 
Olhando para os adeptos, para a 
paixão que têm, vimos que também 
tínhamos de ter essa forma apaixona-
da de jogar, para que se criasse esta 
dinâmica entre adeptos e equipa.

Temos de dizer que esta vitória não é 
nossa, nem minha. Esta vitória é deles, 
é de toda a gente, porque nós senti-
mos que foi o contributo deles que 
ajudou a ganhar alguns jogos. E disso 
eu não me esquecerei.

Por isso, deixo uma palavra de agradeci-
mento, e ao mesmo tempo de satisfa-
ção, por ver que ainda é possível em 
Portugal, unir os clubes e as cidades, em 
torno de um objetivo, nós conseguimos.

Rui Vitória
em Guimarães...

Locais de Eleição
Gosto muito da Penha, e quando tenho 
amigos cá, gosto de os levar à vista sobre a 
cidade. Gosto do centro histórico, o Largo 
da Oliveira é lindíssimo. Até costumo dizer 
que quem não é de Guimarães, não sabe o 
que é esta cidade, a beleza que tem. Os 
recantos e os encantos que tem. 

E também gosto destes espaços de 
restauração, porque me tratam muito 
bem. Têm tido muita importância na 
minha estadia em Guimarães, porque são 
pessoas que me apoiam e me ajudam. 
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economia com:Conhece alguém que passe o tempo 
a queixar-se que não consegue 
poupar? Se em muitos casos é uma 
realidade, noutros é apenas uma 
desculpa: não se quer ou não se sabe 
como poupar, por onde começar, o 
que fazer... ou ainda pior, não se sabe 
para onde vai o dinheiro! Eliminar 
estes gastos exige coragem e vonta-
de para ver as coisas como são, 
procurando sem medo esses gastos, 
muitas vezes pequenos e subtis. 

Então como fazer? Comece por 
analisar os seus gastos:

Durante um mês anote TODOS os 
gastos: casa, carro, comida, café, 
tudo. Use um software específico 
para o ajudar (como o Moneywiz) 
ou um bloco de notas. Isto permi-
te-lhe ganhar consciência de como 
gasta o seu dinheiro;

No final do mês analise a lista e 
separe o que é fundamental (comi-
da, por exemplo - despesas A) do 
que gosta de ter (TV cabo, por 
exemplo - despesas B) e do que, na 
verdade, é mesmo dinheiro deitado 

fora (serviços que não usa, comis-
sões de bancos, o ginásio a que 
nunca vai – despesas C).
Já sabe o que gasta e já definiu 
prioridades: agora passe à ação!!

Corte as despesas C: se não usa ou 
não precisa, é dinheiro que deve 
ficar no seu bolso.

Nas despesas B verifique o que 
gostaria mesmo de ter e aquilo que 
pode dispensar. Corte com estas 
últimas despesas e simplifique: fica 
com mais tempo e dinheiro para o 
que gosta mesmo de fazer!

Nas despesas que sobram separe 
produtos de serviços. Para nos produ-
tos procure o local onde compra mais 
barato (lembre-se que não faz sentido 
andar 5kms para poupar 0,20€, fica 
mais caro!). Nos serviços renegoceie os 
contratos. Na TV por cabo, por exem-
plo, basta telefonar para cancelar com 
o contrato porque a concorrência 
tem melhor preço, que a empresa 
fará uma proposta para baixar a 
mensalidade (no meu caso de 55€ 
para 35€, com um telefonema!)

Descubra o que comissões bancárias 
paga e corte esse desperdício (ou de 
procure alguém que o ajude a 
fazê-lo).Escolha bem o seu banco, pois 
muitos cobram comissões altas de 
manutenção de conta e de cartões, e 
quanto menos dinheiro tiver na conta 
pior! Há bancos sem despesas e com 
um serviço personalizado onde um 
consultor o ajuda a gerir melhor o seu 
dinheiro. Se é o seu caso ótimo, se não 
for está na hora de mudar! 

Faça contas ao que poupou, vai ter 
uma bela surpresa!

Na próxima edição falaremos sobre o 
fazer com o capital que poupou. 
Envie as suas dúvidas para
consultorfinanceiro.rf@gmail.com

para ver
e ouvir este mês

ao vivo Em junho, há espetáculos a não perder 
em Guimarães. Ana Moura, O Lago dos 

Cisnes e The Weatherman são os 
destaques da Mais Guimarães

ANA MOURA
DESFADO
SÁBADO, 29 DE JUNHO – 22.00
CCVF Grande Auditório

“Desfado”, o 5º álbum de originais de 
Ana Moura, representa um momento 
de viragem na carreira da artista, 
tendo contado com a colaboração de 
variadíssimos e ilustres nomes da 
musica nacional e internacional.

Neste concerto, Ana Moura contara 
coma participação de Ângelo Freire 
(guitarra portuguesa),Pedro Soares 
(viola de fado), André Moreira (baixo e 
contrabaixo) , João Gomes (teclados) e 
Mário Costa (bateria e percussões).

THE WEATHERMAN
SÁBADO, 08 DE JUNHO - 21.30
BANHOS VELHOS - Caldas das Taipas
Entrada Livre

The Weatherman e um compositor 
multifacetado que explora a pop de 
inspiração maioritariamente britânica 
como um universo amplo e diversificado.
Nunca a musica de Weatherman foi 
tao auto biográfica, uma vezes 
intimista outras mundana, num disco 
onde temas como o amor nas suas 
múltiplas vertentes e a procura de 
lugares reconfortantes como proces-
so de auto conhecimento são a 
principal forca motriz.

Tanto em banda como em formato 
intimista, a música de The Weather-
man e uma experiencia diversificada 
e de constante descoberta.
Ao terceiro disco The Weatherman 
afirma-se cada vez mais como uma das 
principais figuras da pop feita em Portugal.

LAGO DOS CISNES
COMPANHIA NACIONAL DE 
BAILADO
SÁBADO, 22 DE JUNHO, 21:30
CCVF Grande Auditório > 12 anos.

“O Lago dos Cisnes” e um clássico 
incontornável da história da dança. 
Nesta nova produção da Companhia 
Nacional de Bailado a tradição 
coreográfica e partilhada com as 
imagens e a dramaturgia do cineas-
ta Edgar Pera. 

A Fernando Duarte, bailarino princi-
pal e ensaiador da Companhia, cabe a 
reconstrução coreográfica e coreo-
grafia adicional. P.23
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há vida em azurém

A cidade de Guimarães, no dia 9 de 
Junho, recebe o XVIII Encontro de 
Coros do Minho, no Grande Auditório 
do Centro Cultural Vila Flôr.

Este encontro de coros realiza-se 
anualmente na localidade do coro 
organizador e, tem desde o seu início 
como principal fundamento, reunir um 
naipe de alguns dos Coros mais 
representativos do Minho para promo-
ver e divulgar o que de muito bom se 
faz em termos de Música Coral, às 
gentes da região minhota e não só.

Este ano, ficou ao cuidado do Grupo 
Coral de Azurém, a organização deste 
encontro. “Temos participado 
assiduamente, e com enorme alegria, 
nos Encontros de Coros e pela 2.ª 
vez fomos chamados a organizar 
esta festa da Música Coral.  É pois, 
com redobrada alegria e enorme 
satisfação que iremos receber em 
Guimarães, no dia 09 de Junho os 
coros participantes.” referem os 
responsáveis do grupo.

Este grupo coral, que celebrou no 
passado mês de Março o seu 61.º 
aniversário, foi fundado pelo Pe. José 
Fernandes Ribeiro, então pároco da 
freguesia de Azurém, motivado pela 
sua paixão pelo Canto Gregoriano.

Aproveitando a grande afluência de 
crianças à catequese, na Igreja
de Sto António dos Capuchos (Antigo 
Hospital de Guimarães), incutiu nas 
crianças e jovens o gosto pelo canto 

coral. Foi esta a base do surgimento 
do Grupo Coral de Azurém.
Ao longo destes 61 anos, foram 
muitos os elementos que passaram 
por este grupo coral, chegando a 
ser cerca de 80 os elementos, nas 
décadas de 70 e 80, tempos em que 
a oferta cultural era reduzida.

Neste momento, e desde 2012 sob a 
direcção artística do Professor Adriano 
Gonçalves, formado em Direcção Coral 
e Formação Musical, conta com 44 
elementos, tanto do sexo feminino, 
como masculino, constituindo um 
grupo coral de 4 naipes.

Foram também muitos os momentos 
marcantes na vida deste grupo. 
Desde logo, em 2002 quando 
completou 50 anos, o Coral recebeu 
da Câmara Municipal de Guimarães a 
medalha de Mérito Cultural em ouro.

“A participação na cerimónia da 
entrega da Rosa de Ouro no Samei-
ro ao Papa João Paulo II ou, a 
Sagração do falecido Cardeal 
Patriarca de Lisboa D. António 
Ribeiro como Bispo Auxiliar de 
Braga”, foram outros momentos 
marcantes para o coral.

A perda do Padre José Ribeiro, bem 
como do Cónego Dr. Manuel Faria, 
Director Artístico do grupo durante 
mais de 20 anos, e em que este ano 
se comemora o 30.º aniversário da 
sua morte, foram os dois momentos 
mais tristes história do grupo.

Ao longo da sua existência foi 
convidado a participar em concertos 
realizados em praticamente todas 
as cidades do país, atravessando 
também por diversas vezes a frontei-
ra em direcção, a Espanha e a França.

Ainda esta ano, e para além do 
encontro de coros em Guimarães, o 
Grupo Coral de Azurém participará 
nos Concertos no Mosteiro de Tibâes, 
em Casal Comba (Mealhada), na 
Homenagem ao Dr. Manuel Faria no 
Sameiro, num Concerto em Amarante 
em Concerto em Albergaria-a-Velha.

O grupo encetou esforços para que o 
evento decorra de “ forma digna e que 
honre não só o Coral de Azurém mas 
também a Cidade de Guimarães”. 
Desta forma espera que “que todos os 
participantes no final dêem por bem 
empregue o tempo que nos dispensa-
ram. Estamos empenhados na divulga-
ção do Encontro de Coros do Minho, 
pela população citadina e também nos 
arredores, de forma a que possamos 
ter uma plateia condizente com a 
imponência do Grande Auditório, do 
Centro Cultural Vila Flor”, referem os 
responsáveis do grupo.

O XVIII Encontro de Coros do Minho, 
realiza-se no dia 9 de Junho, e conta 
com a presença de grupos corais de: 
Guimarães, Famalicão, Barcelos, 
Valença do Minho, Braga, Terras de 
Bouro e Póvoa de Lanhoso.

18º encontro
de coros do Minho
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O sono é uma necessidade fundamen-
tal para o desenvolvimento salutar das 
crianças, na medida em que as ajuda a 
recuperar forças e a manter o seu 
equilíbrio físico e emocional.

Nas crianças, o tempo que é passado 
a dormir é tanto maior quanto mais 
pequenas forem, no entanto, não 
existem regras fixas em relação ao 
tempo que cada criança deve dormir. 
Cada criança é um ser único e com 
necessidades específicas, daí que 
algumas precisam de mais tempo de 
sono por dia do que outras. Os pais 
devem respeitar essa individualidade 
e proporcionar à criança bons hábitos 
de sono, de forma a que esta possa 
adquirir uma boa rotina de sono.

O sono, bem como a alimentação e o 
controlo dos esfíncteres são hábitos 
diários que têm de ser estabelecidos 
através do treino quotidiano. Assim, o 
seu êxito está muito relacionado com 
a forma como os pais abordam a 
questão dos hábitos de sono.

Mais do que simplesmente dormir, a 
noite é o período de tempo em que a 
criança começa a aprender a ter 
confiança em si própria e no meio 
que a rodeia, é a verdadeira “prova de 
fogo”, quando os monstros e os 
medos que estão dentro de si, se 
sentem à vontade para sair...e a 
assustar. É, também, de noite que a 
criança passa mais tempo sozinha, e 
só irá aprender a lidar com essa 
solidão e com todos os receios e 
angústia inerentes à mesma se 
possuir bons mecanismos de autode-
fesa, autoestima e autoconfiança.
A maioria das crianças passam por um 
período de resistência à hora de ir 
para a cama e muitas vezes, a hora de 
deitar culmina num momento de 

muita tensão, quer para a criança, 
quer para os pais, tornando-se, cada 
vez mais difícil, alterar este padrão de 
comportamento.

Contudo, independentemente do 
motivo que leva a criança a não ir para a 
cama, a forma como os pais lidam com 
a situação tem um papel preponderan-
te na sua curta ou longa duração. Isto 
porque a resistência por parte da 
criança, pode-se tornar facilmente num 
comportamento aprendido, longe das 
causas que originaram o problema. 
Posteriormente, estas estratégias 
passam a ser utilizadas pela criança 
diariamente, como forma de adiar o ir 
para a cama, fazendo com que o ritual 
se prolongue, se os pais cederem à 
vontade da criança.

De seguida, serão apresentadas algumas 
pistas para ajudar a criança a estabelecer 
um ritual próprio da hora de deitar.

Em primeiro lugar, é necessário fixar 
uma hora de ir para a cama (de acordo 
com o horário de chegada dos pais à 
casa, da hora de jantar, etc.) e toda uma 
rotina que lhe permita estar pronta 
para esse momento, todas as noites. 

Em segundo lugar, os pais devem 
preparar a criança para o momento 
de ir para a cama. A hora que antece-
de este momento deve corresponder 
a um período calmo e relaxante, 
tanto para a criança, como para os 
pais. Não é o momento mais indicado 
para actividades muito estimulantes. 
É, também, importante que os pais 
avisem a criança, cerca de dez 
minutos a meia hora antes, de que a 
hora de deitar está a chegar, pois 
permite que esta se prepare e se 
aperceba que o dia está a chegar ao 
fim. Podem tornar esse aviso mais 

agradável através da leitura de uma 
história ou simplesmente com uma 
conversa sobre o dia que passou ou 
sobre o que vão fazer amanhã. Pode 
ser útil deixar alguma liberdade à 
criança, por exemplo, ser ela a 
escolher se quer conversar ou se quer 
uma história. Da mesma forma, pode 
ser importante que ela possa 
escolher o seu pijama ou o boneco 
(objecto securizante) que lhe vai fazer 
companhia durante a noite.

Em terceiro lugar, é fundamental que 
a criança compreenda que após estar 
deitada (depois da história, da 
conversa ou do beijinho de boa 
noite), acabaram-se as interacções e, 
mesmo que ela proteste ou chore, os 
pais devem ser consistentes e evitar 
que a criança alcance o objectivo 
pretendido, nomeadamente atrasar o 
momento de ir para a cama e dormir. 
Se a criança sair da cama, ela deverá 
imediatamente regressar à mesma 
após ter sido reconfortada e lhe ter sido 
proporcionado segurança e confiança 
pelos pais. Estes devem reforçar a 
necessidade de ir para a cama e de 
respeitar as regras pré-estabelecidas.

Os pais são os principais orientadores 
dos seus filhos e não devem esquecer 
que é possível ensinar-lhes o que são 
bons e maus hábitos, o que não é 
saudável, o que pode ou não ser feito, 
sobretudo se forem carinhosos, 
compreensivos, tolerantes e definirem 
regras e fronteiras claras. O bom senso 
deverá, assim, ajudar a evitar posições 
extremas e definitivas, construindo 
uma melhor relação familiar.

Teresa da Silva
Psicóloga do Desenvolvimento
e Educação

a importância
de uma�otina

na hora de deitar

psicologia

“A hora de ir para a cama é, muitas vezes, um acontecimento dramático em que 
pais e filhos medem forças desnecessariamente. (...). É o caso das crianças que 
ficam na sala a ver televisão até adormecerem (por volta da meia noite) ou as 

crianças que só adormecem se estiverem na cama dos pais, ou aquelas que só 
se deitam depois de um número indeterminado de exigências... transforman-

do os pais em verdadeiros escravos dos seus desejos.”
In Revista Pais e Filhos, Dezembro 03 
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Festival de
actividade Sénior

desporto para todos

Promovido pela Tempo Livre, no 
âmbito da Cidade Europeia do 
Desporto, decorreu no passado 
Sábado, 25 de maio, no pavilhão 
Almor Vaz (Inatel) o Festival de 
Atividade Sénior.

O evento contou com a participação 
de 26 das 37 instituições que 
pertencem ao programa de ativida-
de física para seniores.

Cerca de 500 idosos marcaram 
presença nesta festa do desporto 
Sénior, representando as freguesias 

de Urgezes, Selho S.Jorge, Candoso 
S.Martinho, Selho S.Lourenço, 
Gondar, Rendufe, Brito, Nespereira, 
Tabuadelo e Aldão, e Instituições 
como o Centro Social de Campelos, 
Nossa Senhora do Carmo, Unagui, 
Senhora da Conceição, Associação 
de reformados de Guimarães, Lar de 
Santo António, Casa do Povo de 
Fermentões, ADCL de S.Torcato, 
Irmandade da Senhora da Conceição 
e Santos Passos, a Fundação do 
Paço – lar Senhora das Preces, casa 
do Povo de Creixomil, venerável 
Ordem Terceira de S.Domingos, 

Ordem Terceira de S.Domingos e lar 
Beneficiente de S.Jorge.

Uma tarde repleta de exercício e 
alegria, que terminou com uma aula de 
judo ministrada pelo Mestre Emídio 
Oliveira, com uma divertida aula de 
dança apresentada pelo professor Pako 
Soull Kool e por um momento de 
Biodanza, com Guida Gama.

Apoio às Coletividades
desporto

No dia 30 de Maio, decorreu no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, a 
assinatura dos contratos programa de 
desenvolvimento desportivo.

Este ano, foram atribuídos apoios 
financeiros no valor de €242.500€, 
distribuídos da seguinte forma: 
110.000€ para o Vitória Sport Clube, 
12.000€ para o Futebol Clube “Os 
Piratas de Creixomil”, 10.000€ para o 
Clube Desportivo Xico Andebol, 
8.000€ para o Centro de Actividades 
Recreativas Taipense (CART), 7.500€ 
ao Brito Sport Clube, ao Guimarães 
Rugby Union Football Club, ao 
Pevidém Sport Clube, ao Clube 
Caçadores das Taipas, à Casa do Povo 
de Fermentões, ao GDR “Os Amigos 
de Urgeses”, ao Centro de Cultura e 
Desporto O Desportivo de Ronfe e aos 
Sandinenses GDRC, 5.000€ foram 
atribuídos ao Clube Desportivo de 

Ponte, 2.000€ à Associação Cultural e 
Recreativo Lordelo, 1.500€ para o 
Clube Desportivo da CERCIGUI, 1.000€ 
ao Grupo Desportivo Unidos do Cano, 
ao Grupo Desportivo União Torcaten-
se, ao Grupo Recreativo e Cultural de 
Aldão e ao Clube Ténis de Guimarães, 
750€ ao União Desportiva de Airão, ao 
Centro Social Clube Recreativo 
Candoso, ao Grupo Desportivo 
Serzedelo, ao Centro Social Cultural 
Desportivo e Recreativo de Vila Nova 
de Sande, 500€ ao Clube de Ténis de 
Mesa das Taipas, ao Guimarães Futsal 
Clube, e à ARCAP - Academia Recreati-
va e Cultural Amigos de Ponte, por fim 
foram atribuídos 250€ à Associação 
Juvenil de Karaté Portugal, e à Associa-
ção AMAR BTT Torcatense.

Quanto a apoios para eventos despor-
tivos, foram atribuídos 15.000€ à 
Associação de Futebol Popular de 

Guimarães, e 10.000€ à Associação de 
Ciclismo do Minho.

No entanto, e devido aos constrangi-
mentos financeiros, não foi possível à 
Câmara Municipal, conceder qualquer 
apoio à construção e requalificação de 
instalações desportivas.

A avaliação, para a atribuição destes 
montantes, partiu dos seguintes 
critérios: participação em modalidades 
Colectivas e/ou Individuais; participa-
ção oficial em competições desporti-
vas de carácter Regional, Nacional 
e/ou Internacional; número de equipas 
por escalão e modalidade; número de 
praticantes federados e/ou não 
federados; utilização de instalações 
desportivas próprias ou arrendadas; 
informações acerca do pessoal 
técnico; realização de exames médico--
desportivos. 



em junho na cidade
europeia do desporto
eventos a não perder durante este mês

Dia 21
Debates Impensáveis...
Sobre o Desporto
Círculo de Arte e Recreio - 21:30

Conversa entre o realizador de 
cinema Rodrigo Areias e o 
futebolista Flávio Meireles, 
tendo como moderador o 
escritor Pedro Chagas Freitas.
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Dia 04
Ciclo de Cinema do Desporto
Plataforma das Artes - 21:45

 “Nadia”. Realizado por Alan 
Cooke, narra a história da 
famosa ginasta Nadia Comane-
ci, a primeira atleta a conseguir 
a pontuação perfeita (10) numa 
competição olímpica, mais 
precisamente nos Jogos 
Olímpicos de Montreal em 1976.

Dia 09
Festa do Futebol Distrital 
da AF Braga
Estádio D. Afonso Henriques
15:00 > 18:30

A Festa do Futebol Distrital visa 
a consagração de todos os 
Campeões de todas as 
categorias e variantes de 
Futebol, pelos títulos 
conquistados na época 
2012/2013. Desfilarão no 
Estádio D. Afonso Henriques 
mais de 2000 atletas que vão 
receber medalhas de campeões 
e serão ainda entregues 65 
troféus aos clubes campeões e 
vencedores de Taça das diversas 
variantes e escalões.

Dia 22
Caminhadas 4 Estações: 
Summertime
Largo do Toural - 21:00

Guimarães 2013 festeja o verão 
com a caminhada Summertime. 
A concentração será no Largo 
do Toural pelas 21h00 com 
partida após os exercícios de 
aquecimento. O circuito de 
dificuldade média tem uma 
extensão de cerca de 5 
quilómetros e culminará no 
Centro Histórico. Cada 
participante receberá um t-shirt.

Dia 29 e 30
World League Voleibol: 
Portugal – Japão
Multiusos de Guimarães - 19:00
Guimarães 2013 recebe a fase 
intercontinental da Liga Mundial 
de Voleibol 2013, onde a 
selecção nacional enfrentará as 
selecções do Japão e da Coreia 
do Sul. A equipa das quinas, 
dirigida pelo italiano Flavio 
Gulinelli, volta a disputar a Liga 
Mundial e integra o grupo do 
Canadá, Coreia do Sul, Finlândia, 
Holanda e Japão.

Dia 22
X Torneio Aberto Jovem e 
V Torneio Aberto Absoluto 
da Escola João de Meira 
(partidas semirrápidas)
Instituto do Design
10:30 > 18:30

O Torneio Aberto Jovem de 
partidas semirrápidas, tem este 
ano a sua 10ª edição. Espera-se a 
participação de cerca de 200 
xadrezistas, portugueses e 
galegos, federados e não 
federados. A participação na 
prova acontece mediante 
pagamento de inscrição.
Entrada livre

Dia 24
Passeio de Bicicleta "Dia 
Um de Portugal"
09:30

A edição deste ano do “Passeio 
de Bicicleta Dia Um de Portugal” 
contempla dois percursos de 
dificuldade baixa (passeio e mini 
passeio), procurando assim 
incentivar a participação de 
todos os interessados, 
independentemente da idade e 
da condição física. A 
concentração está marcada para 
as 9h30, junto ao Estádio D. 
Afonso Henriques. Inscrições 
obrigatórias em www.acm.pt

Dia 29
Gala do Desporto
Plataforma das Artes e da 
Criatividade - 21:30

A Praça da Plataforma das Artes 
e da Criatividade é o palco da 
quarta edição da Gala do 
Desporto – Guimarães, iniciativa 
da Câmara Municipal de 
Guimarães em parceria com a 
Tempo Livre, realizando-se este 
ano sob a égide da CED 2013. 
Um evento anual que visa 
reconhecer e valorizar os jovens 
talentos desportivos locais, 
apoiando-os no seu processo de 
formação desportiva e 
encorajando-os à permanência 
no tecido desportivo local, 
designadamente através da 
atribuição de Bolsas de 
Formação Desportiva.

Dia 12
Andebol - Qualifying 
Europeu Seniores 
Dinamarca 2014:
Portugal – Espanha
Multiusos de Guimarães - 21:30

Portugal jogará com a Espanha, 
campeã mundial, em jogo da 
fase de apuramento para o 
Europeu de 2014. Destaque-se 
que a selecção nacional de 
andebol conta com a presença 
de três vimaranenses: Carlos 
Carneiro, Tiago Pereira e Rui 
Silva. Os bilhetes, a 3 €, estão à 
venda nos locais habituais.

Dias 15 a 23
Campeonato Europeu
de Boccia
Multiusos de Guimarães - 09:00

O Campeonato Europeu de 
Boccia trará a Guimarães cerca 
de 140 atletas em 
representação de 25 países, 
competição onde a selecção 
nacional participa com a sua 
formação de elite.

Dia 08
Jogos da Comunidade
09:00 > 20:30

Os Jogos da Comunidade 
visam dinamizar o desporto 
nas freguesias do concelho de 
Guimarães. As meias-finais, 
decorrem a 8 de junho, na 
Pista de Atletismo Gémeos 
Castro. A grande final aconte-
ce a 13 de julho.

Dias 08 e 10
Festa Nacional da Ginástica
09:00 > 19:00

Multiusos GMR, Pavilhão 
INATEL, Pavilhão Francisco 
Holanda, Pavilhão UM, 
Pavilhão VSC, Largo Oliveira, 
CCVF, Plataforma Artes
A Festa Nacional da Ginástica 
congregará diversos Campe-
onatos Nacionais e Taças de 
Portugal nas diferentes 
disciplinas gímnicas, esperan-
do-se a participação de cerca 
de 5.000 ginastas. O evento 
integra ainda o reconhecido 
festival PORTUGALGYM – 
Gymnaestrada Nacional.

Dias 09,16,23 e 30
Alameda do Desporto
Alameda Alfredo
Pimenta - 22:00

Durante os meses de junho e de 
julho, aos domingos de manhã, a 
Alameda Alfredo Pimenta 
transforma-se num espaço para 
atividade física. No local, 
realizam-se atividades como 
zumba, total condicionamento, 
power camp, kickboxing, voleibol, 
basquetebol, ténis, ropeskipping, 
snagolfe e jogos tradicionais. 
Haverá ainda áreas livres para que 
as famílias possam reunir-se e 
andar de bicicleta, patins, skate ou 
simplesmente jogar uma partida 
de futebol entre amigos.
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