
Dia Um de Portugal
Nas comemorações do 24 de
junho de 1128, foi entregue
a João Serra, a Medalha da
Cidade em Ouro.

Guimarães é berço de campeões.
Na quarta edição da Gala do
Desporto foram distinguidos
atletas, técnicos e dirigentes.

O urologista vimaranense
fala-nos do seu percurso, e dá-nos
a sua perspetiva, sobre o estado
da Saúde em Portugal.

Gala do Desporto Dr. Carlos Guimarães

Plataforma
da Música
Deolinda, The Gift, Carminho, 
Os Azeitonas, António Zambujo,
Tom Zé, Diego El Cigala e Fragmentos
para ver ao vivo até quatro de agosto.
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 Endermologie LPG
 Mesoterapia
 Radiofrequência
 Oxigénio nas Rugas
 Cavitação
 e outros tratamentos

 Cuide de si,
todo o ano!

Rua Manuel Saraiva
Brandão 230r/c

Guimarães
Tel: 968 631 660
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Finalmente chegou o Verão,
e a coisa aqueceu!

Afinal, quem disse que este seria o 
Verão mais fresco das últimas décadas? 

Cada vez fica mais difícil suportar  esta 
areia a ferver na sola do pé. Este chão 
que não nos conforta, que teima em 
não querer aguentar com o nosso 
peso, em dificultando-nos o poiso.

Aqui, só se aguentam os mais 
resistentes, os mais teimosos.

E, se fôssemos à praia?

Guimarães prepara-se para uma 
nova época balnear. De calção e 
chinelo, lá vamos à procura de 
algum conforto, e de algum 
descanso. E isso faz-nos tanta falta!

Refresquemo-nos junto ao mar, 
deixando-nos embalar pelo riso 
das crianças.

Quem aqueceu esta estação, deve 
ter esquecido esse riso, e não teve 
em consideração, o quanto nos faz 
falta esse verão, calmo, cálido, mas 
tranquilo. Quanto nos faz falta a 
sesta após o almoço, e os mergulhos 
tardios ao pôr-do-sol.

O mar, quando vier, há-de perguntar-
-nos porque lá vamos, sabendo que 
dificilmente conseguirá aliviar-nos do 
calor que nos atormenta.

Já agora, viram por aí o homem 
dos gelados?

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!

Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.

Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.

In Mar Português
Fernando Pessoa

08

Nesta edição os candidatos a Sta. Clara,
apresentam as suas perspetivas

sobre o papel da Câmara Municipal
na ação social.

10

De 12 de julho a 04 de agosto, há
espetáculos a não perder na Plataforma

das Artes e da Criatividade.

Eliseu Sampaio
Diretor da Mais Guimarães

Colocamos a cidade
na sua mão,
e em sua casa!
Assine a Mais Guimarães por apenas
20€/ano e receba a edição mensal
confortavelmente na sua caixa de correio.

Para assinar a Mais Guimarães basta efetuar uma transferência para o NIB: 0010 0000 4597 2010 001 77 e 
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Ou na sede da redação, na  Rua Antero Henriques da Silva, 66F, (junto à Casa das Brisas) na Costa – Guimarães.
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No dia 6 de Julho, realizou-se na Igreja de Santa 
Marinha da Costa, o V Encontro de Coros.

Este ano, o encontro contou com a 
presença do Grupo Coral Polifónico 
Cantate Iubilo, de Barrô – Águeda e do 
Grupo Coral Oásis, da Fogueira – Sanga-
lhos, para além do Grupo Coral Santa 
Marinha da Costa, organizador do evento.

Foram muitas as pessoas que estiveram 
presentes e se associaram a este evento. 

Plataforma   
  da Música

A 29 de junho foi apresentado o
Guia Guimarães Pessoal e Transmissível.

Novo Guia de 
Guimarães

22João Sousa é o cabeça de cartaz
do torneio de ténis de Guimarães.

Competição para acompanhar
de 20 a 28 de julho.

Guimarães Open
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No Passeio de bicicleta marcaram 
presença diversas personalidades 
ligadas ao ciclismo e a outras modali-
dades desportivas, nomeadamente: 
José Manuel Constantino (presidente 
do Comité Olímpico de Portugal) 
Delmino Pereira (presidente da 
Federação Portuguesa de Ciclismo), 
Cândido Barbosa, Tiago Machado, Rui 
Lavarinhas, José Mendes, Palatsi, 
Adriano Paço, Ricardo Ribas, Manuel 
Fernandes Silva (jornalista), Dimitre 
Nikolov, José Rodrigues, Marino 
Fonseca, Ana Rita Vigário, Isabel 
Caetano, Ilda Pereira, José Martins, 
José Luís Galdamez, Mário Miranda, 
Francisco Oliveira e José Fernandes.

01 José Manuel Constantino, presiden-
te do Comité Olimpico de Portugal
 “hoje é o dia em que se celebra o Dia 
Olímpico, sendo assim, um dia propício 
a prática desportiva. É com grande 
satisfação que vejo tantas pessoas 
neste evento, ainda para mais num dia 
feriado. Esta iniciativa, integrada num 
conjunto de outras celebrações da CED 
2013, vai na linha de um outros eventos 
muito significativos que Guimarães tem 
realizado ao longo do ano.

02 José Luís Ribeiro – Presidente da ACM
A ACM tem sede em Guimarães, e no 
âmbito das nossas actividades, achamos 
que seria bom promover uma grande 
festa de ciclismo de lazer em Guimarães. 
Associámo-la ao Dia Um de Portugal, 
pois seria uma forma de assinalar este 
dia importante da nossa história.

As pessoas têm aderido, e o número 
de participantes têm correspondido às 
expectativas, tendo vindo a aumentar 
todos os anos.

03 Manuel Fernandes Silva - Jornalista RTP
É uma excelente iniciativa, por duas 
razões: invoca a nossa memória 
histórica o que é sempre importante, 
para os mais novos e mesmo para os 
mais velhos, e porque é uma forma 
de exercício físico saudável. Tudo 
isto numa paisagem urbana fantásti-
ca, como é o centro histórico da 
cidade de Guimarães.

Este evento já é uma marca importan-
te em Guimarães, e no norte do país, 
sendo um excelente exemplo, do que 
poderia ser realizado noutras zonas.

04 Palatsi – ex-jogador de futebol
Este já o segundo ano em que partici-
po, e penso que é muito importante 
existirem eventos como este para 
promover o desporto em geral.
É sempre bom que as pessoas perce-
bam que o desporto faz bem à saúde.
Estes eventos desportivos são sempre 
bons para a cidade, ainda para mais 
este ano que Guimarães é a Cidade 
Europeia do Desporto.

Gosto muito de Guimarães, desde que 
comecei a jogar no Vitória, e vou cá 
continuar.

05 Cândido Barbosa – ex-ciclista
Esta é daquelas iniciativas em que 
temos de felicitar quem organiza, e 
no caso a ACM, pois acabou por criar, 
ao longo destes últimos anos, uma 
dinâmica dentro do mundo das 
bicicletas, que é transversal a todas 
as vertentes do ciclismo, e isso é 
importante pois envolve toda a 
família, e todas as faixas etárias.

Estas iniciativas, acabam também por 
solidificar e criar nas pessoas a ideia de 
que a bicicleta pode e deve ser um 
meio utilitário para que se possam 
deslocar devido a diversos fatores, 
como a saúde, o ambiente e depois 
pelo aspeto económico.
E é importante, sobretudo para estes 
“rebentos”, que conseguem hoje estar 

com algumas das referências nacionais 
do ciclismo, e pedir o seu autógrafo, tirar 
umas fotografias, e isso é um estímulo 
para que eles agarrem esta modalidade.

Esta cidade, com o muito património 
histórico que foi preservado, apesar do 
crescimento urbano, é uma cidade 
muito bonita, ótima para esta iniciativa.

Este ano, os participantes, foram 
maioritariamente provenientes dos 
diferentes pontos do concelho de 
Guimarães, mas houve, segundo a 
organização, uma grande adesão de 
pessoas oriundas de concelhos vizinhos.

A animação do evento ficou a cargo do 
músico vimaranense Marco Araújo, do 
Projeto Partilha.

Aquando do Passeio foi também 
promovida uma ação de recolha de 
bicicletas usadas no âmbito do projeto 
"Bicicleta Inclusiva" que visa formar 
jovens com deficiência mental e outras 
pessoas com baixas qualificações e/ou 
desempregados de longa duração 
para a reutilização de bicicletas.

Recolha promovida pela Desincoop 
no contexto do projeto de experi-
mentação social LUCUS.

Dia Um
 de Portugal

passeio de bicicleta Mais de 1000 pessoas participaram no passado dia 
24 de junho, no passeio de bicicleta Dia Um de 
Portugal, um evento  promovido pela Associação de 
Ciclismo do Minho no âmbito de “Guimarães 2013 - 
Cidade Europeia do Desporto, e que visou incenti-
var a prática desportiva, e, ao mesmo tempo 
assinalar uma importante data histórica, a batalha 
de São Mamede de 1128. Nesse dia foi também 
assinalado o Dia Olímpico.
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“Recebo esta medalha com 
emoção e sentido de partilha. A 
emoção resulta da consciência, 
agora mais nítida, do caminho 
que se percorreu, de uma página 
que se virou, neste projeto tão 
interessante como absorvente.”

João Serra, de 64 anos, ex-presidente da 
Fundação Cidade de Guimarães, 
responsável pela Capital Europeia da 
Cultura, foi condecorado pela Câmara 
Municipal, com a Medalha da Cidade em 
Ouro. A cerimónia decorreu no Grande 
Auditório do Centro Cultural Vila Flor, no 
passado dia 24 de Junho, no âmbito das 
comemorações do Dia Um de Portugal.

“Olho para o lugar que me acolheu, 
que me interpelou, que me 
confiou uma pequena parte do seu 
destino, e nele descubro uma 
cidade que me acompanha, e que 
é afinal, a utopia da nossa cidade”

No seu discurso de agradecimento, João 
Serra reconheceu a importância do 
“mandato da cidade” que lhe foi 
confiado, agradeceu a todos os elemen-
tos da Câmara Municipal de Guimarães, 
pela distinção atribuída, referindo que 
este galardão reconhece, não só o seu 
trabalho, mas o de todos quantos 
fizeram acontecer Guimarães 2012.

“Quero assinalar e manifestar a mais 
sincera gratidão a todos os que 
ajudaram a efetivar o mandato que 
me foi confiado (…) Sinto-me orgulho-
so de ter feito parte de um projeto, do 
qual posso dizer que realizou a 
máxima, um por todos”.

E concluiu “É a cidade que nos 
urbaniza, mas somos nós que a 
humanizamos. (...) É por isso que na 
cidade somos sempre espectadores 
e atores, no sofrimento como na 
alegria, na ação como na contempla-
ção. (...) A cidade é, por definição o 
lugar, onde real e imaginário se 
sobrepõem e se confundem.
 
Essa foi para todos nós a lição que 
Guimarães nos deu, pela forma como 
percebeu e viveu a sua Capital 
Europeia da Cultura”.

Natural das Caldas da Rainha, João 
Serra é atualmente investigador do 

Instituto de História Contemporânea 
da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, onde tem vindo a dar uma 
atenção particular à gestão das 
cidades, no que à cultura diz respeito. 

Para além de professor, e autor de 
diversos estudos acerca da história 
política portuguesa nos séculos XIX e 
XX, desempenhou diversos cargos 
públicos, dos quais se destacam o 
cargo de Assessor e Chefe da Casa 
Civil do Presidente da República Jorge 
Sampaio e vogal executivo da Comis-
são Nacional para as Comevmorações 
do Centenário da República, e vogal 
do conselho das Ordens Nacionais, 
para além da Presidência da Fundação 
Cidade de Guimarães.

No seu discurso, o Presidente da 
Câmara Municipal de Guimarães, Dr. 
António Magalhães, deixou também 
uma palavra de forte agradecimento 
ao prof. João Serra, “por ter aceite 
liderar o projeto, num momento em 
que muitos já não acreditavam que 
fosse possível.”, mas também a 
todos os vimaranenses, instituições 
e organizações do concelho, que se 
envolveram, reconheceram o 
projeto como seu, e o transforma-
ram num enorme sucesso.

Participaram nesta cerimónia, no 
Grande Auditório do CCVF, a Orques-
tra Clássica de Guimarães, sob a 
direção do maestro Vítor Matos, com a 
participação de Ângelo Fernandes, e 
os Jovens Cantores de Guimarães, sob 
a direção de Janete Ruiz.

A cidade de Guimarães foi agraciada 
no passado dia 28 de Junho, com o 
título de Membro Honorário da 
Ordem Militar Sant’Iago da Espada. 
A condecoração foi entregue, em 
cerimónia oficial no Palácio de Belém, 
e adveio, do trabalho de recuperação 
e reabilitação do centro histórico, no 
âmbito da candidatura a Património 
Mundial da UNESCO. bem como do 
êxito alcançado com a realização da 
Capital Europeia da Cultura, em 2012 – 
que deixou uma rede de equipamen-
tos que continua operacional.

Outro factor, a pesar nesta distinção, foi a 
instalação do AvePark – parque de Ciência 
e Tecnologia – um núcleo de investigação 
e desenvolvimento que associa o municí-
pio à Universidade do Minho e a várias 
associações empresariais.

Destinada a distinguir o mérito 
literário, científico e artístico, a Ordem 
Militar de Sant’Iago da Espada é 
atribuída a Guimarães com um parecer 
favorável do Conselho das Antigas 
Ordens Militares, que sublinhou a 
forte vertente cultural da cidade, 
evidenciando-se, a par de dinâmico 
polo empresarial, pela diversidade e o 
pioneirismo das manifestações que 
vem promovendo, tanto no domínio 
artístico como no científico.

Figueira da Foz, em 1982, e Aveiro, em 
1998, foram as últimas cidades a receber 
condecorações nacionais – as únicas após 
o 25 de abril de 1974 –, de um total de 15 
urbes agraciadas por vários Presidentes, 
desde a implantação da República.

Entregue a João Serra
medalha da cidade em ouro
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Novas Instalações
Largo República do Brasil

Loja 7, R/C - 4810-250
Guimarães

RIBEIRO&RIBEIRO
serviços funerários



O primeiro a subir “ao palco” será o 
cantor e compistor Tom Zé (1), no dia 
12 de Julho, pelas 22 horas. Este 
artista, teve sempre o experimentalis-
mo sonoro como base dos seus 
trabalhos, misturando rock com bossa 
nova, ou mesmo com música popular 
brasileira.  Em Guimarães apresentará 
o seu mais recente trabalho, “Tropicália 
Lixo Lógico”, em que é focado o tropica-
lismo, um movimento que veio revolu-
cionar a música brasileira nos anos 60.

No dia 13 de Julho, pelas 22 horas, 
será a vez dos Deolinda (2).
 
Após terem recebido diversos prémios 
nos últimos anos, dos quais se desta-
cam os Globos de Ouro, o prémio 
Amália Rodrigues e um Songlines 
Music Award, Os Deolinda, voltam aos 
palcos, para apresentar o seu terceiro 
álbum de originais. Trabalho produzi-
do pelo grupo, e pelo conceituado 
produtor Jerry Boys.

A 19 de Junho, também pelas 22 horas, 
António Zambujo (3), apresentará o seu 
álbum “Quinto”, obra que foi considera-
da pela crítica, em 2012, como um 
dos melhores discos do ano.

No dia 20 de Julho, pelas 22 
horas, Carminho (4) regressa a 
Guimarães, para partilhar o 
seu espectáculo completo, 
bem como os álbuns “Fado” e 
“Alma”. No final destes dois 
concertos, a praça da plata-
forma das artes, será 
“tomada” por um conjunto de 
típicas tascas portuguesas.

Um dos maiores artistas do 
flamenco Mundial, Diego el 
Cigala (5), actuará no dia 27 
de Julho, pelas 22 horas, 
apresentando o seu “Roman-
ce de l aluna tucumana”. Este 
conceituado artista, detém já 
no seu currículo diversos 
prémios, como dois Grammys.

Neste trabalho, Diego el Cigala, traz-nos sons e 
ritmos americanos, sons que serão apresenta-
dos em Guimarães, juntamente, com temas de 
sucesso como “Cigala&Tango”, “Dos lágrimas” e 
“Lágrimas negras”.

Os The Gift (6), já no início de Agosto, no dia 2 
pelas 22 horas, apresentarão o seu mais 
explosivo e colorido espectáculo, concerto 
baseado nos trabalhos “Primavera” e “Explode”.

No dia 3 de Agosto, pelas 22 horas, será a vez 
de Os Azeitonas (7), marcarem 
presença neste evento, 
trazendo alguns dos seus 
mais aclamados temas como: 
“Anda comigo ver os aviões” 
ou “Quem és tu miúda”.

A banda vimaranense 
Fragmentos (8) encerrará a 
edição deste ano da Platafor-
ma da Música, com uma 
atuação agendada para o dia 
4 de Agosto pelas 22 horas.

Os três concertos do mês de Agosto
terão entrada livre. 

Os bilhetes para os restantes, estão à venda na 
Plataforma das Artes e da Criatividade, no Centro 
Cultural Vila Flor, nas lojas Fnac, no El Corte Inglés, 
em todas as entidades aderentes da Bilheteira 
Online, bem como em www.ccvf.pt.

A não perder...
agenda cultural

PUB

Tom Zé, Deolinda, António Zambujo, 
Carminho, Diego el Cigala, The Gift, Os 

Azeitonas e Fragmentos, são os artistas que 
participarão, de 12 de Julho a 4 de Agosto, 

na segunda edição da Plataforma da 
Música, que decorrerá na praça da 

Plataforma das Artes e da Criatividade.
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O primeiro a subir “ao palco” será o 
cantor e compistor Tom Zé (1), no dia 
12 de Julho, pelas 22 horas. Este 
artista, teve sempre o experimentalis-
mo sonoro como base dos seus 
trabalhos, misturando rock com bossa 
nova, ou mesmo com música popular 
brasileira.  Em Guimarães apresentará 
o seu mais recente trabalho, “Tropicália 
Lixo Lógico”, em que é focado o tropica-
lismo, um movimento que veio revolu-
cionar a música brasileira nos anos 60.

No dia 13 de Julho, pelas 22 horas, 
será a vez dos Deolinda (2).
 
Após terem recebido diversos prémios 
nos últimos anos, dos quais se desta-
cam os Globos de Ouro, o prémio 
Amália Rodrigues e um Songlines 
Music Award, Os Deolinda, voltam aos 
palcos, para apresentar o seu terceiro 
álbum de originais. Trabalho produzi-
do pelo grupo, e pelo conceituado 
produtor Jerry Boys.

A 19 de Junho, também pelas 22 horas, 
António Zambujo (3), apresentará o seu 
álbum “Quinto”, obra que foi considera-
da pela crítica, em 2012, como um 
dos melhores discos do ano.

No dia 20 de Julho, pelas 22 
horas, Carminho (4) regressa a 
Guimarães, para partilhar o 
seu espectáculo completo, 
bem como os álbuns “Fado” e 
“Alma”. No final destes dois 
concertos, a praça da plata-
forma das artes, será 
“tomada” por um conjunto de 
típicas tascas portuguesas.

Um dos maiores artistas do 
flamenco Mundial, Diego el 
Cigala (5), actuará no dia 27 
de Julho, pelas 22 horas, 
apresentando o seu “Roman-
ce de l aluna tucumana”. Este 
conceituado artista, detém já 
no seu currículo diversos 
prémios, como dois Grammys.

Neste trabalho, Diego el Cigala, traz-nos sons e 
ritmos americanos, sons que serão apresenta-
dos em Guimarães, juntamente, com temas de 
sucesso como “Cigala&Tango”, “Dos lágrimas” e 
“Lágrimas negras”.

Os The Gift (6), já no início de Agosto, no dia 2 
pelas 22 horas, apresentarão o seu mais 
explosivo e colorido espectáculo, concerto 
baseado nos trabalhos “Primavera” e “Explode”.

No dia 3 de Agosto, pelas 22 horas, será a vez 
de Os Azeitonas (7), marcarem 
presença neste evento, 
trazendo alguns dos seus 
mais aclamados temas como: 
“Anda comigo ver os aviões” 
ou “Quem és tu miúda”.

A banda vimaranense 
Fragmentos (8) encerrará a 
edição deste ano da Platafor-
ma da Música, com uma 
atuação agendada para o dia 
4 de Agosto pelas 22 horas.

Exposição que inaugura o segundo 
ciclo expositivo do Centro Internacio-
nal das Artes José de Guimarães e 

Santos Maia, Rosalind Nashasbibi/Lu-
cy Skaer, Luís Nobre, Pedro A. H. 
Paixão, f.marquespenteado, Thierry 
Simões e Rui Toscano.

O Centro Internacional das Artes José 
de Guimarães está integrado na 
Plataforma das Artes e da Criatividade. 
A exposição poderá ser visitada até 
31 de dezembro, de segunda a 
domingo, das 10h00 às 19h00.

integra obras da coleção do Museu 
de Alberto Sampaio, Irmandade de 
São Torcato e Sociedade Martins 
Sarmento, bem como obras dos 
seguintes artistas contemporâneos: 

Vasco Barata, Daniel Barroca, Pedro 
Valdez Cardoso, Rui Chafes, Otelo 
Fabião, José de Guimarães, Diango 
Hernández, Ricardo Jacinto, Francis-
co Janes, Hassan Khan, Manuel 

Os três concertos do mês de Agosto
terão entrada livre. 

Os bilhetes para os restantes, estão à venda na 
Plataforma das Artes e da Criatividade, no Centro 
Cultural Vila Flor, nas lojas Fnac, no El Corte Inglés, 
em todas as entidades aderentes da Bilheteira 
Online, bem como em www.ccvf.pt.

Licões da
escuridão

exposição
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O Verão é Jazz! 
Entre os dias 12 e 19 de Julho, 
em Guimarães há concertos, 
workshops e música de rua, 
numa semana dedicada ao Jazz.
O Verão é Jazz, é um evento 
organizado pela Escola de Jazz 
do Convívio, em conjunto com a 
Plataforma Tempos Cruzados.
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Guia Improvável
lançamento

O Guia Guimarães Pessoal e Transmissível 
foi desenvolvido por uma equipa constituí-
da por Samuel Silva (textos), Sílvia Gomes 
(investigação), Cláudio Rodrigues (design) 
e José Caldeira (fotografia).

A criação deste guia, ainda inserido no 
âmbito da Capital Europeia da Cultura 
2012, surgiu na sequência de uma 
solicitação da Fundação Cidade de 
Guimarães, e de uma conversa entre 
Samuel Silva e o Prof. João Serra, o 
Presidente da Fundação. 

À Mais Guimarães, Samuel Silva referiu 
que “esta era uma ideia que já tinha na 
cabeça, e que tinha pensado colocar em 
prática antes de 2012. Mas hoje, tendo a 
cidade evoluído tanto, e criado tantas 
infraestruturas, faz realmente mais 
sentido lançar agora o guia, e não o ter 
feito antes. O mote para este trabalho foi 
a transformação da cidade, a apresenta-
ção do que há de novo em Guimarães”. 

Neste guia, dividimos a cidade em 
quatro áreas: o centro histórico, tendo o 
Toural como maior referência; a zona do 
castelo; a zona de couros ou “novo 
oeste” (da Av. D. João IV à Caldeiroa,  
como a equipa classificou), tendo aqui a 
reabilitação realizada de todos os 
edifícios como ponto forte; e o lado 
histórico, que é geral a toda a cidade.

“Para além desta divisão, criámos um 
novo mapa pedestre alargado de 
Guimarães, permitindo que os turistas 
percebam que em 15 minutos, conse-
guem chegar a qualquer ponto da 
cidade. Desenvolvemos cinco roteiros, 
aconselhando 48 horas de visita à cidade, 
(quebrando um pouco aquela ideia de 
que esta se visita em 24) para cinco 
públicos específicos: famílias, público 
cultural, turistas jovens, turistas mais 
velhos e turistas de língua Portuguesa”. 

Criámos igualmente outros pequenos 
roteiros, que habitualmente não são 
explorados. Neste sentido surgiram: o 
pequeno roteiro judeu da cidade, o 
roteiro de arte pública, e ainda um da 
cidade oculta – com locais mais secretos 
que normalmente não são visitados, 
passando a mensagem aos turistas de 
que esta é uma cidade com muitos 
segredos para desvendar.

O Guia Guimarães Pessoal e Transmissível 
não se foca apenas na cidade, apresentan-
do também novos percursos fora desta, 
relacionados com Pevidém, Serzedelo, a 
Penha, as Taipas e a zona de São Torcato.

Sobre o coração do livro, Samuel Silva 
refere que este parte de entrevistas a 
vimaranenses, que partilharam a sua 
vida, e a sua perceção da cidade. Todos 

eles dão a sua opinião sobre a cidade, 
referindo qual é “a cidade” que recomen-
dam aos seus amigos ou aos visitantes.

“Estamos muito satisfeitos com todo o 
trabalho desenvolvido, sendo muito 
gratificante, e mesmo emocionante, ter 
o livro impresso à nossa frente, depois 
de muitos meses de trabalho”.

Toda a equipa espera ter um feedback 
positivo por parte dos turistas, mas 
também dos vimaranenses, pois o livro foi 
escrito com o cuidado necessário “para 
que não fosse nem demasiadamente 
estrangeiro, nem demasiadamente local”.

Este guia tem um custo de 5€, estando à 
venda nos postos de turismo, nas 
livrarias da cidade, em lojas de turismo 
do Porto e Norte Portugal. Brevemente 
surgirá uma versão em língua Inglesa.

Pessoal e Transmissível, foi apresentado
no passado dia 29 de Junho.
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Virabar
espaços “de culto”

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

O Virabar tem mais de 50 anos, e por 
isso, já nos merecia o maior respeito. 
A porta escancarada surpreende-nos, 
porque achávamos encontrar algo 
mais reservado. Tradicionalmente, as 
coisas mais velhas tendem a 
fechar-se. Esta abre-se ao mundo e a 
quem quiser entrar.

Quando, em 2011, Chico e Rute (pai 
e filha), decidiram assumir os desti-
nos deste espaço vimaranense, 
localizado na Alameda de S. Dâmaso, 
desejaram fazer dele aquilo que é, 
“um lugar de encontros, sem precon-
ceitos de qualquer espécie. Os 
nossos clientes podem vir muito 
arranjados, ou de chinelos, temos 
espaço para todos, e fazemos com 
que todos se sintam bem”.

“Depois de uma remodelação 
geral, no Virabar criámos dois 
espaços distintos: no 1º 
andar, tudo é um pouco mais 
cozy, e em baixo, tudo vira e 
transforma-se no que os 
clientes quiserem”.

Aqui, tornaram-se constantes as 
manifestações culturais: ligadas à 
música, ao teatro e à poesia, e que 
podem acontecer devidamente 
programadas ou espontâneas. 
Conciliando gostos, no Virabar, as 
gerações encontram-se salutarmente, 
nas conversas e à mesa. Avós, pais e 
netos frequentam este espaço.

Um espaço do mundo, no 
coração da cidade

Virabar Restaurante
Alameda de S.Dâmaso, Nº 27 - 
Guimarães

Horário de funcionamento:
De Domingo a Sexta,
12:15 – 15:00 e 19:15 – 24:00
Sextas e Sábados até às duas da manhã.
Sábado – Aberto todo o dia
Reservas: 253 056 296
Email: geral@virabar.com

Encontramos um menu muito 
eclético, confecionado por duas 
chefs, uma portuguesa, outra 
madrilena. Para entrada, podemos 
sempre optar por uns cogumelos 
recheados com farinheira e grelos ou 
pela alheira de caça estaladiça.

Diz-nos quem já provou, que a sopa de 
peixe é maravilhosa. Há também uma 
fantástica paella. Temos o peito de 
frango recheado com foi gras, diversos 
pratos de bacalhau, e depois, os pratos 
por encomenda, como o cabrito ou 
arroz de frango. A experimentar. 

“De vez em quando fazemos 
umas coisas mais atrevidas, 
sobretudo quando nos é 
solicitado, e gostamos. 
Porque aqui preferimos as 
coisas assim, gostamos de 
criar, de fazer novo, de virar.”

Tudo isto que nos é apresentado à 
mesa pode ser devidamente acompan-
hado por uma respeitável carta de 
vinhos ou pela famosa sangria. 
Há também os pratos rápidos muito 
solicitados, sobretudo “fora d`horas”: 
as francesinhas especiais, os pregos, os 
hamburgers e o picadinho. 

Por tudo isto, o Virabar, tornou-se num 
“espaço de culto”, para quem aprecia a 
boa comida em boa companhia.

Virabar, aqui tudo vira!
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Com a crise financeira e económica a 
alastrar e a prolongar-se, no país e no 
concelho, crescem as desigualdades 
sociais, as dificuldades de respeitar e 
cumprir obrigações.

Um número crescente de cidadãos 
procura apoios para ajudar a pagar a 
renda, para ajudar a pagar a factura da 
água, da luz e do gás.

O adensar da crise está a atirar para as 
margens da sociedade famílias que 
vivendo em condições de habitabilidade 

aceitáveis se vêem repentinamente numa 
situação financeira preocupante que as 
impede de liquidar rendas até então 
acessíveis aos respectivos orçamentos.

A este grupo de súbitos carenciados 
junta-se um outro, o das famílias que 
deixaram de poder honrar os seus 
compromissos bancários associados a 
empréstimos para aquisição de habitação.

Para todos essas vítimas da crise, a 
Câmara surge como porto de abrigo.

E se o número de habitações sociais de 
que é proprietária não acompanha a 
procura, há um outro instrumento 
criado, o subsídio municipal de arrenda-
mento, que neste momento já apoia 
mais de 300 famílias, embora muitas 
mais tenham sido rejeitadas pela 
aplicação de um regulamento severo.

Mas a crise não se revela só na procura 
de habitação social ou nas candidaturas 
ao subsídio de arrendamento. Está a 
aumentar o número de famílias dos 
bairros municipais com rendimentos 
cada vez mais magros, engrossando o 
número dos que por todo o concelho 
necessitam de apoios financeiros para 
sobreviver, expulsos pela engrenagem 
desumana do rendimento social de 

inserção, engrenagem revista em baixa 
pelo governo.

Associados aos problemas do desem-
prego, da perda da habitação, da perda 
de rendimentos, estão os problemas da 
saúde, de falta de dinheiro para 
transportes, para as taxas moderado-
ras, para os tratamentos a que a 
Câmara não pode ficar alheia.

Infelizmente, tudo indica que a crise se 
vai agravar e nessa perspectiva mais 
famílias serão lançadas no desespero, 
serão despejadas, passarão fome e 
desleixam os cuidados de saúde e idas 
ao médico. Em nome da coesão social, 
a Câmara tem de melhorar a sua 
capacidade de resposta, de conheci-
mento e acompanhamento dos casos 
mais graves, reforçando os orçamentos 
dedicados à solidariedade.

A adoção de políticas sociais que 
coloquem as Pessoas como elemento 
central das suas prioridades é determi-
nante quando se tem por missão 
trabalhar para a causa pública, princi-
palmente num tempo em que a 
intervenção dos Municípios se tem 
revelado indispensável na atenuação 
de fenómenos de pobreza e exclusão 
social, resultantes de uma política 
económica cega e inconsequente, que 
destrói emprego, empresas e oportuni-
dades, agudizando clivagens sociais e 
apagando a possibilidade de se 
vislumbrar uma ténue luz que fosse no 
fundo do túnel onde era suposto estar 
um futuro de esperança.
 
Reabilitar centros cívicos, estimular a 
criação de residências seniores, 
multiplicar as bem-sucedidas lojas 

sociais e impulsionar centros de 
convívio tem de ser um processo 
partilhado. O estabelecimento de 
parcerias entre agentes que impulsio-
nam a Economia Social constitui, para 
mim, uma prioridade. Defendo a 
isenção total de taxas municipais em 
relação às obras promovidas por 
Instituições Particulares de Solidarieda-
de Social (IPSS), como já tive oportuni-
dade de o referir no passado dia 18 de 
junho, num inquérito efetuado pelo 
Jornal de Notícias acerca da política de 
impostos a adotar pelo Município de 
Guimarães no próximo mandato. Um 
compromisso que assumo numa 
realidade atual, que impõe novas 
regras e medidas políticas compatíveis 
com os nossos tempos. 

Os protagonistas da Economia Social 
local podem dar resposta adequada a 
estas carências, fomentando parcerias 
estratégicas com as Juntas de Fregue-
sia e com o Município, pelo que 
igualmente defendo a atribuição de 
mais competências, recursos e meios às 
Comissões Sociais Inter-Freguesias, a 
consolidação de ações do Banco Local 
de Voluntariado e a contratualização 
de serviços com Instituições que 
respondam a outras necessidades 
sociais, destacando-se neste particular 

o setor da Saúde, que reivindica uma 
maior intervenção nos serviços de 
Cuidados Continuados.
Defendo o reforço do apoio às IPSS’s e 
a todas as entidades que desenvolvam 
trabalho organizado nesta área, 
pugnando especificamente pela 
concretização de contratos de financia-
mento para o seu funcionamento, que 
o atual Governo não está a contemplar. 
Em Guimarães, durante o período 
2005-2012, como resultado da gover-
nação socialista e de uma matriz 
ideológica que não escondemos, foram 
atribuídos 5 milhões de euros a IPSS’s 
locais, um esforço que resultou na 
construção de um mapa de instalações 
e serviços de apoio que nos orgulha, 
mas que ainda não nos satisfaz. 

O papel que a Rede Social desempe-
nha tem sido preponderante. Por essa 
razão, considero ser essencial um 
compromisso que envolva os 
cidadãos, as empresas, as organiza-
ções não governamentais, as Comuni-
dades locais e a Autarquia. A inter-
venção social efetuada em cada 
freguesia de Guimarães permitirá 
criar um trabalho em rede e com 
objetivos comuns: Servir as Pessoas 
no processo de construção de uma 
sociedade mais solidária.

“ação�ocial”
Seis meses,�eis temas:
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O país vive uma emergência social e 
Guimarães não é excepção ao flagelo. A 
direita empobreceu-nos com um 
desrespeito tal pelos cidadãos, que 
nada fez para suster os efeitos da crise 
e das suas próprias medidas. O Bloco, 
quer nacionalmente quer localmente, 
luta por uma resposta coerente à 
emergência social e por uma acção 
social justa. Hoje em dia as pessoas em 
dificuldades vão para além daqueles 
que nada têm, estas são também os 
recém desempregados ou com empre-
go precário ou com baixos rendimentos 
ou em sobreendividamento. Para todas 
estas pessoas em dificuldades devemos 
encontrar respostas públicas e comuns 
paras as suas realidades.

O plano de distribuição de alimentos e 
cabazes em Guimarães não pode estar 
refém de interesses políticos. Interessa sim 
que ninguém passe fome e que nenhuma 
criança esteja subnutrida. Qualquer um e 
uma concordará que não é importante 
quem tem os louros da acção social, mas 
sim que esta seja bem feita. Defendemos 
que as cantinas escolares estejam abertas 
ao fim de semana para que nenhuma 
criança, nem as suas famílias, tenham 
carências alimentares. 

A água é um bem essencial ao qual 
temos direito. Estudos mostram que 15 
metros cúbicos são o volume mínimo 
de água necessário a cada família. 
Defendemos que um tarifário verdadei-
ramente social da Vimágua deve 
garantir um volume de água mínimo, 
gratuito e não apenas um desconto, às 
famílias em necessidade.  

O apoio camarário da CASFIG deve 
priorizar a resolução dos problemas da 
habitação e não o seu lucro. Temos de 
responder às famílias que não encon-
tram habitação a preço acessível ou que 
deixaram de poder pagar a renda. É 
necessário criar uma bolsa de habitações. 
A Câmara tem de defender de forma 
mais musculada os e as habitantes dos 
bairros sob gestão do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana 
(IRHU). Caso a gestão do IHRU, sob a 
égide do Governo do PSD/CDS, não 
aceite as justas propostas dos habitan-
tes destes bairros vimaranenses, a 
câmara deve chamar para si a gestão 
destes bairros.

O IMI será agravado devido à reavalia-
ção dos imóveis, assim este imposto 
devia diminuir para aumentar os 
rendimentos disponíveis das famílias. 
Defendemos uma campanha de recolha 
e reutilização de livros. Desta forma 
reduzimos o desperdício apoiando as 
famílias com filhos. O passe social deve 
ser alargado para aqueles e aquelas 
que neste momento, mesmo trabalhan-
do, não têm rendimentos suficientes 
para se deslocarem no concelho.

Por último, defendemos a criação de 
um Gabinete de Combate à Crise com o 
objectivo de detectar situações de 
pobreza, exclusão social, sobreendivi-
damento, etc, e estudar as soluções 
mais adequadas ao alcance do municí-
pio e das IPSS locais. O Bloco estará 
sempre presente para concertar ideias 
e criar um plano consistente de 
resposta à emergência social.

Num momento de crise como aquele que 
vivemos, as nossas preocupações devem 
estar com aqueles que estejam a passar 
por maiores dificuldades. É um imperati-
vo moral que, numa altura como esta, as 
autarquias se deixem de preocupar com 
as marcas da sua governação e se 
comecem a preocupar, essencialmente, 
com o bem-estar e a qualidade de vida 
dos seus cidadãos.

Por isso dizemos que as Pessoas estão em 
Primeiro Lugar! A sociedade tem que, nesta 
altura, se preocupar em conferir dignidade 
às condições de vida da sua população.

O pilar social tem um elemento que é 
essencial, central à atuação do futuro 

executivo municipal: esse elemento é a 
família. Eu acredito na família como a 
base da organização social, como núcleo 
central de desenvolvimento da nossa 
sociedade. Por isso serão adotadas 
medidas concretas de incentivo à 
natalidade, como a já assumida da 
criação do Cartão Municipal da Família 
Numerosa. 

Nesta área social as IPSS serão o elemen-
to privilegiado no desenvolvimento da 
ação social do Município. Sendo que, de 
Outubro em diante, todos os equipa-
mentos sociais construídos por IPSS’s em 
Guimarães passarão a ser isentos do 
pagamento de qualquer licença à 
Câmara Municipal.

Se existem entidades privadas disponíveis 
a investir o seu próprio dinheiro em 
equipamentos sociais, que depois servem 
toda a comunidade, eu não compreendo 
como é que pode uma Câmara dignar-se 
cobrar licenças pela construção de 
equipamentos sociais, a instituições que 
além de não visarem o lucro, atuam em 
substituição do próprio Estado.

É devida ainda uma atenção muito 
especial àqueles que construíram a 
cidade e o País que nós recebemos, 
àqueles que passaram por tormentas 

para que hoje possamos viver em 
condições muito melhores do que eles 
próprios viviam. Iremos implementar um 
Censos Sénior, fazendo com que 
saibamos, a cada momento, onde vive 
cada pessoa de idade que esteja isolada 
ou sem acompanhamento da família.
Vou implementar ainda um Programa 
inter-geracional que é um programa que 
irá desafiar jovens a se responsabilizarem 
por fazer o acompanhamento de um 
idoso ou casal de idosos que vivam 
sozinhos, como forma de combate à 
solidão dos idosos e de incentivo à 
interactividade entre gerações, promo-
vendo ainda a residência de alunos 
universitários em casa de idosos.

Em conclusão,
Para mim, a preocupação social é saber 
antecipar os problemas e as dificulda-
des das pessoas, é agir com determina-
ção, mas sobretudo agir preventiva-
mente. Agir para que aqueles que 
precisem de ajuda, nunca tenham que 
se colocar na situação de ter que pedir 
nada a ninguém.

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 Ação Social.
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Os atletas vimaranenses vesti-
ram-se de gala para a grande 
festa do desporto vimaranense!

A Plataforma das Artes e da Criativida-
de (PAC) foi o palco da IV edição da 
Gala do Desporto de Guimarães.

Foi a 29 de junho, sábado, que cerca 
de duas mil pessoas marcaram 
presença nesta iniciativa que, anual-
mente, visa distinguir os desportistas 
da cidade-berço. E nesta edição foram 
distinguidos 150 atletas, técnicos e 
dirigentes desportivos.

Numa noite de verão, a praça da PAC 
encheu-se de luz, cor e brilho para 
acolher um evento que marca a 
Cidade Europeia do Desporto – 
Guimarães 2013.

Num ano em que a cidade volta a estar 
sob os holofotes da Europa acolhendo 
centenas de iniciativas de índole 
desportivo, a Gala anual do desporto 
ganha importância redobrada e dá 
visibilidade aos feitos e às conquistas 
dos atletas e clubes vimaranenses, 
denotando aqui o porquê de ser 
escolhida para Cidade Europeia do 
Desporto em 2013.

Dos mais pequenos aos seniores, do 
futebol ao voleibol, passando pelo 
ténis, pelo hóquei em patins e pelo 
atletismo, o desporto em Guimarães é 
reconhecido e foram muitos os que 

passaram pelo palco e ganharam 
assim mais alento para continuar.

Para além das distinções pelos títulos 
alcançados, foram atribuídos vários 
prémios, desde logo o Prémio Carrei-
ra, Prémio Homenagem, Prémio Atleta 
do Ano Masculino e Feminino, Prémio 
Revelação Masculino e Feminino e 
Prémio Desporto Adaptado.

Luís Lucas (Homenagem) e Fernando 
Meira (Carreira) foram premiados

O ex-jogador internacional Fernando 
Meira foi o escolhido para receber o 
Prémio Carreira.

Apesar de não estar presente, o 
jogador – formado nas escolas do 
Vitória Sport Clube e que ao longo da 
carreira vestiu, também, a camisola de 
Felgueiras, Sport Lisboa e Benfica, FC 
Zenit São Petersburgo, Galatasaray, 
Estugarda e Saragoça, onde terminou 
a sua carreira – agradeceu a distinção 
numa mensagem previamente 
gravada, onde salientou o orgulho de 

receber este prémio em Guimarães.

O voleibol também foi premiado. O 
treinador Luís Lucas levou para casa o 
Prémio Homenagem.

'É uma sensação muito boa ver o 
trabalho reconhecido', afirmou Luís 
Lucas, que apesar de se mostrar 
'avesso a homenagens', se mostrou 
'muito contente, muito orgulhoso e 
nada arrependido' de ter participa-
do nesta Gala. No seu discurso 
falou ainda da amizade que fica no 
desporto reiterando que 'são 
coisas que ficam para a vida'.

Destaque também para o Prémio Atleta 
do Ano – no feminino, foi atribuído a 
Ana Rita Oliveira (Sandinenses - Futebol) 
e no masculino a Vitor Silva (Vitória SC - 
Voleibol). Neste caso também foram 
premiados com uma bolsa de formação 
no valor de dois mil e quinhentos euros.

Ana Rita Oliveira não escondeu o 
orgulho ao ser premiada: 'sinto-me 
orgulhosa. Acho que mereci pelo 
esforço e dedicação'. Jogadora 
internacional, já realizou dois jogos 
amigáveis pela selecção Sub17 mas o 
objectivo é chegar à selecção A.

Por seu lado, Vitor Silva mostrou-se 
surpreendido com esta distinção. O 
atleta de voleibol salientou, na altura, 
que esta foi ‘uma experiência muito 
surpreendente porque não estava à 
espera devido à época que passámos’. 

Ainda assim, o atleta não deixou de 
agradecer a todos os que o apoiaram 
esperando agora que este prémio 
possa 'abrir portas' no futuro. Vitor 
Silva pediu ainda um maior apoio para 
as modalidades amadoras que cada 
vez mais são reconhecidas.

No que diz respeito ao Prémio Jovem 
Revelação foi atribuído à tenista 
Francisca Jorge (Clube de Ténis de 
Guimarães) e ao futebolista Diogo 
Bianchi (Vitória SC – Futebol de 
Formação). Cada um deles recebeu 
uma bolsa de formação desportiva no 
valor de dois mil euros.

O Prémio Desporto Adaptado foi 
atribuído a Susana Daniela, atleta da 
Cercigui. O atletismo adaptado 
(Síndrome de Down) foi assim premia-
do dando visibilidade a uma atleta que 
tem provas dadas – aliás, Susana 
Daniela não esteve presente na Gala 
para receber o prémio porque se 
encontrava a representar Portugal no 
campeonato da europa IAADS, que se 
realizou em Roma.

Foi ainda galardoada com uma bolsa 
de formação desportiva no valor de 
dois mil euros.

Muitos outros atletas, dirigentes e 
técnicos passaram pelo palco onde 
foram agraciados pelos feitos na 
última época desportiva.

Música e dança também 
estiveram em palco

A IV Gala do Desporto de Guimarães, 
apresentada por Hélder Silva e Joana 
Antunes, contou também com muita 
animação. Desde logo a Orquestra Juvenil 
de Pevidém, dirigida pelo maestro Vasco 
Faria, que acompanhou o evento desde o 
momento inicial onde contou com a 
participação de Carla Carvalho.

Pelo palco passaram também os Let the 
Jam Roll, Consumo, Estúdio Estela Novais 
e Grupo de Dança da Tempo Livre.

A animação não faltou e a opinião dos 
que assistiram era no final, depois de 
um espetáculo de cerca de duas horas, 
muito positiva.

De salientar que no evento marcaram 
presença diversas personalidades 
vimaranenses bem como embaixado-
res da Cidade Europeia do Desporto.
A Gala do Desporto de Guimarães, 
organizada conjuntamente pela 
Câmara Municipal de Guimarães e pela 
Tempo Livre, inseriu-se este ano na 
programação de Guimarães 2013 – 
Cidade Europeia do Desporto.

Gala do Desporto
evento ced
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De acordo com o que está na génese 
desta Gala, esta assume-se como ‘o 
ponto alto do reconhecimento público 
que a Câmara Municipal de Guimarães 
pretende dar às entidades e agentes 
desportivos que durante a época se 
notabilizaram pelos resultados 
alcançados a nível nacional e interna-
cional, ou pelos serviços prestados ao 
desporto regional’.

Para além de outros objetivos, esta 
iniciativa pretende ‘reconhecer e 
valorizar os jovens talentos desporti-
vos locais, apoiando-os no seu proces-
so de formação desportiva e encora-
jando-os à permanência no tecido 
desportivo local, designadamente 
através da atribuição de bolsas de 
formação desportiva’, que este ano, 
no total, contabilizam doze mil euros.
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Os atletas vimaranenses vesti-
ram-se de gala para a grande 
festa do desporto vimaranense!

A Plataforma das Artes e da Criativida-
de (PAC) foi o palco da IV edição da 
Gala do Desporto de Guimarães.

Foi a 29 de junho, sábado, que cerca 
de duas mil pessoas marcaram 
presença nesta iniciativa que, anual-
mente, visa distinguir os desportistas 
da cidade-berço. E nesta edição foram 
distinguidos 150 atletas, técnicos e 
dirigentes desportivos.

Numa noite de verão, a praça da PAC 
encheu-se de luz, cor e brilho para 
acolher um evento que marca a 
Cidade Europeia do Desporto – 
Guimarães 2013.

Num ano em que a cidade volta a estar 
sob os holofotes da Europa acolhendo 
centenas de iniciativas de índole 
desportivo, a Gala anual do desporto 
ganha importância redobrada e dá 
visibilidade aos feitos e às conquistas 
dos atletas e clubes vimaranenses, 
denotando aqui o porquê de ser 
escolhida para Cidade Europeia do 
Desporto em 2013.

Dos mais pequenos aos seniores, do 
futebol ao voleibol, passando pelo 
ténis, pelo hóquei em patins e pelo 
atletismo, o desporto em Guimarães é 
reconhecido e foram muitos os que 

passaram pelo palco e ganharam 
assim mais alento para continuar.

Para além das distinções pelos títulos 
alcançados, foram atribuídos vários 
prémios, desde logo o Prémio Carrei-
ra, Prémio Homenagem, Prémio Atleta 
do Ano Masculino e Feminino, Prémio 
Revelação Masculino e Feminino e 
Prémio Desporto Adaptado.

Luís Lucas (Homenagem) e Fernando 
Meira (Carreira) foram premiados

O ex-jogador internacional Fernando 
Meira foi o escolhido para receber o 
Prémio Carreira.

Apesar de não estar presente, o 
jogador – formado nas escolas do 
Vitória Sport Clube e que ao longo da 
carreira vestiu, também, a camisola de 
Felgueiras, Sport Lisboa e Benfica, FC 
Zenit São Petersburgo, Galatasaray, 
Estugarda e Saragoça, onde terminou 
a sua carreira – agradeceu a distinção 
numa mensagem previamente 
gravada, onde salientou o orgulho de 

receber este prémio em Guimarães.

O voleibol também foi premiado. O 
treinador Luís Lucas levou para casa o 
Prémio Homenagem.

'É uma sensação muito boa ver o 
trabalho reconhecido', afirmou Luís 
Lucas, que apesar de se mostrar 
'avesso a homenagens', se mostrou 
'muito contente, muito orgulhoso e 
nada arrependido' de ter participa-
do nesta Gala. No seu discurso 
falou ainda da amizade que fica no 
desporto reiterando que 'são 
coisas que ficam para a vida'.

Destaque também para o Prémio Atleta 
do Ano – no feminino, foi atribuído a 
Ana Rita Oliveira (Sandinenses - Futebol) 
e no masculino a Vitor Silva (Vitória SC - 
Voleibol). Neste caso também foram 
premiados com uma bolsa de formação 
no valor de dois mil e quinhentos euros.

Ana Rita Oliveira não escondeu o 
orgulho ao ser premiada: 'sinto-me 
orgulhosa. Acho que mereci pelo 
esforço e dedicação'. Jogadora 
internacional, já realizou dois jogos 
amigáveis pela selecção Sub17 mas o 
objectivo é chegar à selecção A.

Por seu lado, Vitor Silva mostrou-se 
surpreendido com esta distinção. O 
atleta de voleibol salientou, na altura, 
que esta foi ‘uma experiência muito 
surpreendente porque não estava à 
espera devido à época que passámos’. 

Ainda assim, o atleta não deixou de 
agradecer a todos os que o apoiaram 
esperando agora que este prémio 
possa 'abrir portas' no futuro. Vitor 
Silva pediu ainda um maior apoio para 
as modalidades amadoras que cada 
vez mais são reconhecidas.

No que diz respeito ao Prémio Jovem 
Revelação foi atribuído à tenista 
Francisca Jorge (Clube de Ténis de 
Guimarães) e ao futebolista Diogo 
Bianchi (Vitória SC – Futebol de 
Formação). Cada um deles recebeu 
uma bolsa de formação desportiva no 
valor de dois mil euros.

O Prémio Desporto Adaptado foi 
atribuído a Susana Daniela, atleta da 
Cercigui. O atletismo adaptado 
(Síndrome de Down) foi assim premia-
do dando visibilidade a uma atleta que 
tem provas dadas – aliás, Susana 
Daniela não esteve presente na Gala 
para receber o prémio porque se 
encontrava a representar Portugal no 
campeonato da europa IAADS, que se 
realizou em Roma.

Foi ainda galardoada com uma bolsa 
de formação desportiva no valor de 
dois mil euros.

Muitos outros atletas, dirigentes e 
técnicos passaram pelo palco onde 
foram agraciados pelos feitos na 
última época desportiva.

Música e dança também 
estiveram em palco

A IV Gala do Desporto de Guimarães, 
apresentada por Hélder Silva e Joana 
Antunes, contou também com muita 
animação. Desde logo a Orquestra Juvenil 
de Pevidém, dirigida pelo maestro Vasco 
Faria, que acompanhou o evento desde o 
momento inicial onde contou com a 
participação de Carla Carvalho.

Pelo palco passaram também os Let the 
Jam Roll, Consumo, Estúdio Estela Novais 
e Grupo de Dança da Tempo Livre.

A animação não faltou e a opinião dos 
que assistiram era no final, depois de 
um espetáculo de cerca de duas horas, 
muito positiva.

De salientar que no evento marcaram 
presença diversas personalidades 
vimaranenses bem como embaixado-
res da Cidade Europeia do Desporto.
A Gala do Desporto de Guimarães, 
organizada conjuntamente pela 
Câmara Municipal de Guimarães e pela 
Tempo Livre, inseriu-se este ano na 
programação de Guimarães 2013 – 
Cidade Europeia do Desporto.

Prémios Atribuídos

Prémio Carreira
Fernando Meira (antigo futebolista)
Prémio Homenagem
Luís Lucas (treinador de voleibol)
Prémio Atleta do Ano Masculino
Vitor Silva (Vitória SC - Voleibol)
Prémio Atleta do Ano Feminino
Ana Rita Oliveira (Sandinenses - 
Futebol)
Prémio Revelação Masculino
Diogo Bianchi (Vitória SC – Futebol 
Formação)
Prémio Revelação Feminino
Francisca Jorge (Clube de Ténis de 
Guimarães - Ténis)
Prémio Desporto Adaptado
Susana Daniela (Atletismo Síndrome 
de Down - Cercigui)
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De acordo com o que está na génese 
desta Gala, esta assume-se como ‘o 
ponto alto do reconhecimento público 
que a Câmara Municipal de Guimarães 
pretende dar às entidades e agentes 
desportivos que durante a época se 
notabilizaram pelos resultados 
alcançados a nível nacional e interna-
cional, ou pelos serviços prestados ao 
desporto regional’.

Para além de outros objetivos, esta 
iniciativa pretende ‘reconhecer e 
valorizar os jovens talentos desporti-
vos locais, apoiando-os no seu proces-
so de formação desportiva e encora-
jando-os à permanência no tecido 
desportivo local, designadamente 
através da atribuição de bolsas de 
formação desportiva’, que este ano, 
no total, contabilizam doze mil euros.
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Carlos Guimarães
no Restaurante Vila Flor, à mesa com...

Natural de Candoso S.Martinho, entre 
pratos, falou-nos da sua paixão pela 
biologia, que virou paixão pela medicina. 

Auto-designa-se, “um vimaranense de 
gema”, classificando estes como uma 
espécie muito particular, e mostra-se 
orgulhoso por pertencer a uma cidade 
que evoluiu com muito brilho e 
requinte, tornando-se num destino 
turístico de excelência.

Está muito preocupado com futuro 
dos seus dois filhos: o mais velho, de 
19 anos, “provavelmente terá de 
procurar no mundo as oportunidades 
que faltam em Portugal”, quanto à 
mais nova, de 15, “espero que, a 
situação difícil em que o país se 
encontra já tenha melhorado, na 
altura em que esta tenha de procurar 
uma saída profissional”.
 
Nos seus tempos livres, Carlos Guima-
rães, gosta de: caminhar para ganhar 
“pulmão e coração”, de ler, ouvir 
música, btt, automóveis e de se 
dedicar às coisas da terra, no fundo, 
um regresso às origens. 

+G Em que altura percebeu que queria 
ser médico?

CG Todos nós, em determinada fase 
da nossa vida quisemos ser astronau-
tas, pilotos de aviação, e aqueles que 
gostam da área biológica, quiseram 
ser médicos. Fui para um curso que, 
na altura, era inovador, e muito 
ligado às áreas biológicas e básicas, 
que era o que gostava. Acabei por 
fazer esta opção porque, nos anos 
80, tirar um curso de medicina era 
garantia de emprego, dava-me um 

potencial de sustentabilidade muito 
maior que o da biologia em si, e no 
fundo, era do que eu gostava.  

“Quando me foi proposto fazer 
investigação no doutoramento eu 
disse: Eu não quero. Eu quero apenas e 
só ser médico!”

Hoje, infelizmente, há muitos 
estudantes de medicina que entram 
neste curso só porque a família acha 
que deve ter um médico, e porque 
são bons alunos, e isso é um erro 
colossal. Eu acho que se estão a 
perder muito bons biólogos, bons 
físicos, bons matemáticos, bons 
químicos, bons informáticos, bons 
gestores, porque têm médias altas e 
são empurrados para medicina.

Acho que a maioria dos jovens sabem 
o que querem, não podem é deixar-se 
levar por influências externas, nomea-
damente, pela vontade da família.

+G Como é que conseguiu, nessa 
altura, pertencendo a uma família com 
poucos recursos financeiros e cinco 
irmãos, tirar um curso de medicina?

CG Conquistando-o. Na altura não 
tinha carro para me transportar para 
o Porto, local onde tirei o curso. 
Tinha de me deslocar em transportes 
públicos, tive de arranjar um aloja-
mento de acordo com o meu poten-
cial económico, e tive de trabalhar 
para ganhar algum dinheiro nos 
meus tempos livres. E deu ainda 
tempo para ser dirigente académico, 
presidente da Associação de 
Estudantes, o que não era usual, 
para quem vinha, como costumava 

dizer, da “mata” para a cidade. 

+G Que opinião tem acerca do Sistema 
Nacional de Saúde?

CG Pode-se criticar muito o SNS, mas 
sem qualquer dúvida que é o serviço 
público que mais evoluiu nos últimos 30 
anos, aproximando-se e ultrapassando 
mesmo padrões de qualidade e eficiên-
cia de países mais desenvolvidos.

Hoje temos pacientes ingleses que 
vêm viver para o Algarve porque têm 
aqui um melhor serviço. E no Algarve, 
as coisas não funcionam tão bem 
como, por exemplo, no norte. A ARS 
norte é aquela que tem, no país, as 
estruturas hospitalares e os cuidados 
de saúde com melhor nível de qualida-
de e eficiência. No Norte fazemos mais 
e mais barato do que no Sul, quase a 
metade do preço.

+G Foi quando esteve na gestão do 
Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA) 
que se apercebeu dessa realidade?

CG Consegui perceber muito mais do 
que o que sabia. Considero a área da 
gestão absolutamente importante, 
complexa, e ao mesmo tempo 
fascinante. 

+G E porque, resolveu deixar a
gestão do CHAA?

CG O trabalho é de tal forma absor-
vente, e exige uma dedicação de tal 
forma exclusiva, que teria de fazer 
uma opção entre fazer aquilo, ou 
exercer atividade clínica. Aquilo para o 
qual eu fui fabricado, para que fui 
construído, estava a começar a 
definhar, porque deixei de o fazer, e 

resposta. Isto só não acontece, se os 
serviços estiverem “entupidos” por 
casos não urgentes.

E aqui o INEM também evolui, na 
triagem, e na resposta que dá. Têm 
salvo muita gente, graças aos cuidados 
médicos diferenciados que garantem 
num curto tempo de resposta.

+G O que pensa do fecho de algumas 
urgências?

CG Se repararmos nos serviços de 
urgência que temos na nossa região, 
urgências de modelo A e B, básicas e 
médico-cirúrgicas, verificamos que 
temos imensa oferta. Por exemplo, o 
hospital de Fafe tem uma urgência 
básica, e isso obriga a ter: dois médicos 
24 horas, dois enfermeiros 24 horas, 
assistente técnico e operacional, 
técnico de imagem e laboratório. 

Considerando todos estes recursos 
humanos, aliados aos custos com as 
instalações, aos gastos de energia e 
consumíveis, é um desperdício colossal de 
recursos financeiros. Face ao número de 
utentes que são lá tratados, entre a 
meia-noite e as oito da manhã, não se 
justifica mesmo. De Fafe a Guimarães são 
sete minutos de ambulância.

Temos é de criar condições, reorgani-
zar e dar capacidade de resposta às 
urgências médico-cirúrgicas para que 
estas possam receber os utentes das 
urgências básicas.

+G Porque é que as pessoas recorre-
rem tanto aos hospitais, nos casos 
em que podiam ser tratadas num 
centro de saúde?

CG É uma questão cultural, e também 
de confiança e credibilidade.  
Muitas vezes, os serviços prestados 
nos centros de saúde não têm a 
qualidade, nem o brio que deviam ter. 
Falta alguma preparação, o brio 
profissional e também as condições 
para resolverem satisfatoriamente 
algumas situações.

+G Em urologia, na sua área, sente que 
os vimaranenses estão mais informa-
dos, e preocupados com a prevenção? 

CG Sim. Muitas doenças que eram 
guardadas na gaveta, e camufladas 
por vergonha, medos e receios, e hoje 
são perfeitamente discutidas. Falamos 
sobretudo dos casos de incontinência 
urinária feminina, e da disfunção 
eréctil. Hoje as pessoas vêm, e têm 
soluções fantásticas, com curas na 
ordem dos 100%, que lhes restitui a 
qualidade de vida.

Embora sem estudos epidemiológicos 
que o sustentem, eu acho que, na 
nossa região, em termos urológicos, 
há um tumor que é desprezado pela 
comunicação e pela população em 
geral, e que existe com uma grande 
densidade e frequência, o tumor da 
bexiga. Existe imenso cancro da 
bexiga nesta região, e litíase (pedra 

nos rins), que resultam de alguns 
fatores de risco, nomeadamente, o 
tabaco e os produtos químicos, 
sobretudo os utilizados em tinturarias. 
Cerca de 40% da nossa atividade 
cirúrgica de rotina, é no tratamento de 
tumores na bexiga.

É importante que apostemos na 
divulgação da doença, a maior parte 
das pessoas não imagina que, por 
exemplo, fumar pode provocar este 
cancro.

+G A quem está exposto a esses 
fatores de risco, o que aconselha?

CG Devem estar atentos aos sinais de 
alerta, quer seja uma dor num órgão 
urológico, ou um aumento ou distorção 
da morfologia do órgão, ou o urinar 
sangue. Quem tiver trabalhado muitos 
anos com produtos químicos, deve 
realizar, mais não seja por uma questão 
de consciência, o exame à bexiga.

Em relação aos exames à próstata e ao 
toque rectal, estes devem ser realiza-
dos pelos homens a partir dos 45 anos, 
caso tenham histórico familiar (irmão 
ou pai), com caso de cancro maligno 
da próstata, ou a partir dos 50 anos 
nos restantes casos.

deixei de fazer aquilo que eu gostava.

+G As funções administrativas podem 
ser entregues a gestores “não médicos”?

CG Isso faz todo o sentido. Cada vez 
mais, as estruturas hospitalares, o 
modelo de financiamento dos hospi-
tais, e todas as regras que lhe estão 
subjacentes exigem gestores de 
carreira. Têm é que ter uma sensibilida-
de especial para a área da saúde, o que 
muitas das vezes não se consegue. 

Atualmente, os gestores da área da saúde, 
preocupam-se sobretudo em dizer “eu 
gastei menos, ou poupei mais em…” e 
não, “eu fiz melhor nisto ou naquilo”. 

Infelizmente, a área económica está a 
sobrepor-se a todos os outros valores.
O objetivo deve ser, fazer mais e 
melhor gastando menos, não só gastar 
menos, independentemente, de se 
mandar mais pessoas para o desem-
prego, ou de se prestar cuidados de 
saúde menos diferenciados e de 
menor qualidade.

Isto faz toda a diferença quando 
falamos da saúde das pessoas.

+G O SNS conforme está, é sustentável?

CG O país conforme está não é 
sustentável. A saúde idem.
O peso do SNS no orçamento do 
estado é grande, e digo que é 
grande porque temos um país com 
uma capacidade produtiva muito 
limitada, quando comparada com 
países como a Inglaterra, mas temos 
uma oferta em termos de cuidados 
de saúde muito superior. 

Este governo, e o ministério da saúde 
tem feito um grande esforço do 
ponto de vista económico-financeiro. 
O que o Ministro Paulo Macedo tem 
feito, e bem, é renegociar preços, 
quer nos fármacos, quer em disposi-
tivos, quer em contratações. Mas em 
termos de restruturação do SNS e 
dos serviços hospitalares e das 
unidades hospitalares, fez zero. 

Por exemplo: foi nomeada uma 
comissão para avaliar a reestruturação 
dos hospitais, logo após a tomada de 
posse. Essa comissão teria de apresen-
tar um relatório em 90 dias sobre a 
reforma hospitalar, já vamos no 
segundo ano do mandato, e o relató-
rio ainda não saiu.

+G Correm rumores acerca de um 
possível encerramento da materni-
dade no Hospital de Guimarães. Tal 
pode acontecer?

CG Politicamente, tudo é viável, e vai 
depender do peso político das pessoas, 
nas estruturas regionais e nacionais. 
A maternidade de Guimarães reduziu 

imenso a sua atividade, o número de 
partos anuais. Realizávamos cerca de 
quatro mil partos, e andamos agora na 
ordem dos  dois mil e poucos, devido a 
uma forte diminuição da natalidade. 

Mas seria um erro tremendo fechar esta 
maternidade, ainda para mais quando se 
define uma maternidade como tendo 
qualidade funcional, a partir dos mil e 
quinhentos partos anuais.

Sejamos claros, para os vimaranenses, 
o que existe neste momento é um 
fantasma, um fantasma que é real, e 
chama-se “o colosso de Braga”, um 
hospital com um número de camas, e 
uma capacidade instalada monstruosa, 
que pode, efetivamente, a trabalhar 
bem, absorver a maior parte das 
unidades hospitalares das redondezas. 
Não me parece que, atualmente, seja 
essa a vontade política, porque o 
hospital de Braga é um PPP (parceria 
público-privada). Ou seja alimentar a 
PPP, seria alimentar “o monstro”.

+G Existe também muita discussão 
acerca da criação de um pólo de 
excelência em Guimarães, em determi-
nadas áreas da saúde. Há capacidade 
para se criar este pólo em Guimarães?

CG Isso é muito controverso. Eu 
defendo que uma unidade hospitalar 
ou de saúde, deve ter como objetivo, 
responder às necessidades da 
população que servem, com níveis 
de qualidade e eficiência, e em 
tempo útil. Ponto final. 

Desde que tenha sido atingido esse 
ponto de equilíbrio, acho que nos 
devemos diferenciar em áreas de 
excelência, se o pudermos fazer, e se 
tivermos condições económico-finan-
ceiras para tal.

Temos de nos preocupar sobretudo, 
em ajustar sempre os meios, às 
necessidades da população. 

+G O que pensa da estrutura de 
cuidados de saúde de Guimarães?

CG Os cuidados de saúde, e a resposta 
das estruturas de saúde de Guimarães 
e do concelho melhoraram significati-
vamente nos últimos anos. Por muito 
que possam criticar, e por muitas 
falhas que ainda possam existir e 
acontecer, isso é inequívoco. Os 
tempos médios de espera para uma 
cirurgia de rotina são agora muito 
inferiores. Hoje ninguém espera um 
ano para ser operado, seja ao que for. 
Na maior parte das especialidades, os 
cuidados são assegurados dentro dos 
tempos máximos de resposta garanti-
dos. As intervenções prioritárias são 
sempre feitas dentro dos “timings” 
previstos para as cirurgias prioritárias. 

Isto era impensável há uns anos. E isto 
deve-se a um aumento do número, da 
qualidade e da eficiência dos recursos 
disponíveis, e ao facto de esta ser 
outra geração. 

+G Com o acentuar da importância 
da questão financeira, pode haver 
um retrocesso na qualidade do 
serviço prestado?

CG Pode sempre. Em saúde, só podemos 
poupar de duas maneiras: comprar mais 
barato, seja o que for, ou fazer menos.

Neste momento, estamos a comprar 
mais barato, e a produzir o mesmo. Será 
difícil conseguir comprar mais barato do 
que o que é conseguido atualmente.

Agora, o caminho será conseguirmos 
produzir mais, no mesmo tempo.
Temo que, caso as contas públicas não 
se equilibrarem, que o próximo passo 
seja o “plafonar” a atividade. Ou seja, 
há uma capacidade para se fazerem 
determinado número de consultas, 
cirurgias ou atividades de ambulatório, 
e a partir dessa quantidade, o serviço 
prestado não seja pago. 

O sistema de financiamento dos 
hospitais depende da produção. Devo 
dizer-lhe que não concordo com este 
modelo que permite que, para a 
mesma atividade, os hospitais sejam 
pagos de forma diferente. Por exem-
plo, o hospital de Braga, para a mesma 
atividade, recebe praticamente o 
dobro do que recebemos em Guima-
rães. Isso tem a ver com outras áreas 
muito mais caras que esses hospitais 
têm e que têm de ser financiadas. 
Mas penso que a equação de valores 
está desajustada. Até porque o 
hospital de Guimarães tem valências e 
áreas técnicas que o aproximam muito 
mais daquilo que é um hospital central, 
do que um hospital distrital. Isso torna 
muito difícil o equilíbrio das contas num 
hospital desta envergadura.

+G A crise, tem afastado as pessoas 
dos cuidados de saúde, sobretudo 
das urgências?

CG Eu sou da opinião que a gratuitida-
de é um erro. Deve sempre de existir 
uma pequena comparticipação, 
porque assim, a auditor do ato será o 
próprio utente. Se for gratuito a 
pessoa vai e ponto final. Mas, se não 
for gratuito, e o utente tiver que pagar 
por cada exame que faz, pensa que se 
calhar não precisa de tanta coisa. Se 
alguém se cortar num dedo, basta 
comprimir e colocar um penso, se for 
ao hospital vai pagar 18,50 €, e ainda 
ocupar uma vaga. A taxa moderadora 
é realmente dissuadora. E isso permite 
que os doentes agudos graves, os 
doentes críticos, tenham uma boa 

Carlos Guimarães, reconhecido urologista vimaranense, a completar 49 
anos, é o convidado deste mês da Rubrica, “no Vila Flor, à mesa com…”

Fotografias ©JOAQUIM LOPES
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Natural de Candoso S.Martinho, entre 
pratos, falou-nos da sua paixão pela 
biologia, que virou paixão pela medicina. 

Auto-designa-se, “um vimaranense de 
gema”, classificando estes como uma 
espécie muito particular, e mostra-se 
orgulhoso por pertencer a uma cidade 
que evoluiu com muito brilho e 
requinte, tornando-se num destino 
turístico de excelência.

Está muito preocupado com futuro 
dos seus dois filhos: o mais velho, de 
19 anos, “provavelmente terá de 
procurar no mundo as oportunidades 
que faltam em Portugal”, quanto à 
mais nova, de 15, “espero que, a 
situação difícil em que o país se 
encontra já tenha melhorado, na 
altura em que esta tenha de procurar 
uma saída profissional”.
 
Nos seus tempos livres, Carlos Guima-
rães, gosta de: caminhar para ganhar 
“pulmão e coração”, de ler, ouvir 
música, btt, automóveis e de se 
dedicar às coisas da terra, no fundo, 
um regresso às origens. 

+G Em que altura percebeu que queria 
ser médico?

CG Todos nós, em determinada fase 
da nossa vida quisemos ser astronau-
tas, pilotos de aviação, e aqueles que 
gostam da área biológica, quiseram 
ser médicos. Fui para um curso que, 
na altura, era inovador, e muito 
ligado às áreas biológicas e básicas, 
que era o que gostava. Acabei por 
fazer esta opção porque, nos anos 
80, tirar um curso de medicina era 
garantia de emprego, dava-me um 

potencial de sustentabilidade muito 
maior que o da biologia em si, e no 
fundo, era do que eu gostava.  

“Quando me foi proposto fazer 
investigação no doutoramento eu 
disse: Eu não quero. Eu quero apenas e 
só ser médico!”

Hoje, infelizmente, há muitos 
estudantes de medicina que entram 
neste curso só porque a família acha 
que deve ter um médico, e porque 
são bons alunos, e isso é um erro 
colossal. Eu acho que se estão a 
perder muito bons biólogos, bons 
físicos, bons matemáticos, bons 
químicos, bons informáticos, bons 
gestores, porque têm médias altas e 
são empurrados para medicina.

Acho que a maioria dos jovens sabem 
o que querem, não podem é deixar-se 
levar por influências externas, nomea-
damente, pela vontade da família.

+G Como é que conseguiu, nessa 
altura, pertencendo a uma família com 
poucos recursos financeiros e cinco 
irmãos, tirar um curso de medicina?

CG Conquistando-o. Na altura não 
tinha carro para me transportar para 
o Porto, local onde tirei o curso. 
Tinha de me deslocar em transportes 
públicos, tive de arranjar um aloja-
mento de acordo com o meu poten-
cial económico, e tive de trabalhar 
para ganhar algum dinheiro nos 
meus tempos livres. E deu ainda 
tempo para ser dirigente académico, 
presidente da Associação de 
Estudantes, o que não era usual, 
para quem vinha, como costumava 

dizer, da “mata” para a cidade. 

+G Que opinião tem acerca do Sistema 
Nacional de Saúde?

CG Pode-se criticar muito o SNS, mas 
sem qualquer dúvida que é o serviço 
público que mais evoluiu nos últimos 30 
anos, aproximando-se e ultrapassando 
mesmo padrões de qualidade e eficiên-
cia de países mais desenvolvidos.

Hoje temos pacientes ingleses que 
vêm viver para o Algarve porque têm 
aqui um melhor serviço. E no Algarve, 
as coisas não funcionam tão bem 
como, por exemplo, no norte. A ARS 
norte é aquela que tem, no país, as 
estruturas hospitalares e os cuidados 
de saúde com melhor nível de qualida-
de e eficiência. No Norte fazemos mais 
e mais barato do que no Sul, quase a 
metade do preço.

+G Foi quando esteve na gestão do 
Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA) 
que se apercebeu dessa realidade?

CG Consegui perceber muito mais do 
que o que sabia. Considero a área da 
gestão absolutamente importante, 
complexa, e ao mesmo tempo 
fascinante. 

+G E porque, resolveu deixar a
gestão do CHAA?

CG O trabalho é de tal forma absor-
vente, e exige uma dedicação de tal 
forma exclusiva, que teria de fazer 
uma opção entre fazer aquilo, ou 
exercer atividade clínica. Aquilo para o 
qual eu fui fabricado, para que fui 
construído, estava a começar a 
definhar, porque deixei de o fazer, e 

resposta. Isto só não acontece, se os 
serviços estiverem “entupidos” por 
casos não urgentes.

E aqui o INEM também evolui, na 
triagem, e na resposta que dá. Têm 
salvo muita gente, graças aos cuidados 
médicos diferenciados que garantem 
num curto tempo de resposta.

+G O que pensa do fecho de algumas 
urgências?

CG Se repararmos nos serviços de 
urgência que temos na nossa região, 
urgências de modelo A e B, básicas e 
médico-cirúrgicas, verificamos que 
temos imensa oferta. Por exemplo, o 
hospital de Fafe tem uma urgência 
básica, e isso obriga a ter: dois médicos 
24 horas, dois enfermeiros 24 horas, 
assistente técnico e operacional, 
técnico de imagem e laboratório. 

Considerando todos estes recursos 
humanos, aliados aos custos com as 
instalações, aos gastos de energia e 
consumíveis, é um desperdício colossal de 
recursos financeiros. Face ao número de 
utentes que são lá tratados, entre a 
meia-noite e as oito da manhã, não se 
justifica mesmo. De Fafe a Guimarães são 
sete minutos de ambulância.

Temos é de criar condições, reorgani-
zar e dar capacidade de resposta às 
urgências médico-cirúrgicas para que 
estas possam receber os utentes das 
urgências básicas.

+G Porque é que as pessoas recorre-
rem tanto aos hospitais, nos casos 
em que podiam ser tratadas num 
centro de saúde?

CG É uma questão cultural, e também 
de confiança e credibilidade.  
Muitas vezes, os serviços prestados 
nos centros de saúde não têm a 
qualidade, nem o brio que deviam ter. 
Falta alguma preparação, o brio 
profissional e também as condições 
para resolverem satisfatoriamente 
algumas situações.

+G Em urologia, na sua área, sente que 
os vimaranenses estão mais informa-
dos, e preocupados com a prevenção? 

CG Sim. Muitas doenças que eram 
guardadas na gaveta, e camufladas 
por vergonha, medos e receios, e hoje 
são perfeitamente discutidas. Falamos 
sobretudo dos casos de incontinência 
urinária feminina, e da disfunção 
eréctil. Hoje as pessoas vêm, e têm 
soluções fantásticas, com curas na 
ordem dos 100%, que lhes restitui a 
qualidade de vida.

Embora sem estudos epidemiológicos 
que o sustentem, eu acho que, na 
nossa região, em termos urológicos, 
há um tumor que é desprezado pela 
comunicação e pela população em 
geral, e que existe com uma grande 
densidade e frequência, o tumor da 
bexiga. Existe imenso cancro da 
bexiga nesta região, e litíase (pedra 

nos rins), que resultam de alguns 
fatores de risco, nomeadamente, o 
tabaco e os produtos químicos, 
sobretudo os utilizados em tinturarias. 
Cerca de 40% da nossa atividade 
cirúrgica de rotina, é no tratamento de 
tumores na bexiga.

É importante que apostemos na 
divulgação da doença, a maior parte 
das pessoas não imagina que, por 
exemplo, fumar pode provocar este 
cancro.

+G A quem está exposto a esses 
fatores de risco, o que aconselha?

CG Devem estar atentos aos sinais de 
alerta, quer seja uma dor num órgão 
urológico, ou um aumento ou distorção 
da morfologia do órgão, ou o urinar 
sangue. Quem tiver trabalhado muitos 
anos com produtos químicos, deve 
realizar, mais não seja por uma questão 
de consciência, o exame à bexiga.

Em relação aos exames à próstata e ao 
toque rectal, estes devem ser realiza-
dos pelos homens a partir dos 45 anos, 
caso tenham histórico familiar (irmão 
ou pai), com caso de cancro maligno 
da próstata, ou a partir dos 50 anos 
nos restantes casos.

deixei de fazer aquilo que eu gostava.

+G As funções administrativas podem 
ser entregues a gestores “não médicos”?

CG Isso faz todo o sentido. Cada vez 
mais, as estruturas hospitalares, o 
modelo de financiamento dos hospi-
tais, e todas as regras que lhe estão 
subjacentes exigem gestores de 
carreira. Têm é que ter uma sensibilida-
de especial para a área da saúde, o que 
muitas das vezes não se consegue. 

Atualmente, os gestores da área da saúde, 
preocupam-se sobretudo em dizer “eu 
gastei menos, ou poupei mais em…” e 
não, “eu fiz melhor nisto ou naquilo”. 

Infelizmente, a área económica está a 
sobrepor-se a todos os outros valores.
O objetivo deve ser, fazer mais e 
melhor gastando menos, não só gastar 
menos, independentemente, de se 
mandar mais pessoas para o desem-
prego, ou de se prestar cuidados de 
saúde menos diferenciados e de 
menor qualidade.

Isto faz toda a diferença quando 
falamos da saúde das pessoas.

+G O SNS conforme está, é sustentável?

CG O país conforme está não é 
sustentável. A saúde idem.
O peso do SNS no orçamento do 
estado é grande, e digo que é 
grande porque temos um país com 
uma capacidade produtiva muito 
limitada, quando comparada com 
países como a Inglaterra, mas temos 
uma oferta em termos de cuidados 
de saúde muito superior. 

Este governo, e o ministério da saúde 
tem feito um grande esforço do 
ponto de vista económico-financeiro. 
O que o Ministro Paulo Macedo tem 
feito, e bem, é renegociar preços, 
quer nos fármacos, quer em disposi-
tivos, quer em contratações. Mas em 
termos de restruturação do SNS e 
dos serviços hospitalares e das 
unidades hospitalares, fez zero. 

Por exemplo: foi nomeada uma 
comissão para avaliar a reestruturação 
dos hospitais, logo após a tomada de 
posse. Essa comissão teria de apresen-
tar um relatório em 90 dias sobre a 
reforma hospitalar, já vamos no 
segundo ano do mandato, e o relató-
rio ainda não saiu.

+G Correm rumores acerca de um 
possível encerramento da materni-
dade no Hospital de Guimarães. Tal 
pode acontecer?

CG Politicamente, tudo é viável, e vai 
depender do peso político das pessoas, 
nas estruturas regionais e nacionais. 
A maternidade de Guimarães reduziu 

imenso a sua atividade, o número de 
partos anuais. Realizávamos cerca de 
quatro mil partos, e andamos agora na 
ordem dos  dois mil e poucos, devido a 
uma forte diminuição da natalidade. 

Mas seria um erro tremendo fechar esta 
maternidade, ainda para mais quando se 
define uma maternidade como tendo 
qualidade funcional, a partir dos mil e 
quinhentos partos anuais.

Sejamos claros, para os vimaranenses, 
o que existe neste momento é um 
fantasma, um fantasma que é real, e 
chama-se “o colosso de Braga”, um 
hospital com um número de camas, e 
uma capacidade instalada monstruosa, 
que pode, efetivamente, a trabalhar 
bem, absorver a maior parte das 
unidades hospitalares das redondezas. 
Não me parece que, atualmente, seja 
essa a vontade política, porque o 
hospital de Braga é um PPP (parceria 
público-privada). Ou seja alimentar a 
PPP, seria alimentar “o monstro”.

+G Existe também muita discussão 
acerca da criação de um pólo de 
excelência em Guimarães, em determi-
nadas áreas da saúde. Há capacidade 
para se criar este pólo em Guimarães?

CG Isso é muito controverso. Eu 
defendo que uma unidade hospitalar 
ou de saúde, deve ter como objetivo, 
responder às necessidades da 
população que servem, com níveis 
de qualidade e eficiência, e em 
tempo útil. Ponto final. 

Desde que tenha sido atingido esse 
ponto de equilíbrio, acho que nos 
devemos diferenciar em áreas de 
excelência, se o pudermos fazer, e se 
tivermos condições económico-finan-
ceiras para tal.

Temos de nos preocupar sobretudo, 
em ajustar sempre os meios, às 
necessidades da população. 

+G O que pensa da estrutura de 
cuidados de saúde de Guimarães?

CG Os cuidados de saúde, e a resposta 
das estruturas de saúde de Guimarães 
e do concelho melhoraram significati-
vamente nos últimos anos. Por muito 
que possam criticar, e por muitas 
falhas que ainda possam existir e 
acontecer, isso é inequívoco. Os 
tempos médios de espera para uma 
cirurgia de rotina são agora muito 
inferiores. Hoje ninguém espera um 
ano para ser operado, seja ao que for. 
Na maior parte das especialidades, os 
cuidados são assegurados dentro dos 
tempos máximos de resposta garanti-
dos. As intervenções prioritárias são 
sempre feitas dentro dos “timings” 
previstos para as cirurgias prioritárias. 

Isto era impensável há uns anos. E isto 
deve-se a um aumento do número, da 
qualidade e da eficiência dos recursos 
disponíveis, e ao facto de esta ser 
outra geração. 

+G Com o acentuar da importância 
da questão financeira, pode haver 
um retrocesso na qualidade do 
serviço prestado?

CG Pode sempre. Em saúde, só podemos 
poupar de duas maneiras: comprar mais 
barato, seja o que for, ou fazer menos.

Neste momento, estamos a comprar 
mais barato, e a produzir o mesmo. Será 
difícil conseguir comprar mais barato do 
que o que é conseguido atualmente.

Agora, o caminho será conseguirmos 
produzir mais, no mesmo tempo.
Temo que, caso as contas públicas não 
se equilibrarem, que o próximo passo 
seja o “plafonar” a atividade. Ou seja, 
há uma capacidade para se fazerem 
determinado número de consultas, 
cirurgias ou atividades de ambulatório, 
e a partir dessa quantidade, o serviço 
prestado não seja pago. 

O sistema de financiamento dos 
hospitais depende da produção. Devo 
dizer-lhe que não concordo com este 
modelo que permite que, para a 
mesma atividade, os hospitais sejam 
pagos de forma diferente. Por exem-
plo, o hospital de Braga, para a mesma 
atividade, recebe praticamente o 
dobro do que recebemos em Guima-
rães. Isso tem a ver com outras áreas 
muito mais caras que esses hospitais 
têm e que têm de ser financiadas. 
Mas penso que a equação de valores 
está desajustada. Até porque o 
hospital de Guimarães tem valências e 
áreas técnicas que o aproximam muito 
mais daquilo que é um hospital central, 
do que um hospital distrital. Isso torna 
muito difícil o equilíbrio das contas num 
hospital desta envergadura.

+G A crise, tem afastado as pessoas 
dos cuidados de saúde, sobretudo 
das urgências?

CG Eu sou da opinião que a gratuitida-
de é um erro. Deve sempre de existir 
uma pequena comparticipação, 
porque assim, a auditor do ato será o 
próprio utente. Se for gratuito a 
pessoa vai e ponto final. Mas, se não 
for gratuito, e o utente tiver que pagar 
por cada exame que faz, pensa que se 
calhar não precisa de tanta coisa. Se 
alguém se cortar num dedo, basta 
comprimir e colocar um penso, se for 
ao hospital vai pagar 18,50 €, e ainda 
ocupar uma vaga. A taxa moderadora 
é realmente dissuadora. E isso permite 
que os doentes agudos graves, os 
doentes críticos, tenham uma boa 
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Natural de Candoso S.Martinho, entre 
pratos, falou-nos da sua paixão pela 
biologia, que virou paixão pela medicina. 

Auto-designa-se, “um vimaranense de 
gema”, classificando estes como uma 
espécie muito particular, e mostra-se 
orgulhoso por pertencer a uma cidade 
que evoluiu com muito brilho e 
requinte, tornando-se num destino 
turístico de excelência.

Está muito preocupado com futuro 
dos seus dois filhos: o mais velho, de 
19 anos, “provavelmente terá de 
procurar no mundo as oportunidades 
que faltam em Portugal”, quanto à 
mais nova, de 15, “espero que, a 
situação difícil em que o país se 
encontra já tenha melhorado, na 
altura em que esta tenha de procurar 
uma saída profissional”.
 
Nos seus tempos livres, Carlos Guima-
rães, gosta de: caminhar para ganhar 
“pulmão e coração”, de ler, ouvir 
música, btt, automóveis e de se 
dedicar às coisas da terra, no fundo, 
um regresso às origens. 

+G Em que altura percebeu que queria 
ser médico?

CG Todos nós, em determinada fase 
da nossa vida quisemos ser astronau-
tas, pilotos de aviação, e aqueles que 
gostam da área biológica, quiseram 
ser médicos. Fui para um curso que, 
na altura, era inovador, e muito 
ligado às áreas biológicas e básicas, 
que era o que gostava. Acabei por 
fazer esta opção porque, nos anos 
80, tirar um curso de medicina era 
garantia de emprego, dava-me um 

potencial de sustentabilidade muito 
maior que o da biologia em si, e no 
fundo, era do que eu gostava.  

“Quando me foi proposto fazer 
investigação no doutoramento eu 
disse: Eu não quero. Eu quero apenas e 
só ser médico!”

Hoje, infelizmente, há muitos 
estudantes de medicina que entram 
neste curso só porque a família acha 
que deve ter um médico, e porque 
são bons alunos, e isso é um erro 
colossal. Eu acho que se estão a 
perder muito bons biólogos, bons 
físicos, bons matemáticos, bons 
químicos, bons informáticos, bons 
gestores, porque têm médias altas e 
são empurrados para medicina.

Acho que a maioria dos jovens sabem 
o que querem, não podem é deixar-se 
levar por influências externas, nomea-
damente, pela vontade da família.

+G Como é que conseguiu, nessa 
altura, pertencendo a uma família com 
poucos recursos financeiros e cinco 
irmãos, tirar um curso de medicina?

CG Conquistando-o. Na altura não 
tinha carro para me transportar para 
o Porto, local onde tirei o curso. 
Tinha de me deslocar em transportes 
públicos, tive de arranjar um aloja-
mento de acordo com o meu poten-
cial económico, e tive de trabalhar 
para ganhar algum dinheiro nos 
meus tempos livres. E deu ainda 
tempo para ser dirigente académico, 
presidente da Associação de 
Estudantes, o que não era usual, 
para quem vinha, como costumava 

dizer, da “mata” para a cidade. 

+G Que opinião tem acerca do Sistema 
Nacional de Saúde?

CG Pode-se criticar muito o SNS, mas 
sem qualquer dúvida que é o serviço 
público que mais evoluiu nos últimos 30 
anos, aproximando-se e ultrapassando 
mesmo padrões de qualidade e eficiên-
cia de países mais desenvolvidos.

Hoje temos pacientes ingleses que 
vêm viver para o Algarve porque têm 
aqui um melhor serviço. E no Algarve, 
as coisas não funcionam tão bem 
como, por exemplo, no norte. A ARS 
norte é aquela que tem, no país, as 
estruturas hospitalares e os cuidados 
de saúde com melhor nível de qualida-
de e eficiência. No Norte fazemos mais 
e mais barato do que no Sul, quase a 
metade do preço.

+G Foi quando esteve na gestão do 
Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA) 
que se apercebeu dessa realidade?

CG Consegui perceber muito mais do 
que o que sabia. Considero a área da 
gestão absolutamente importante, 
complexa, e ao mesmo tempo 
fascinante. 

+G E porque, resolveu deixar a
gestão do CHAA?

CG O trabalho é de tal forma absor-
vente, e exige uma dedicação de tal 
forma exclusiva, que teria de fazer 
uma opção entre fazer aquilo, ou 
exercer atividade clínica. Aquilo para o 
qual eu fui fabricado, para que fui 
construído, estava a começar a 
definhar, porque deixei de o fazer, e 

resposta. Isto só não acontece, se os 
serviços estiverem “entupidos” por 
casos não urgentes.

E aqui o INEM também evolui, na 
triagem, e na resposta que dá. Têm 
salvo muita gente, graças aos cuidados 
médicos diferenciados que garantem 
num curto tempo de resposta.

+G O que pensa do fecho de algumas 
urgências?

CG Se repararmos nos serviços de 
urgência que temos na nossa região, 
urgências de modelo A e B, básicas e 
médico-cirúrgicas, verificamos que 
temos imensa oferta. Por exemplo, o 
hospital de Fafe tem uma urgência 
básica, e isso obriga a ter: dois médicos 
24 horas, dois enfermeiros 24 horas, 
assistente técnico e operacional, 
técnico de imagem e laboratório. 

Considerando todos estes recursos 
humanos, aliados aos custos com as 
instalações, aos gastos de energia e 
consumíveis, é um desperdício colossal de 
recursos financeiros. Face ao número de 
utentes que são lá tratados, entre a 
meia-noite e as oito da manhã, não se 
justifica mesmo. De Fafe a Guimarães são 
sete minutos de ambulância.

Temos é de criar condições, reorgani-
zar e dar capacidade de resposta às 
urgências médico-cirúrgicas para que 
estas possam receber os utentes das 
urgências básicas.

+G Porque é que as pessoas recorre-
rem tanto aos hospitais, nos casos 
em que podiam ser tratadas num 
centro de saúde?

CG É uma questão cultural, e também 
de confiança e credibilidade.  
Muitas vezes, os serviços prestados 
nos centros de saúde não têm a 
qualidade, nem o brio que deviam ter. 
Falta alguma preparação, o brio 
profissional e também as condições 
para resolverem satisfatoriamente 
algumas situações.

+G Em urologia, na sua área, sente que 
os vimaranenses estão mais informa-
dos, e preocupados com a prevenção? 

CG Sim. Muitas doenças que eram 
guardadas na gaveta, e camufladas 
por vergonha, medos e receios, e hoje 
são perfeitamente discutidas. Falamos 
sobretudo dos casos de incontinência 
urinária feminina, e da disfunção 
eréctil. Hoje as pessoas vêm, e têm 
soluções fantásticas, com curas na 
ordem dos 100%, que lhes restitui a 
qualidade de vida.

Embora sem estudos epidemiológicos 
que o sustentem, eu acho que, na 
nossa região, em termos urológicos, 
há um tumor que é desprezado pela 
comunicação e pela população em 
geral, e que existe com uma grande 
densidade e frequência, o tumor da 
bexiga. Existe imenso cancro da 
bexiga nesta região, e litíase (pedra 

nos rins), que resultam de alguns 
fatores de risco, nomeadamente, o 
tabaco e os produtos químicos, 
sobretudo os utilizados em tinturarias. 
Cerca de 40% da nossa atividade 
cirúrgica de rotina, é no tratamento de 
tumores na bexiga.

É importante que apostemos na 
divulgação da doença, a maior parte 
das pessoas não imagina que, por 
exemplo, fumar pode provocar este 
cancro.

+G A quem está exposto a esses 
fatores de risco, o que aconselha?

CG Devem estar atentos aos sinais de 
alerta, quer seja uma dor num órgão 
urológico, ou um aumento ou distorção 
da morfologia do órgão, ou o urinar 
sangue. Quem tiver trabalhado muitos 
anos com produtos químicos, deve 
realizar, mais não seja por uma questão 
de consciência, o exame à bexiga.

Em relação aos exames à próstata e ao 
toque rectal, estes devem ser realiza-
dos pelos homens a partir dos 45 anos, 
caso tenham histórico familiar (irmão 
ou pai), com caso de cancro maligno 
da próstata, ou a partir dos 50 anos 
nos restantes casos.

deixei de fazer aquilo que eu gostava.

+G As funções administrativas podem 
ser entregues a gestores “não médicos”?

CG Isso faz todo o sentido. Cada vez 
mais, as estruturas hospitalares, o 
modelo de financiamento dos hospi-
tais, e todas as regras que lhe estão 
subjacentes exigem gestores de 
carreira. Têm é que ter uma sensibilida-
de especial para a área da saúde, o que 
muitas das vezes não se consegue. 

Atualmente, os gestores da área da saúde, 
preocupam-se sobretudo em dizer “eu 
gastei menos, ou poupei mais em…” e 
não, “eu fiz melhor nisto ou naquilo”. 

Infelizmente, a área económica está a 
sobrepor-se a todos os outros valores.
O objetivo deve ser, fazer mais e 
melhor gastando menos, não só gastar 
menos, independentemente, de se 
mandar mais pessoas para o desem-
prego, ou de se prestar cuidados de 
saúde menos diferenciados e de 
menor qualidade.

Isto faz toda a diferença quando 
falamos da saúde das pessoas.

+G O SNS conforme está, é sustentável?

CG O país conforme está não é 
sustentável. A saúde idem.
O peso do SNS no orçamento do 
estado é grande, e digo que é 
grande porque temos um país com 
uma capacidade produtiva muito 
limitada, quando comparada com 
países como a Inglaterra, mas temos 
uma oferta em termos de cuidados 
de saúde muito superior. 

Este governo, e o ministério da saúde 
tem feito um grande esforço do 
ponto de vista económico-financeiro. 
O que o Ministro Paulo Macedo tem 
feito, e bem, é renegociar preços, 
quer nos fármacos, quer em disposi-
tivos, quer em contratações. Mas em 
termos de restruturação do SNS e 
dos serviços hospitalares e das 
unidades hospitalares, fez zero. 

Por exemplo: foi nomeada uma 
comissão para avaliar a reestruturação 
dos hospitais, logo após a tomada de 
posse. Essa comissão teria de apresen-
tar um relatório em 90 dias sobre a 
reforma hospitalar, já vamos no 
segundo ano do mandato, e o relató-
rio ainda não saiu.

+G Correm rumores acerca de um 
possível encerramento da materni-
dade no Hospital de Guimarães. Tal 
pode acontecer?

CG Politicamente, tudo é viável, e vai 
depender do peso político das pessoas, 
nas estruturas regionais e nacionais. 
A maternidade de Guimarães reduziu 

imenso a sua atividade, o número de 
partos anuais. Realizávamos cerca de 
quatro mil partos, e andamos agora na 
ordem dos  dois mil e poucos, devido a 
uma forte diminuição da natalidade. 

Mas seria um erro tremendo fechar esta 
maternidade, ainda para mais quando se 
define uma maternidade como tendo 
qualidade funcional, a partir dos mil e 
quinhentos partos anuais.

Sejamos claros, para os vimaranenses, 
o que existe neste momento é um 
fantasma, um fantasma que é real, e 
chama-se “o colosso de Braga”, um 
hospital com um número de camas, e 
uma capacidade instalada monstruosa, 
que pode, efetivamente, a trabalhar 
bem, absorver a maior parte das 
unidades hospitalares das redondezas. 
Não me parece que, atualmente, seja 
essa a vontade política, porque o 
hospital de Braga é um PPP (parceria 
público-privada). Ou seja alimentar a 
PPP, seria alimentar “o monstro”.

+G Existe também muita discussão 
acerca da criação de um pólo de 
excelência em Guimarães, em determi-
nadas áreas da saúde. Há capacidade 
para se criar este pólo em Guimarães?

CG Isso é muito controverso. Eu 
defendo que uma unidade hospitalar 
ou de saúde, deve ter como objetivo, 
responder às necessidades da 
população que servem, com níveis 
de qualidade e eficiência, e em 
tempo útil. Ponto final. 

Desde que tenha sido atingido esse 
ponto de equilíbrio, acho que nos 
devemos diferenciar em áreas de 
excelência, se o pudermos fazer, e se 
tivermos condições económico-finan-
ceiras para tal.

Temos de nos preocupar sobretudo, 
em ajustar sempre os meios, às 
necessidades da população. 

+G O que pensa da estrutura de 
cuidados de saúde de Guimarães?

CG Os cuidados de saúde, e a resposta 
das estruturas de saúde de Guimarães 
e do concelho melhoraram significati-
vamente nos últimos anos. Por muito 
que possam criticar, e por muitas 
falhas que ainda possam existir e 
acontecer, isso é inequívoco. Os 
tempos médios de espera para uma 
cirurgia de rotina são agora muito 
inferiores. Hoje ninguém espera um 
ano para ser operado, seja ao que for. 
Na maior parte das especialidades, os 
cuidados são assegurados dentro dos 
tempos máximos de resposta garanti-
dos. As intervenções prioritárias são 
sempre feitas dentro dos “timings” 
previstos para as cirurgias prioritárias. 

Isto era impensável há uns anos. E isto 
deve-se a um aumento do número, da 
qualidade e da eficiência dos recursos 
disponíveis, e ao facto de esta ser 
outra geração. 

+G Com o acentuar da importância 
da questão financeira, pode haver 
um retrocesso na qualidade do 
serviço prestado?

CG Pode sempre. Em saúde, só podemos 
poupar de duas maneiras: comprar mais 
barato, seja o que for, ou fazer menos.

Neste momento, estamos a comprar 
mais barato, e a produzir o mesmo. Será 
difícil conseguir comprar mais barato do 
que o que é conseguido atualmente.

Agora, o caminho será conseguirmos 
produzir mais, no mesmo tempo.
Temo que, caso as contas públicas não 
se equilibrarem, que o próximo passo 
seja o “plafonar” a atividade. Ou seja, 
há uma capacidade para se fazerem 
determinado número de consultas, 
cirurgias ou atividades de ambulatório, 
e a partir dessa quantidade, o serviço 
prestado não seja pago. 

O sistema de financiamento dos 
hospitais depende da produção. Devo 
dizer-lhe que não concordo com este 
modelo que permite que, para a 
mesma atividade, os hospitais sejam 
pagos de forma diferente. Por exem-
plo, o hospital de Braga, para a mesma 
atividade, recebe praticamente o 
dobro do que recebemos em Guima-
rães. Isso tem a ver com outras áreas 
muito mais caras que esses hospitais 
têm e que têm de ser financiadas. 
Mas penso que a equação de valores 
está desajustada. Até porque o 
hospital de Guimarães tem valências e 
áreas técnicas que o aproximam muito 
mais daquilo que é um hospital central, 
do que um hospital distrital. Isso torna 
muito difícil o equilíbrio das contas num 
hospital desta envergadura.

+G A crise, tem afastado as pessoas 
dos cuidados de saúde, sobretudo 
das urgências?

CG Eu sou da opinião que a gratuitida-
de é um erro. Deve sempre de existir 
uma pequena comparticipação, 
porque assim, a auditor do ato será o 
próprio utente. Se for gratuito a 
pessoa vai e ponto final. Mas, se não 
for gratuito, e o utente tiver que pagar 
por cada exame que faz, pensa que se 
calhar não precisa de tanta coisa. Se 
alguém se cortar num dedo, basta 
comprimir e colocar um penso, se for 
ao hospital vai pagar 18,50 €, e ainda 
ocupar uma vaga. A taxa moderadora 
é realmente dissuadora. E isso permite 
que os doentes agudos graves, os 
doentes críticos, tenham uma boa 



Natural de Candoso S.Martinho, entre 
pratos, falou-nos da sua paixão pela 
biologia, que virou paixão pela medicina. 

Auto-designa-se, “um vimaranense de 
gema”, classificando estes como uma 
espécie muito particular, e mostra-se 
orgulhoso por pertencer a uma cidade 
que evoluiu com muito brilho e 
requinte, tornando-se num destino 
turístico de excelência.

Está muito preocupado com futuro 
dos seus dois filhos: o mais velho, de 
19 anos, “provavelmente terá de 
procurar no mundo as oportunidades 
que faltam em Portugal”, quanto à 
mais nova, de 15, “espero que, a 
situação difícil em que o país se 
encontra já tenha melhorado, na 
altura em que esta tenha de procurar 
uma saída profissional”.
 
Nos seus tempos livres, Carlos Guima-
rães, gosta de: caminhar para ganhar 
“pulmão e coração”, de ler, ouvir 
música, btt, automóveis e de se 
dedicar às coisas da terra, no fundo, 
um regresso às origens. 

+G Em que altura percebeu que queria 
ser médico?

CG Todos nós, em determinada fase 
da nossa vida quisemos ser astronau-
tas, pilotos de aviação, e aqueles que 
gostam da área biológica, quiseram 
ser médicos. Fui para um curso que, 
na altura, era inovador, e muito 
ligado às áreas biológicas e básicas, 
que era o que gostava. Acabei por 
fazer esta opção porque, nos anos 
80, tirar um curso de medicina era 
garantia de emprego, dava-me um 

potencial de sustentabilidade muito 
maior que o da biologia em si, e no 
fundo, era do que eu gostava.  

“Quando me foi proposto fazer 
investigação no doutoramento eu 
disse: Eu não quero. Eu quero apenas e 
só ser médico!”

Hoje, infelizmente, há muitos 
estudantes de medicina que entram 
neste curso só porque a família acha 
que deve ter um médico, e porque 
são bons alunos, e isso é um erro 
colossal. Eu acho que se estão a 
perder muito bons biólogos, bons 
físicos, bons matemáticos, bons 
químicos, bons informáticos, bons 
gestores, porque têm médias altas e 
são empurrados para medicina.

Acho que a maioria dos jovens sabem 
o que querem, não podem é deixar-se 
levar por influências externas, nomea-
damente, pela vontade da família.

+G Como é que conseguiu, nessa 
altura, pertencendo a uma família com 
poucos recursos financeiros e cinco 
irmãos, tirar um curso de medicina?

CG Conquistando-o. Na altura não 
tinha carro para me transportar para 
o Porto, local onde tirei o curso. 
Tinha de me deslocar em transportes 
públicos, tive de arranjar um aloja-
mento de acordo com o meu poten-
cial económico, e tive de trabalhar 
para ganhar algum dinheiro nos 
meus tempos livres. E deu ainda 
tempo para ser dirigente académico, 
presidente da Associação de 
Estudantes, o que não era usual, 
para quem vinha, como costumava 

dizer, da “mata” para a cidade. 

+G Que opinião tem acerca do Sistema 
Nacional de Saúde?

CG Pode-se criticar muito o SNS, mas 
sem qualquer dúvida que é o serviço 
público que mais evoluiu nos últimos 30 
anos, aproximando-se e ultrapassando 
mesmo padrões de qualidade e eficiên-
cia de países mais desenvolvidos.

Hoje temos pacientes ingleses que 
vêm viver para o Algarve porque têm 
aqui um melhor serviço. E no Algarve, 
as coisas não funcionam tão bem 
como, por exemplo, no norte. A ARS 
norte é aquela que tem, no país, as 
estruturas hospitalares e os cuidados 
de saúde com melhor nível de qualida-
de e eficiência. No Norte fazemos mais 
e mais barato do que no Sul, quase a 
metade do preço.

+G Foi quando esteve na gestão do 
Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA) 
que se apercebeu dessa realidade?

CG Consegui perceber muito mais do 
que o que sabia. Considero a área da 
gestão absolutamente importante, 
complexa, e ao mesmo tempo 
fascinante. 

+G E porque, resolveu deixar a
gestão do CHAA?

CG O trabalho é de tal forma absor-
vente, e exige uma dedicação de tal 
forma exclusiva, que teria de fazer 
uma opção entre fazer aquilo, ou 
exercer atividade clínica. Aquilo para o 
qual eu fui fabricado, para que fui 
construído, estava a começar a 
definhar, porque deixei de o fazer, e 

resposta. Isto só não acontece, se os 
serviços estiverem “entupidos” por 
casos não urgentes.

E aqui o INEM também evolui, na 
triagem, e na resposta que dá. Têm 
salvo muita gente, graças aos cuidados 
médicos diferenciados que garantem 
num curto tempo de resposta.

+G O que pensa do fecho de algumas 
urgências?

CG Se repararmos nos serviços de 
urgência que temos na nossa região, 
urgências de modelo A e B, básicas e 
médico-cirúrgicas, verificamos que 
temos imensa oferta. Por exemplo, o 
hospital de Fafe tem uma urgência 
básica, e isso obriga a ter: dois médicos 
24 horas, dois enfermeiros 24 horas, 
assistente técnico e operacional, 
técnico de imagem e laboratório. 

Considerando todos estes recursos 
humanos, aliados aos custos com as 
instalações, aos gastos de energia e 
consumíveis, é um desperdício colossal de 
recursos financeiros. Face ao número de 
utentes que são lá tratados, entre a 
meia-noite e as oito da manhã, não se 
justifica mesmo. De Fafe a Guimarães são 
sete minutos de ambulância.

Temos é de criar condições, reorgani-
zar e dar capacidade de resposta às 
urgências médico-cirúrgicas para que 
estas possam receber os utentes das 
urgências básicas.

+G Porque é que as pessoas recorre-
rem tanto aos hospitais, nos casos 
em que podiam ser tratadas num 
centro de saúde?

CG É uma questão cultural, e também 
de confiança e credibilidade.  
Muitas vezes, os serviços prestados 
nos centros de saúde não têm a 
qualidade, nem o brio que deviam ter. 
Falta alguma preparação, o brio 
profissional e também as condições 
para resolverem satisfatoriamente 
algumas situações.

+G Em urologia, na sua área, sente que 
os vimaranenses estão mais informa-
dos, e preocupados com a prevenção? 

CG Sim. Muitas doenças que eram 
guardadas na gaveta, e camufladas 
por vergonha, medos e receios, e hoje 
são perfeitamente discutidas. Falamos 
sobretudo dos casos de incontinência 
urinária feminina, e da disfunção 
eréctil. Hoje as pessoas vêm, e têm 
soluções fantásticas, com curas na 
ordem dos 100%, que lhes restitui a 
qualidade de vida.

Embora sem estudos epidemiológicos 
que o sustentem, eu acho que, na 
nossa região, em termos urológicos, 
há um tumor que é desprezado pela 
comunicação e pela população em 
geral, e que existe com uma grande 
densidade e frequência, o tumor da 
bexiga. Existe imenso cancro da 
bexiga nesta região, e litíase (pedra 

nos rins), que resultam de alguns 
fatores de risco, nomeadamente, o 
tabaco e os produtos químicos, 
sobretudo os utilizados em tinturarias. 
Cerca de 40% da nossa atividade 
cirúrgica de rotina, é no tratamento de 
tumores na bexiga.

É importante que apostemos na 
divulgação da doença, a maior parte 
das pessoas não imagina que, por 
exemplo, fumar pode provocar este 
cancro.

+G A quem está exposto a esses 
fatores de risco, o que aconselha?

CG Devem estar atentos aos sinais de 
alerta, quer seja uma dor num órgão 
urológico, ou um aumento ou distorção 
da morfologia do órgão, ou o urinar 
sangue. Quem tiver trabalhado muitos 
anos com produtos químicos, deve 
realizar, mais não seja por uma questão 
de consciência, o exame à bexiga.

Em relação aos exames à próstata e ao 
toque rectal, estes devem ser realiza-
dos pelos homens a partir dos 45 anos, 
caso tenham histórico familiar (irmão 
ou pai), com caso de cancro maligno 
da próstata, ou a partir dos 50 anos 
nos restantes casos.

deixei de fazer aquilo que eu gostava.

+G As funções administrativas podem 
ser entregues a gestores “não médicos”?

CG Isso faz todo o sentido. Cada vez 
mais, as estruturas hospitalares, o 
modelo de financiamento dos hospi-
tais, e todas as regras que lhe estão 
subjacentes exigem gestores de 
carreira. Têm é que ter uma sensibilida-
de especial para a área da saúde, o que 
muitas das vezes não se consegue. 

Atualmente, os gestores da área da saúde, 
preocupam-se sobretudo em dizer “eu 
gastei menos, ou poupei mais em…” e 
não, “eu fiz melhor nisto ou naquilo”. 

Infelizmente, a área económica está a 
sobrepor-se a todos os outros valores.
O objetivo deve ser, fazer mais e 
melhor gastando menos, não só gastar 
menos, independentemente, de se 
mandar mais pessoas para o desem-
prego, ou de se prestar cuidados de 
saúde menos diferenciados e de 
menor qualidade.

Isto faz toda a diferença quando 
falamos da saúde das pessoas.

+G O SNS conforme está, é sustentável?

CG O país conforme está não é 
sustentável. A saúde idem.
O peso do SNS no orçamento do 
estado é grande, e digo que é 
grande porque temos um país com 
uma capacidade produtiva muito 
limitada, quando comparada com 
países como a Inglaterra, mas temos 
uma oferta em termos de cuidados 
de saúde muito superior. 

Este governo, e o ministério da saúde 
tem feito um grande esforço do 
ponto de vista económico-financeiro. 
O que o Ministro Paulo Macedo tem 
feito, e bem, é renegociar preços, 
quer nos fármacos, quer em disposi-
tivos, quer em contratações. Mas em 
termos de restruturação do SNS e 
dos serviços hospitalares e das 
unidades hospitalares, fez zero. 

Por exemplo: foi nomeada uma 
comissão para avaliar a reestruturação 
dos hospitais, logo após a tomada de 
posse. Essa comissão teria de apresen-
tar um relatório em 90 dias sobre a 
reforma hospitalar, já vamos no 
segundo ano do mandato, e o relató-
rio ainda não saiu.

+G Correm rumores acerca de um 
possível encerramento da materni-
dade no Hospital de Guimarães. Tal 
pode acontecer?

CG Politicamente, tudo é viável, e vai 
depender do peso político das pessoas, 
nas estruturas regionais e nacionais. 
A maternidade de Guimarães reduziu 

imenso a sua atividade, o número de 
partos anuais. Realizávamos cerca de 
quatro mil partos, e andamos agora na 
ordem dos  dois mil e poucos, devido a 
uma forte diminuição da natalidade. 

Mas seria um erro tremendo fechar esta 
maternidade, ainda para mais quando se 
define uma maternidade como tendo 
qualidade funcional, a partir dos mil e 
quinhentos partos anuais.

Sejamos claros, para os vimaranenses, 
o que existe neste momento é um 
fantasma, um fantasma que é real, e 
chama-se “o colosso de Braga”, um 
hospital com um número de camas, e 
uma capacidade instalada monstruosa, 
que pode, efetivamente, a trabalhar 
bem, absorver a maior parte das 
unidades hospitalares das redondezas. 
Não me parece que, atualmente, seja 
essa a vontade política, porque o 
hospital de Braga é um PPP (parceria 
público-privada). Ou seja alimentar a 
PPP, seria alimentar “o monstro”.

+G Existe também muita discussão 
acerca da criação de um pólo de 
excelência em Guimarães, em determi-
nadas áreas da saúde. Há capacidade 
para se criar este pólo em Guimarães?

CG Isso é muito controverso. Eu 
defendo que uma unidade hospitalar 
ou de saúde, deve ter como objetivo, 
responder às necessidades da 
população que servem, com níveis 
de qualidade e eficiência, e em 
tempo útil. Ponto final. 

Desde que tenha sido atingido esse 
ponto de equilíbrio, acho que nos 
devemos diferenciar em áreas de 
excelência, se o pudermos fazer, e se 
tivermos condições económico-finan-
ceiras para tal.

Temos de nos preocupar sobretudo, 
em ajustar sempre os meios, às 
necessidades da população. 

+G O que pensa da estrutura de 
cuidados de saúde de Guimarães?

CG Os cuidados de saúde, e a resposta 
das estruturas de saúde de Guimarães 
e do concelho melhoraram significati-
vamente nos últimos anos. Por muito 
que possam criticar, e por muitas 
falhas que ainda possam existir e 
acontecer, isso é inequívoco. Os 
tempos médios de espera para uma 
cirurgia de rotina são agora muito 
inferiores. Hoje ninguém espera um 
ano para ser operado, seja ao que for. 
Na maior parte das especialidades, os 
cuidados são assegurados dentro dos 
tempos máximos de resposta garanti-
dos. As intervenções prioritárias são 
sempre feitas dentro dos “timings” 
previstos para as cirurgias prioritárias. 

Isto era impensável há uns anos. E isto 
deve-se a um aumento do número, da 
qualidade e da eficiência dos recursos 
disponíveis, e ao facto de esta ser 
outra geração. 

+G Com o acentuar da importância 
da questão financeira, pode haver 
um retrocesso na qualidade do 
serviço prestado?

CG Pode sempre. Em saúde, só podemos 
poupar de duas maneiras: comprar mais 
barato, seja o que for, ou fazer menos.

Neste momento, estamos a comprar 
mais barato, e a produzir o mesmo. Será 
difícil conseguir comprar mais barato do 
que o que é conseguido atualmente.

Agora, o caminho será conseguirmos 
produzir mais, no mesmo tempo.
Temo que, caso as contas públicas não 
se equilibrarem, que o próximo passo 
seja o “plafonar” a atividade. Ou seja, 
há uma capacidade para se fazerem 
determinado número de consultas, 
cirurgias ou atividades de ambulatório, 
e a partir dessa quantidade, o serviço 
prestado não seja pago. 

O sistema de financiamento dos 
hospitais depende da produção. Devo 
dizer-lhe que não concordo com este 
modelo que permite que, para a 
mesma atividade, os hospitais sejam 
pagos de forma diferente. Por exem-
plo, o hospital de Braga, para a mesma 
atividade, recebe praticamente o 
dobro do que recebemos em Guima-
rães. Isso tem a ver com outras áreas 
muito mais caras que esses hospitais 
têm e que têm de ser financiadas. 
Mas penso que a equação de valores 
está desajustada. Até porque o 
hospital de Guimarães tem valências e 
áreas técnicas que o aproximam muito 
mais daquilo que é um hospital central, 
do que um hospital distrital. Isso torna 
muito difícil o equilíbrio das contas num 
hospital desta envergadura.

+G A crise, tem afastado as pessoas 
dos cuidados de saúde, sobretudo 
das urgências?

CG Eu sou da opinião que a gratuitida-
de é um erro. Deve sempre de existir 
uma pequena comparticipação, 
porque assim, a auditor do ato será o 
próprio utente. Se for gratuito a 
pessoa vai e ponto final. Mas, se não 
for gratuito, e o utente tiver que pagar 
por cada exame que faz, pensa que se 
calhar não precisa de tanta coisa. Se 
alguém se cortar num dedo, basta 
comprimir e colocar um penso, se for 
ao hospital vai pagar 18,50 €, e ainda 
ocupar uma vaga. A taxa moderadora 
é realmente dissuadora. E isso permite 
que os doentes agudos graves, os 
doentes críticos, tenham uma boa 
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Com a aposta num novo 
negócio, e com o conceito 
definido, Sofia Pedroso e a 
sua sócia Carla Monteiro, 
procuraram a detalhe® para, 
em conjunto desenvolver 
uma solução de comunicação 
adequada ao seu projecto 
Bright Minds (Centro de 
Acompanhamento Escolar).

Para que o cliente consiga visualizar 
corretamente as ideias projetadas, 

apresentamos maquetes das diversas 
soluções desenvolvidas. No caso do 

Bright Minds: identidade corporativa + 
cartões de visita + papel timbrado + flyer 

promocional + decoração de montra.

Oito em cada dez projectos realizados 
pela detalhe® são aprovados na 
primeira proposta. Todo este processo 
individualizado de recolha de 
informação, percepção dos objetivos e 
expectativas do cliente produz 
sempre os melhores resultados.

O objectivo maior da detalhe® é a satisfação dos seus 
clientes, por isso, depois da realização de cada trabalho 

procuramos receber o feedback dos clientes, e responder a 
eventuais ajustes ou novas necessidades que possam surgir. 
Estamos sempre prontos para desenvolver novas soluções e 

superar as expectativas dos nossos clientes.

Sempre que possível a detalhe® privilegia a 
produção interna dos trabalhos. No caso do 

Bright Minds a produção dos materiais e a 
aplicação da montra em vinil ficou totalmente ao 

nosso encargo, sem precisarmos de recorrer a 
fornecedores externos.

Após o contacto inicial com 
o departamento criativo, 
onde é transmitida a 
informação de partida e o 
objectivo principal que se 
pretende atingir, a detalhe 
estimou o tempo e 
recursos necessários para 
desenvolver o trabalho e 
apresenta o orçamento 
correspondente.

O cliente aprova o 
nosso orçamento e dá 
luz verde para que a 
equipa possa avançar 
com o “brainstorming”  
do trabalho.

Perguntam-nos muitas vezes:
Mas afinal o que é que a detalhe® faz?

Por acharmos legítima a pergunta, 
deixamos aqui um exemplo concreto do 
processo pelo qual organizamos o nosso 

trabalho. Se esta forma de trabalho lhe 
agrada e estiver interessado em aplicá-la 

ao seu negócio, fale connosco!

Subscreva a nossa
newsletter online!

A reunião entre cliente e os 
criativos é o ponto chave para 
o sucesso de cada trabalho. 

A detalhe® procura nesta 
fase perceber na perfeição 

o conceito, quais os objetivos 
e resultados esperados, e neste 

caso concreto o posicionamento e os 
valores associados ao projeto. É uma reunião de 
recolha de informação e troca de ideias, de 
avaliação do que pode ou não resultar. 

O que resulta para este cliente pode resultar de forma 
diferente com outro, cujos objetivos e foco sejam diferentes.

É aqui que percebemos que caminhos vamos seguir, o 
que vamos colocar em prática, que recursos e 
materiais vamos utilizar, para que cada trabalho seja 
único e responda plenamente aos objetivos e 
expectativas de cada cliente.

Visite a Bright Minds e veja de perto o nosso tra
balho!

Cliente
Satisfeito!

“O sonho de abertura de um Centro 
de Estudos era algo que nos 

acompanhava há já algum tempo. As 
ideias eram muitas, mas faltava o 

principal... a imagem do nosso centro. 
Procuramos a ajuda da detalhe® e 

logo na primeira reunião, foi 
perceptível o profissionalismo e 

dedicação de todos os seus 
profissionais. As ideias foram surgindo 

e o produto final superou todas as 
expectativas. Os timings foram todos 
cumpridos e não poderíamos estar 
mais satisfeitas. A detalhe® é uma 

empresa de referência que 
recomendamos a todos.”

Sofia Pedroso
Bright Minds

www.detalhe-sp.pt   Sabemos que temos a solução ideal para si!

Este é o momento em que tudo ganha 
forma! As melhores ideias que ficaram 
em cima da mesa são agora concebidas 
e posteriormente apresentadas ao 
cliente numa nova reunião.

 Junto à Farmácia de Ronfe - Guimarães
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Ricardo
  �ade

economia com:

Quando poupa dinheiro, qual o seu 
objectivo? Um projecto, uma meta, ou 
poupa só por poupar? Tem medo de 
uma qualquer desgraça ou de ficar 
falido? Qualquer que seja o caso 
ponha o dinheiro a trabalhar para si, 
pois de outra forma ele perde valor: 
como a inflação oscila entre 1% e 3%, 
se o nosso dinheiro não crescer a essa 
taxa está a perder poder de compra.
Por onde começar?

Em junho, foi apresentado, o sistema de 
aluguer de automóveis (carsharing) 
eléctricos em Guimarães.

O sistema carsharing, consiste na 
partilha dos mesmos veículos, por um 
conjunto de membros, dispensando os 
seus utilizadores dos gastos inerentes à 
propriedade de um veículo. Este 
sistema de mobilidade é reconhecido 
pela União Internacional de Transpor-
tes (UITP), como um dos elementos 

fulcrais na mobilidade urbana, 
diminuindo a necessidade de utilização 
de transporte individual.

Este projecto, da empresa IN Mobility, 
promovido pelos empresários Gabriel 
Martins e Gil Ferreira, irá permitir não só 
dar utilidade aos 17 postos de abasteci-
mento já existentes em Guimarães, mas 
também contribuir, nesta cidade, para 
uma mobilidade urbana sustentável.

Nas palavras do Presidente da Câmara 
Municipal, António Magalhães: “Penso 
que este tipo de projectos, enfrentam 
algumas dificuldades no início, mas 
neste caso, e com uma parceria tão 
alargada como esta, vai com certeza 
permitir que, num curto espaço de 
tempo, as pessoas que vêm até nós, e 
mesmo os nossos cidadãos, queiram 
ser cidadãos preparados para o futuro, 
com um veículo eléctrico sua proprie-
dade, começando por experimentar 
estes, a um preço relativamente baixo.”

Estes veículos serão colocados em locais 
como o Hotel Open Village, o Hotel Ibis 
ou o Hotel de Guimarães, bem como 
noutros pontos estratégicos da cidade.

Neste momento, serão disponibilizados 
sete veículos (6 com capacidade para 
duas pessoas e um com capacidade 
para cinco passageiros), mas chegará 
aos vinte, numa próxima fase.

Os preços de aluguer, estão divididos em 
três tipos: por hora (9€/h), uma manhã ou 
tarde (35€) e um dia inteiro (60€).

As primeiras poupanças servem para 
criar uma reserva para imprevistos: 
uma batida do carro, desemprego, 
saúde, enfim, coisas básicas para 
viver. Tecnicamente aponta-se para 
seis meses de ordenado: se vive com 
1.000€ mensais deve ter uma reserva 
de 6.000€, mas cada pessoa terá o seu 
“valor de conforto”. Para rentabilizar 
esse valor deve usar um depósito a 
prazo ou a um fundo de tesouraria de 
muito baixo risco: está sempre à mão e 
cresce pelo menos ao ritmo da inflação.

Depois deve pensar em construir a 
sua “money machine” (máquina de 
dinheiro), uma carteira de investimen-
to que lhe proporcione rendimento 
indirecto, pagando juros periódicos 
sem que você faça nada. Muita gente 
acha uma utopia, mas isso é só uma 
desculpa mental: uma carteira de 
25.000€ que renda 4%/ano paga-lhe 
1.000€ em juros anualmente, ou 
seja, um 13.ª mês típico de um 
ordenado médio/baixo em Portugal. 
E paga SEMPRE, durante anos: 10 

anos = 10.000€, 40 anos = 40.000€, 
e isto se não aumentar a sua cartei-
ra! O que acontecerá certamente 
quando compreenderr que assim 
pode atingir a independência 
financeira, que é como quem diz “os 
meus rendimentos indirectos 
pagam todas as minhas necessida-
des básicas, por isso eu trabalho no 
que quero, porque quero!”.

A diferença entre quem atinge 
independência financeira e os outros 
é que os primeiros constroem 
“money machines” poderosas ao 
longo da sua vida, (investimentos 
financeiros, imóveis ou empresas), 
enquanto os outros passam o tempo 
a juntar para gastar logo a seguir, ou 
nunca chegam sequer a juntar! 

Na próxima edição explicarei como como 
se põe o capital a trabalhar para si. 

Envie as suas dúvidas para
consultorfinanceiro.rf@gmail.com

Aluguer de Carros Elétricos  
transportes ecológicos 



Se lhe perguntarmos se conhece a 
empresa Azulviajante, provavelmente, a 
sua resposta andará pelo “desconheço”, 
“já ouvi falar”, ou um “esse nome soa-me 
a familiar”. Se lhe perguntarmos se 
conhece a BESTRAVEL do Espaço 
Guimarães, aí a sua resposta será 
obrigatoriamente muito diferente.

Apesar de recente, tendo iniciado a 
sua atividade em 2009, aquando da 
abertura do Espaço Guimarães, a 
Azulviajante representa a marca 
BESTRAVEL através de franchising 
da rede a nível nacional. E, em 
apenas 4 anos, tornou-se numa das 
principais agências de viagens de 
Guimarães, com maior número de 
clientes, e sobretudo, com o mais 
elevado nível de satisfação. Prova 
disso, os prémios recentemente 
atribuídos a esta agência.

Para José Novais, responsável pela 
empresa, “não há grandes segredos 
atrás deste sucesso... Há um conjunto 
de pequenos pormenores que podem 
fazer toda a diferença! Aqui, temos 
acima de tudo a vontade de transfor-
mar a viagem de uma pessoa numa 
experiência inesquecível desde o 
momento em que alguém entra na 
agência até ao regresso da viagem. 
São as experiências que marcam a 
nossa vida e nós fazemos de tudo para 
que as marcas sejam boas e permane-
çam para sempre. Isto é uma questão 
de atitude: cada elemento da equipa 
tem que gostar do trabalho que faz, 
tem que se dedicar, e tem que ser 
reconhecido pelo seu esforço. Esta é 
atitude que nós queremos na nossa 
agência! Eu quero dedicar-me pelo 
melhor para os colaboradores, para 
que eles se dediquem pelo melhor 
para os clientes!”

+G Porque escolheu a marca 
BESTRAVEL?

JN A BESTRAVEL tem a particularida-
de de ser uma rede de agências em 
que cada uma é jurídica e financeira-

Azulviajante, Viagens e Turismo, Lda.
Centro Comercial Espaço Guimarães Lj.29.A
Rua 25Abril, Nº210 Silvares - 4835-400 Guimarães
Registo RNAVT 2818

Tel 253539439 Fax 253539430
email guimaraes@besttravel.pt

mente independente das outras 
agências e da própria rede. Isto é 
extremamente importante nos dias 
que correm, porque desta forma cada 
agência tem o seu próprio registo e as 
devidas licenças para operar no 
mercado do turismo. Se alguma 
agência do grupo tiver um desempe-
nho menos bom, ou mesmo incorreto, 
nunca interferirá em nada com a nossa 
agência nem com os nossos clientes, 
precisamente por causa dessa 
independência que temos. Quando 
escolhi a marca que queria represen-
tar, este foi um aspeto fundamental 
da decisão porque não queria entrar 
numa rede de agências que estão 
todas sob o mesmo alvará. Queria que 
os clientes se sentissem mais seguros 
ao reservar as suas viagens connosco. 

Não há outra marca no mercado que 
ofereça estas condições ao cliente e 
por isso optei por assumir todos os 
custos de licenciamento da atividade 
em prol dos clientes. 

+G Que motivos, o levaram a abrir 
este espaço?

JN Abrir uma agência de viagens era 
um projecto que já tinha há alguns 
anos. Gostava de viajar, e achava que 
seria muito interessante trabalhar 
numa área que as pessoas usassem 
por gosto e não por obrigação. Viajar 
está muito associado a férias e a lazer 
e faz com que a procura pelos nossos 
serviços seja quase sempre por uma 
razão boa, o que faz dos agentes de 
viagens "prestadores de serviços 
felizes".

+G Como tem decorrido o vosso 
processo de implementação em 
Guimarães?

JN Tem decorrido de uma forma 
muito positiva. Estamos numa localiza-
ção muito boa e de fácil acesso às 
pessoas, o que nos facilitou imenso a 
entrada no mercado. Sabemos que os 
tempos não são fáceis para começar 
qualquer negócio, e nesse sentido, 

desde o início que temos uma dedica-
ção enorme a este projeto. O facto de 
estar num centro comercial que está 
em constante crescimento também 
ajuda, e faz com que tenhamos boas 
perspetivas para o futuro.

+G Quais os destinos que tradicional-
mente os vimaranenses mais procuram?

JN A maior parte dos vimaranenses 
procura o Algarve, e as ilhas espanho-
las. Há uma grande tendência em 
escolher destinos que possam aceder 
de carro, ou então viagens curtas de 
avião. No entanto há cada vez mais 
gente a alargar horizontes e a viajar 
para mais longe.

+G Que tipo de viagem mais recomen-
dam na vossa agencia?

JN Depende muito do que a pessoa 
gosta de fazer nas férias, se tem ou não 
crianças, se quer praia ou cultura, 
tentamos ir de encontro ao que é 
preciso para realizar o sonho. Posso 
destacar os Cruzeiros. Temos uma 
equipa especialista em cruzeiros que 
deixa muito à vontade quem gosta 
deste tipo de viagem, e são cada vez 
mais as pessoas interessadas e que 
depois de experimentar ficam adeptos!

“Gostava de convidar toda 
a gente a sorrir connosco!”

bestravel
empresas com�inal +
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A Mais Guimarães esteve à conversa 
com alguns dos elementos da 
equipa, que se mostraram muito 
satisfeitos com o resultado obtido.
A prestação dos atletas não 
surpreende Filipe Mendes, um dos 
responsáveis da equipa, que vê 
neste desempenho uma demonstra-
ção de que: “ a arte que nos moveu 
a criar a secção de pesca está 
dentro de cada um, se em termos 
de material, estivermos ao nível dos 
outros pescadores, atrevemo-nos, 
com muito fair play, a demonstrar 
que somos capazes de chegar ao 
nível dos melhores.”

A ideia de criar uma secção de pesca 
desportiva em Pevidém surgiu 
quando, em 1998, um conjunto de 
amigos que gostavam de se encon-
trar e de conviver, partilhando a 
paixão pela pesca, e que na altura 
participavam individualmente em 
concursos, conseguindo obter 
alguns êxitos, decidiram criar um 
clube. Assim apoiaram-se no GD de 
Pevidém, para se puderem inscrever 
na Federação Portuguesa de Pesca 
Desportiva. Actualmente são 12 os 
seus elementos constituintes.

Para o desenvolvimento desta 
secção do GD de Pevidém, os 
pescadores contam com o apoio da 
Junta de Freguesia de Selho S.Jor-
ge, tendo também um protocolo 
muito importante com a Mundinaú-
tica, empresa que representa a 
marca VEGA, quer para a aquisição 

de material e equipamento, quer 
para o apoio técnico que a sua 
equipa “Team VEGA” lhes proporcio-
na no decorrer dos treinos.

Apesar destes apoios, e dado que 
este desporto é muito dispendioso, 
os pescadores tentam com contac-
tos com empresários amigos, reunir 
as verbas necessárias: “O nosso 
orçamento anual ronda os 5 a 6 mil 
euros, o que corresponde em média 
a mil euros por prova, mais as 
inscrições dos atletas. E se não 
conseguirmos o suficiente, temos 
de suportar o restante, sendo o 
custo com a aquisição e manuten-
ção do material todo suportado 
pelos próprios pescadores. São 
necessários, pelo menos 5000€, 
para começar a pescar neste nível.”.
Com o quarto lugar actual, a equipa 
alimenta as esperanças em poder 
manter-se nesta divisão, embora 
ainda tenham que realizar mais 
quatro provas e ainda estarem 
muitos pontos em disputa.

“Chegando a este patamar e não 
fazendo da pesca profissão, ao 
contrário de cerca de 30 a 40% dos 
pescadores desta divisão, que, ou 
têm lojas de pesca, ou são vendedo-
res de material de pesca, e que têm 
disponibilidade para se prepararem 
durante a semana para as provas, 
enquanto que cada um de nós tem 
o seu emprego, e só pode treinar 
aos fins-de-semana, só poderíamos 
estar muito satisfeitos com esta 

posição. Não sentimos grande 
obrigação de obter resultados, 
estamos na pesca por prazer, pelo 
gosto pela pesca. E é bom sentir-
mos que, por todo o país, neste 
mundo da pesca toda a gente já nos 
conhece, e respeita o nosso clube. 
Estamos a pescar ao nível máximo 
da pesca desportiva, e não é nada 
fácil competir contra equipas como 
o Benfica, o Sporting, ou clubes 
totalmente patrocinados por 
marcas de material de pesca. E 
essas equipas têm elementos de 
várias zonas do país, a nossa equipa 
é a única na 1ª divisão que represen-
ta apenas uma região (Pevidém e 
Selho S.Cristóvão), e a única do 
distrito de Braga.”

“As próximas provas acontecerão 
em Agosto em Chaves, onde espera-
mos conseguir manter o mesmo 
nível, para depois no Ribatejo, 
podermos alcançar esse objectivo, 
de ficar entre os melhores na pesca 
desportiva de rio”.

Para o futuro, este grupo de pescado-
res, gostaria de criar uma escola de 
pesca, mas este projecto teria 
obrigatoriamente de reunir mais 
apoios, por forma a atrair mais jovens 
para o mundo da pesca desportiva.

“Depois de pescado, todo o peixe é 
colocado numa manga dentro de 
água, e no final, depois de pesado, é 
devolvido vivo ao rio.”

Pevidém
Há vida em...

Decorridas as duas primeiras provas do Campeonato Nacional de Clubes - 1ª 
divisão de Pesca Desportiva modalidade rio, em Monte Real – Leiria, a equipa 

de pesca do GD Pevidém ocupa o 4º lugar.

Pevidém
Há vida em...
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Guimarães, foi palco dos X Jogos do 
Eixo Atlântico, que se realizaram 
entre 30 de Junho e 4 de Julho.

Este evento bienal, reuniu em 
Guimarães cerca de 1500 atletas, com 
até 16 anos de idade, provenientes 
de 24 cidades da região do noroeste 
da Península Ibérica.

Guimarães, Macedo de Cavaleiros, 
Chaves, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, 
Vila Nova de Famalicão, Vila Real, Porto, 
Penafiel, Peso da Régua, Viana do 
Castelo, Bragança e Barcelos, foram os 
concelhos Portugueses representados.

No que toca a “nuestros hermanos”, 
marcaram presença as localidades 
de Lugo, Ourense, Carballiño, 
Monforte de Lemos, Carballo, 

Coruña, Verín, Pontevedra, Santiago 
de Compostela, Narón e Sarria.

Estes jogos, têm como objectivos, 
facilitar a integração e conhecimento 
mútuo dos jovens, para além de 
promoverem os recursos culturais e 
desportivos, das diversas cidades que 
constituem o Eixo Atlântico.

No que respeita às equipas que 
representaram o município de 
Guimarães, o balanço é muito 
positivo, tendo estas alcançado os 
seguintes resultados: futebol (1.º 
lugar); andebol (2.º lugar), voleibol 
feminino (2.º lugar), atletismo 
masculino de estrada (1.º lugar 
colectivo), atletismo feminino de 
estrada (4.º lugar colectivo), basque-
tebol feminino (7.º lugar), basquete-

bol masculino (13.º lugar) e Estafeta 
4x100m Masculino (2º lugar).

Quanto aos atletas individuais 
diversos atletas conquistaram o 
bronze: Flávio Pereira (salto em 
comprimento - atletismo), David Fernan-
des (1.000m - atletismo), Armando 
Rodrigues (400m - atletismo) e Pedro 
Fernandes (100m Costas - natação).

No desporto adaptado, Maria 
Rodrigues (400m atletismo adapta-
do) alcançou o ouro, Susana Castro 
(salto comprimento atletismo 
adaptado) conquistou a medalha de 
prata e a equipa feminina de 
atletismo adaptado conquistou a 
medalha de bronze.

10os Jogos do Eixo Atlântico
desporto

Em Junho, realizou-se em Roma, o 2.º 
Campeonato da Europa de Atletismo IAADS, 
para atletas com Síndrome de Down.

Os vimaranenses Susana Castro e Nélson 
Silva - Atletas do Clube Desportivo da 
CERCIGUI, obtiveram excelentes resultados.

Susana Castro, foi uma das atletas que 
contribuiu para a obtenção do  recorde 
do Mundo na estafeta feminina de 
4x400m. Nélson Silva participou em 
diversas provas, inclusivamente na 
estafeta masculina de 4x100m, onde 
conquistou uma medalha de ouro.

A Selecção Nacional, conquistou assim, 
em todas as provas, um total de 47 
medalhas (18 de ouro, 17 de prata e 12 
de bronze), para além de três recordes 
mundiais, três recordes europeus e três 
recordes nacionais.

Desta forma, e pelo segundo ano consecu-
tivo, Portugal sagrou-se Campeão da 
Europa, na competição colectiva por 
nações, com um total de 424 pontos, à 
frente da selecção Italiana (segundo lugar) 
e da Grã-Bretanha (terceiro lugar)

Campeonato
da Europa

desporto adaptado
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Guimarães
Open

desporto - ténis

Guimarães recebe de 20 a 28 de Julho, no complexo de ténis do Open 
Village Sports, o Guimarães Open. Um dos eventos mais relevantes do 

programa da Cidade Europeia do Desporto 2013 (CED 2013).

Após um interregno de 11 anos, os 
torneios da categoria challenger 
do circuito mundial do ténis 
masculino (ATP World Tour) estão 
de regresso a Portugal. 

João Sousa, tenista vimaranense de 
24 anos, profissional desde 2005, e 
que ocupa atualmente o lugar 106 
no ranking ATP (tendo já ocupado a 
posição 86), sendo o tenista portu-
guês melhor classificado, será 
cabeça de cartaz do torneio.

Outros nomes foram já apresentados 
pela organização: como o segundo 
melhor melhor tenista português da 
atualidade, Gastão Elias, Benjamin 
Becker (92.º), Go Soeda (129.º), e 
Flavio Cipolla (152.º).

João Sousa começou a praticar ténis 
aos 7 anos, pela mão do pai Arman-
do. Aos 15 anos, decidiu rumar à 
Catalunha atrás do sonho de se 
tornar profissional.

Para além do lugar indiscutível na 
Seleção Nacional da Taça Davis que, 
em Setembro, vai lutar pela subida à 
II Divisão, João Sousa já conquistou 
quatro títulos challenger em cinco 
finais – a última conquista foi 
durante o mês de junho, em Furth, 
na Alemanha – e sete títulos future 
em 11 finais.

Para João Sousa, “ é uma alegria 
poder participar numa prova desta 
dimensão na minha terra natal. 

Estou muito orgulhoso, é uma honra, 
poder jogar na minha cidade e perante 
as pessoas que sempre me apoiaram 
neste percurso pelo ténis”, afirmou o 
atleta sublinhando que esta prova “é 
uma oportunidade de ver grandes 
jogadores em ação, e ver bom ténis e 
isso é o mais importante”.

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Guimãraes, também 
presente na cerimónia de apresen-
tação, “este é um evento que vem 
aumentar o reconhecimento e 
notoriedade da cidade”. O edil 
vimaranense aproveitou para 
manifestar que “tenho muita 
esperança neste grande atleta, que 
muito honra e orgulha a cidade”. 
Amadeu Portilha, presidente da 
Comissão Executiva da CED 2013, 
vê neste torneio “uma oportunida-
de para projetar Guimarães”.

O Guimarâes Open, com um 
prize-money de 42.500 euros, 
decorrerá em duas fases: o qualy-
fing programado para os dias 20 e 
21, e o quadro principal acontece-
rá de 22 a 28 de Julho.
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em julho na cidade
europeia do desporto
eventos a não perder durante o mês de julho

Dia 17
Desporto e Ciência
Science Café
Espaço Guimarães – 21:30

No âmbito de um estudo 
prospetivo – em desenvolvi-
mento pelo Instituto Superior 
de Saúde do Alto Ave – que 
visa diagnosticar a influência 
da medicação na condição de 
saúde do atleta, as investi-
gadoras Andreia Ribeiro e Rosa 
Pereira propõem-se a abordar 
o tema sem complexos. 
Entrada livre

Dia 24
Exposição “Os Cromos da Bola”
Das 15:00 às 19:00 (dias 
úteis); das 10:00 às 19:00 
(sábados, domingos e feriados)
Casa da Memória

A CED2013 apresenta uma 
exposição de cadernetas de 
cromos de futebol onde estão 
representadas as principais 
figuras do futebol vimaran-
ense. São cerca de dois 
milhões de cromos, sendo que 
a sua maioria foi disponibiliza-
da pelo colecionador Renato 

Augusto Ferrão. A exposição 
integra uma mesa interactiva 
através da qual é possível 
explorar uma parte da 
colecção formato virtual.
Entrada livre

Dias 13 e 14
Torneio de Pitch & Putt 
13 de julho
9h30/12h30 e 14h30/17h30
14 de julho
10h00 às 15h30
Academia de Golfe de 
Guardizela 

O Torneio de Pitch’n Putt CED 
2013 é uma prova amadora 
similar ao golfe (tem o mesmo 
número de buracos) em que a 
distância ao buraco é de 100 
metros. Uma prova de Pitch’n 
Putt dura até uma hora e meia. 
Esta será a primeira vez que se 
realiza uma prova do género 
em Guimarães.

Organização: Junta de 
freguesia de Guardizela, 
Guardizela Golfe Clube e 
Associação de Golf do Norte 
de Portugal

Ténis (ITF), e que pontuam 
para o Ranking Mundial de 
Veteranos da ITF. 
Organização Sport Flow 
Events, Clube de Ténis de 
Guimarães e CED 2013.
Entrada livre

Dia 18 a 21
Circuito Internacional Sport 
Flow Ténis
Complexo do Clube de Ténis 
de Guimarães – 10:00 > 18:00

O SPORT FLOW SENIORS CUP 
é um conjunto de três eventos 
internacionais de ténis, 
abertos a todos os atletas 
veteranos credenciados pela 
Federação Internacional de 

Dia 13
Jogos da Comunidade – Final
Pista de Atletismo Gémeos 
Castro – 21:30
Iniciativa de Guimarães CED 
2013, os Jogos da Comunidade 
têm por objetivo dinamizar o 
desporto nas freguesias do 
concelho de Guimarães. 

Convívio, entretenimento, 
desporto e competição estão 
de braços dados nesta 
iniciativa que terá no dia 13 de 
julho o seu epílogo com a 
grande final na Pista de 
Atletismo Gémeos Castro.

Estas serão as equipas que 
disputarão a final: Candoso S. 
Tiago, Gonça, Ponte, Pencelo, 
Prazins S. Eufémia, Nespereira, 
Silvares e Atães.
Entrada livre

Dia 10,11,24 e 25
Ciclo de Cinema e Desporto 
ao Ar Livre  -  Largo da Oliveira
21:45

O Ciclo de Cinema e Desporto 
vai passar a contar com quatro 
sessões ao ar livre no Largo da 
Oliveira. O programa contemp-
la a exibição dos seguintes 
filmes: “Fuga para a Vitória”, de 
John Huston (10 de julho), 
“The Hustler – a vida é um 
jogo”, de Robert Rossen (11 de 
julho), “Momentos de Glória”, 
de John Hudson (24 de julho) e 
“Touro Enraivecido”, de Martin 
Scorsese (25 de julho).
Entrada livre

Dias 07, 14, 21 e 28
Domingos Ativos
"Alameda do Desporto"
Alameda Alfredo Pimenta
10:00

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, patinagem de 
lazer, boxe, kickboxing, 
snagolfe, jogos tradicionais e 
voleibol. 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. Entrada livre
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