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Cercigui
Rui Leite é o novo presidente da Cercigui,
uma das mais importantes instituições
de solidariedade vimaranenses.
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Democracia – 40 Anos
(Parte II)

“O começo de todas as ciências é o espanto 
de as coisas serem o que são.”
Aristóteles, filósofo Grego -234//-322 a.c

Quanto vale um bom falador?
E quanto vale um bom ouvinte? 
Interrogação sensata e oportuna. 

Em 40 anos, quantos bons-falantes 
premiamos? E quantos bons ouvintes?

Sem diminuir drásticamente a importân-
cia de uma boa exposição de ideias, 
confesso que distingo os que valorizam a 
capacidade de ouvir. Em Democracia, 
torna-se indispensável este sentido, esta 
ferramenta, esta predisposição.

O Povo elege os seus representantes. O 
Povo esperança que os eleitos defendam 
os interesses comuns. 

Para te perceber, tenho de te saber ouvir. 
Povo com identidade una não se dispersa 

em vontades díspares. Há que ouvir-te 
Portugal para ver com o que sonhas, o 
que ambicionas?

Considero este um dos maiores proble-
mas dos últimos 40 anos. O de tenden-
cialmente elegermos quem melhor 
explicita o que pensa, e não, quem maior 
interesse demonstra em nos ouvir.

Tenho pena que, em 40 anos, os bem-fa-
lantes sempre tenham usufruído de um 
tratamento especial.
 
Sinto, infelizmente, uma enorme valoriza-
ção da retórica, dessa ciência que investiga 
a capacidade de persuasão, dessa arte, 
dessa especulação verbal. No fundo, a 
chave de todas as ambições políticas.
 
Haja quem se preocupe em manter viva 
esta pobre e frágil democracia, quem 
transforme as vontades comuns em 
vontades próprias. Haja, Portugal, quem 
te queira e saiba perceber.
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Nesta edição, fique a conhecer
melhor o Guimarães Rugby

Union Football Club.

Rugby
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17A 2ª edição do Rally
Cidade de Guimarães sai para a

estrada nos dias 7 e 8 de Março.

Rally de Guimarães

Rui Leite
Quem é, e que projetos tem

para a Cercigui, o novo
presidente da instituição.

Rui Reis
Investigador da Universidade

do Minho foi premiado com
o “Óscar” dos biomateriais.

As melhores empresas de
Guimarães promovem-se aqui.
E a sua?
Conheça as nossas campanhas de publicidade
Telemóvel 917 953  912 email maisguimaraes@sapo.pt
Rua Antero Henriques da Silva 66F (Junto à Casa das Brisas) Costa - Guimarães

Jantar de
S. Valentim
A mais guimarães e o Restaurante Casa Torta
oferecem-te um jantar inesquecível
com a tua cara metade!

Vai ao facebook da mais guimarães
e descobre como podes ganhar.



dando-lhe a forma civilizacional que é 
possível ali encontrar. Nessa caminha-
da em busca do recorte acolhedor e 
vivencial, os agentes responsáveis pela 
montanha procuraram sempre o apoio 
de técnicos com assinatura reconheci-
da. Para além dos nomes já referidos, a 
montanha conquistou gente como o 
arquiteto Marques da Silva que, com o 
seu risco inspirado e a sua ousadia 
imaginativa, ali colocou uma das mais 
belas igrejas do norte de Portugal.
 
Como se fora uma obra inacabada, 
atualmente a Penha vive momento de 
realizações. A ampliação das áreas para 
peões assim como o recorte dos 
espaços de fruição e lazer, integrando 
os micro-espaços numa lógica de 
funcionalidade do grande espaço tem 
sido a realidade visível das interven-
ções ali acontecidas. Por detrás deste 
ajuste do recorte espacial tem estado 
o arquiteto Noé Diniz, um dedicado 
apaixonado pela causa da Penha, local 
que parece conhecer em quase todos 
os seus cantos e segredos.
 
A reposição das espécies arbóreas 
substituindo outras já em estado 
decrépito tem sido uma das obras 
silenciosas que, porventura, apenas os 
vindouros se darão conta. Acresce 
ainda a visível limpeza permanente 
daquela extensão, associada a uma 
gestão criteriosa do uso do espaço 
público estão a transformar a Penha 
num lugar de apelo dos sentidos. A 
reconversão de um pequeno edifício, 
outrora uma bomba de gasolina (e 
mais recentemente um pequeno bar), 
num espaço capaz de receber os 
visitantes, acolher e satisfazer os 
curiosos da montanha, obra hoje em 
curso, colocará a montanha da Penha 
na rota das exigências da atualidade, 
perseguindo uma filosofia de coerên-
cia ou equilíbrio ecológico.

O que unifica e guia a lógica das 
intervenções no espaço da Penha é um 
princípio que aproxima atitudes 
ecológicas com o pensamento abstra-
to humano relacionadas com a harmo-
nia e interligação com o universo. No 
dizer de alguns pensadores que 
advogam uma lógica vivencial interde-
pendente da mente, sociedade e meio 
ambiente, a Penha configura hoje um 
espaço ecosófico dado que ali se 
afirma uma filosofia baseada em 

normas cuja prioridade assenta na 
sabedoria e nos valores do encontro da 
natureza e do ser humano.

A natureza ecosófica da Penha coloca a 
montanha na linha da frente para a 
afirmação vimaranense como cidade 
verde, aliás objetivo declarado pelo 
Presidente da Câmara Municipal. Por 
ali se vem desenvolvendo, há alguns 
anos, um projeto sustentado que 
abarca os indicadores exigidos pela 
Comissão Europeia para esse classifica-
tivo. Esses critérios expressam-se numa 
clara incidência na qualidade do ar, 
ambiente, biodiversidade, utilização 
sustentável do solo, ecoinovação, para 
além de uma clara gestão ambiental 
integrada. É, a partir do exemplo de 
intervenção da Penha, replicando-o por 
todo o concelho, não exclusivamente em 
edificações mas, essencialmente, num 
plano amplo que inclua a consciencializa-
ção social, que se pode perseguir esse 
desígnio enunciado por Domingos 
Bragança: ser nos próximos anos Capital 
Verde da Europa, antecâmara que transfor-
maria Guimarães num território ecosófico. 

Esser Jorge Silva
Investigador do Instituto de Ciências 
Sociais - Universidade do Minho

Guimarães é uma densa floresta de 
instituições passíveis de serem visita-
das. Desde Castelo e Paço dos Duques, 
passando por museus, igrejas antigas, 
Centro Histórico, Citânia de Briteiros, 
até os novos equipamentos como Casa 
da Memória, Plataforma das Artes, 
Centro Cultural Vila Flor, um roseiral de 
lugares interessantes convidam os 
residentes. Todavia, como revelou 
Albertino Gonçalves, num estudo da 
Universidade do Minho por si coorde-
nado para avaliar o impacto da Capital 
Europeia da Cultura, apenas um local 
se revelou cem por cento visitado 
pelos vimaranenses: a Penha.

É impossível a qualquer olhar atual, 
não se deixar envolver pela paisagem 
arborizada que a montanha lega e 
sentir-se atraído por um apelo da 
natureza bucólica. Em boa verdade, 
nestes tempos em que a ecologia se 
tornou sabedoria, a Penha é a demons-
tração de que os vimaranenses 
conseguiram antecipar as modas e, 
muitos anos antes, praticamente um 
século antes, iniciaram a transforma-
ção de um lugar inóspito, medonho, 
pedregoso, local de feras e animais 
perigosos, num local de fruição serena, 
pleno de harmonia, ponto de contem-
plação e de convocatória dos estados 
interiorizados da pessoa.

Muitos anos antes, vários indivíduos 
para ali canalizaram os seus esforços 
para se dar a transformação do lugar. 
Desde o padre António Caldas, Martins 
Sarmento, Mário Cardoso, Albano 
Belino e Albano Pires, passando por 
Braulio Caldas, Luis de Pina, A.L. de 
Carvalho, Mariano Felgueiras e Alberto 
Pimenta Machado (para falar de 
alguns), instituiu-se a ideia presente de 
um espírito benemérito na transforma-
ção da montanha em que o empenho 
individual não se regateava. Paralela-
mente à vertente religiosa que se foi 
constituindo, os políticos vimaranenses 
olharam desde sempre para a Penha 
como um local de encontro, promoven-
do nos atos de decisão pública delibera-
ções tendentes à realização da metáfora 
da ligação entre a cidade e a serra.

É assim que a montanha e a cidade se 
tornaram espaços aproximados na 
mesma poesia. A qualidade urbanística 
perseguida pela cidade inspirou as 
intervenções na crista na montanha 
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+G Definiu alguma estratégia que possa 
caracterizar a actuação desta Irmandade?
 
RM A estratégia definida assentou no 
conhecimento histórico da instituição e 
divulgação das nossas potencialidades 
no contexto religioso e na natureza do 
nosso espaço. Definimos um plano de 
acção com projetos exequíveis a prazo 
que assentavam no conhecimento, na 
qualidade, no bem receber e no bom 
atendimento de modo a que o visitante 
se sentisse bem entre nós, tornando 
esse visitante no nosso melhor embai-
xador junto de novos visitantes.

+G Que objetivos a longo prazo estão 
no horizonte da Irmandade?

RM Continuar a evoluir na qualidade do 
espaço, dos serviços e do atendimento 
prestados e transmitir estes objetivos a 
todos quantos operam neste condomí-
nio de interesses na Penha, optimizan-
do, em sinergia de esforços, os contri-
butos de todos quantos tem responsa-
bilidades no desenvolvimento da nossa 
cidade no âmbito do turismo nas suas 
variadas vertentes e que tem elevada 
expressão no nosso espaço como são o 
turismo religioso, da natureza, do lazer 
e dos desportos amigos da natureza.

+G Não sendo uma estrutura 
profissional, que tipo de dificulda-
des depara a Irmandade da Penha 
na sua actuação?

RM As maiores dificuldades são 
convencer as autoridades locais de 
quão importante a Penha é para o 
turismo local, para a qualidade ambien-
tal da cidade e para a importância que 
tem na qualidade de vida das pessoas 
que a habitam. A Penha é das melhores 
estâncias de turismo de montanha que 
conheço no espaço Europeu. 
+G Recentemente a Penha teve a 

+ Guimarães É Juiz da Irmandade da 
Penha desde 2006. Nesse período o 
que mudou na Penha?

Roriz Mendes Mudou muita coisa a 
vários níveis: a nível do património 
edificado recuperámos os edifícios 
históricos (Santuário, Capela da Santa 
Catarina e Casa das Estampas), requali-
ficámos e ampliámos o recinto do 
Santuário e zona envolvente, requalifi-
cámos o Largo do Hotel, construímos a 
praça anfiteatro do Cruzeiro, o novo 
escadório de acesso ao Santuário e a 
nova praça de realização de eventos do 
Largo da Comissão. Ao nível da comuni-
cação criámos uma nova imagem 
institucional, editamos o boletim “Alto 
da Penha” de distribuição trimestral (vai 
na 30ª. edição) e criámos o nosso sítio 
na Internet (www.penhaguimarães.-
com), profissionalizámos os serviços 
administrativos e de atendimento ao 
turista, criámos um espaço museológi-
co de exposição permanente, inventa-
riámos e publicamos o nosso espólio, 
organizamos exposições, editamos 
livros, realizamos o concurso “Penha à 
Vista” (7ª. edição) junto da comunidade 
escolar do concelho, identificámos as 
espécies vegetais, revitalizámos e 
preservamos a nossa floresta, substituí-
mos toda a rede de distribuição de 
água, elaborámos e implementámos o 
nosso plano de controlo de qualidade 
de água que nos permite fornecer água 
potável com plena garantia da sua 
qualidade. Para além disso, estamos 
preocupados com a memória. Assim 
melhorámos os nossos arquivos 
históricos, recuperámos o nosso acervo 
documental, identificámos a potenciali-
dade do nosso território, que nos 
permitiu retomar o conhecimento da 
nossa identidade, da nossa história e 
das nossas tradições. Conseguimos 
dinamizar os desportos amigos da 
natureza e reeditamos a tradicional 
“Rampa da Penha” que, actualmente, é 
a rampa mais antiga do País.

presença de D. Manuel Monteiro de 
Castro, Cardeal do Vaticano. Que 
significado atribuiu a essa visita?

RM A visita de Dom Manuel Monteiro 
de Castro foi um marco histórico 
importantíssimo na história da Penha e 
de Guimarães. Foi o primeiro Cardeal 
vimaranense ao serviço do Vaticano (2º. 
Cardeal na história do Santuário) a 
presidir à histórica 120ª Grande 
Peregrinação à Penha logo no ano em 
que Sua Santidade o Papa Francisco 
nos deu a honra de receber a indulgên-
cia plenária concedida aos peregrinos, 
que desde 1893 deram corpo a esta 
grandiosa manifestação de fé do 
arciprestado de Guimarães a Nossa 
Senhora do Carmo da Penha.

+G Com a atribuição da Indulgência 
Plenária Perpétua ao Santuário da 
Penha, o Vaticano parece estar a emitir 
um sinal ao Santuário. O que poderá 
significar esse sinal?
    
RM Esta Indulgência Plenária Perpétua 
ao Santuário da Penha é uma enorme 
graça concedida à nossa comunidade 
religiosa e particularmente aos devotos 
de Nossa Senhora do Carmo da Penha 
elevando o nosso monumental 
Santuário a um nível muito importante 
que até agora era apenas do Santuário 
de Cristo Rei, em Almada. Com esta 
indulgência o Santo Padre eleva o 
Santuário Eucarístico e Mariano num 
verdadeiro farol religioso dos vimara-
nenses, da diocese e do País.

+G Falou no desejo de visita do Papa à 
montanha da Penha. Já foi encetado 
algum procedimento com esse 
objetivo, nomeadamente algum 
convite formal?

RM Temos a ambição de conseguir a 
visita do Papa à Penha. Temos esperan-
ça que a Diocese, a Câmara Municipal e 
a população do concelho de Guimarães 
estarão de mãos dadas com a Irmanda-
de para que tal se venha a realizar.

Somos o berço da Nacionalidade que 
teve que ser reconhecida pela Santa Sé, 
temos a secular Colegíada de N.Sª. da 
Oliveira, o padroeiro da cidade é S. 
Gualter que fundou a ordem de S. 
Francisco no principio da nacionalidade 
e o Rei de Portugal D. João I veio a 
Guimarães agradecer o milagre da 

Batalha de Aljubarrota, tudo motivos 
para unir esforços das autoridades 
religiosas e civis, locais e nacionais, no 
sentido de obter sucesso nesta nossa 
legitima ambição.   

+G Os vimaranenses sempre se 
relacionaram com a montanha da 
Penha. Essa relação resulta da religião 
exclusivamente ou há outros motivos?

RM A religião foi, é e será sempre o 
primeiro relacionamento. O turismo de 
lazer, da natureza e dos desportos 
amigos da natureza são já fortes 
motivos que atraem pessoas para 
usufruir dos benefícios da natureza, 
dos bons ares e da beleza do local e das 
paisagens que proporciona.

+G Que atividades comportará o novo 
espaço em edificação onde antes foi 
uma bomba de gasolina?

RM Este novo edifício representará 
uma novidade na arquitectura dos 
edifícios já construídos. O Arquitecto 
Noé Dinis, amigo da Penha de longa 
data, é a garantia da beleza desta 
nova unidade que contemplará um 
estabelecimento de café e esplanada 
e albergará a sede dos nossos 
serviços administrativos, de atendi-
mento ao turista e de exposição do 
espólio, artesanato e artigos religiosos.
 
+G Por decisão do Tribunal da Relação, 
o Hotel da Penha tem de ser entre-
gue à Irmandade da Penha. Quem 
vai, no futuro, explorar o Hotel da 
Penha?

RM O Grande Hotel da Penha 
sempre foi e ainda é um 
estabelecimento hoteleiro 
propriedade da Irmandade. 

Ao longo da sua secular 
história sempre foi conces-
sionada a sua exploração 
como se prova dos 
registos históricos como 
se provou em tribunal. É 
nossa convicção que, 
brevemente, vai ser de 
novo entregue à 
Irmandade. Quando 
isso acontecer 
estaremos prepara-
dos para tomar a 
decisão adequada, 

tendo em conta a dimensão da 
importância que o Hotel da Penha 
representa no desenvolvimento 
turístico da Penha e de Guimarães. 

+G Que tipo de atividades de tempo 
livre se podem encontrar na Penha?

RM No presente temos em curso a 
realização de visitas guiadas e caminha-
das de conhecimento do espaço 
natural e histórico do nosso território. 

Realizamos, anualmente, a histórica 
“Rampa da Penha” e apoiamos todas as 
associações desportivas que realizam 
eventos no nosso espaço, nomeada-
mente, de escalada, paint-ball e 
atividades ligadas ao ciclismo de 
montanha. Estamos empenhados em 
desenvolver parcerias com associações 
que possam dar adequado uso do 
nosso espaço florestal e ambiental em 
benefício das suas atividades de 
desportos de montanha. 
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Em documento datado de20 de Setembro foi 
concedida Indulgência plenária perpetua ao 

Santuário da Penha. 

Por decreto papal, a partir desse momento 
todos os fiéis poderão receber “uma ajuda que a 

igreja  dá no caminho da conversão, e da 
libertação das marcas do pecado” 

Para a doutrina católica, as indulgências são 
concedidas para perdoar as penas temporais 

causadas pelo pecado, para reparar, através de 
boas obras, o mal causado.

Há um equívoco comum que indulgências seriam o 
perdão dos pecados. “A pessoa continua a ser 

obrigada a ter os seus pecados isentos por um 
sacerdote para receber a salvação. A Igreja Católica 

considera a indulgência semelhante ao “ladrão, 
que conseguindo o perdão daquele que foi 
roubado, deve restituir ao dono o dinheiro 

equivalente ao que foi extorquido”.

Quando obter a Indulgência na Penha?
Na solenidade titular do próprio santuário; em 

solenidades litúrgicas consagradas a virgem Maria; 
uma vez no ano, em dia a escolher livremente por 

cada fiel e todas as vezes que assistam a uma 
peregrinação sagrada, que se faça em grupo, ao 

Santuário da Penha.

Como?
Assistindo aos ritos solenes tendo a disposição 

interior do completo afastamento de todo e 
qualquer pecado; tendo confessado 

sacramentalmente os seus pecados; 
recebendo a comunhão; ou dedicando um 

espaço conveniente de tempo a considera-
ções piedosas que incluam o Pai-nosso, o 

Credo e Invocações a Virgem Maria.

Indugência
Plenária
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+G Definiu alguma estratégia que possa 
caracterizar a actuação desta Irmandade?
 
RM A estratégia definida assentou no 
conhecimento histórico da instituição e 
divulgação das nossas potencialidades 
no contexto religioso e na natureza do 
nosso espaço. Definimos um plano de 
acção com projetos exequíveis a prazo 
que assentavam no conhecimento, na 
qualidade, no bem receber e no bom 
atendimento de modo a que o visitante 
se sentisse bem entre nós, tornando 
esse visitante no nosso melhor embai-
xador junto de novos visitantes.

+G Que objetivos a longo prazo estão 
no horizonte da Irmandade?

RM Continuar a evoluir na qualidade do 
espaço, dos serviços e do atendimento 
prestados e transmitir estes objetivos a 
todos quantos operam neste condomí-
nio de interesses na Penha, optimizan-
do, em sinergia de esforços, os contri-
butos de todos quantos tem responsa-
bilidades no desenvolvimento da nossa 
cidade no âmbito do turismo nas suas 
variadas vertentes e que tem elevada 
expressão no nosso espaço como são o 
turismo religioso, da natureza, do lazer 
e dos desportos amigos da natureza.

+G Não sendo uma estrutura 
profissional, que tipo de dificulda-
des depara a Irmandade da Penha 
na sua actuação?

RM As maiores dificuldades são 
convencer as autoridades locais de 
quão importante a Penha é para o 
turismo local, para a qualidade ambien-
tal da cidade e para a importância que 
tem na qualidade de vida das pessoas 
que a habitam. A Penha é das melhores 
estâncias de turismo de montanha que 
conheço no espaço Europeu. 
+G Recentemente a Penha teve a 

+ Guimarães É Juiz da Irmandade da 
Penha desde 2006. Nesse período o 
que mudou na Penha?

Roriz Mendes Mudou muita coisa a 
vários níveis: a nível do património 
edificado recuperámos os edifícios 
históricos (Santuário, Capela da Santa 
Catarina e Casa das Estampas), requali-
ficámos e ampliámos o recinto do 
Santuário e zona envolvente, requalifi-
cámos o Largo do Hotel, construímos a 
praça anfiteatro do Cruzeiro, o novo 
escadório de acesso ao Santuário e a 
nova praça de realização de eventos do 
Largo da Comissão. Ao nível da comuni-
cação criámos uma nova imagem 
institucional, editamos o boletim “Alto 
da Penha” de distribuição trimestral (vai 
na 30ª. edição) e criámos o nosso sítio 
na Internet (www.penhaguimarães.-
com), profissionalizámos os serviços 
administrativos e de atendimento ao 
turista, criámos um espaço museológi-
co de exposição permanente, inventa-
riámos e publicamos o nosso espólio, 
organizamos exposições, editamos 
livros, realizamos o concurso “Penha à 
Vista” (7ª. edição) junto da comunidade 
escolar do concelho, identificámos as 
espécies vegetais, revitalizámos e 
preservamos a nossa floresta, substituí-
mos toda a rede de distribuição de 
água, elaborámos e implementámos o 
nosso plano de controlo de qualidade 
de água que nos permite fornecer água 
potável com plena garantia da sua 
qualidade. Para além disso, estamos 
preocupados com a memória. Assim 
melhorámos os nossos arquivos 
históricos, recuperámos o nosso acervo 
documental, identificámos a potenciali-
dade do nosso território, que nos 
permitiu retomar o conhecimento da 
nossa identidade, da nossa história e 
das nossas tradições. Conseguimos 
dinamizar os desportos amigos da 
natureza e reeditamos a tradicional 
“Rampa da Penha” que, actualmente, é 
a rampa mais antiga do País.

presença de D. Manuel Monteiro de 
Castro, Cardeal do Vaticano. Que 
significado atribuiu a essa visita?

RM A visita de Dom Manuel Monteiro 
de Castro foi um marco histórico 
importantíssimo na história da Penha e 
de Guimarães. Foi o primeiro Cardeal 
vimaranense ao serviço do Vaticano (2º. 
Cardeal na história do Santuário) a 
presidir à histórica 120ª Grande 
Peregrinação à Penha logo no ano em 
que Sua Santidade o Papa Francisco 
nos deu a honra de receber a indulgên-
cia plenária concedida aos peregrinos, 
que desde 1893 deram corpo a esta 
grandiosa manifestação de fé do 
arciprestado de Guimarães a Nossa 
Senhora do Carmo da Penha.

+G Com a atribuição da Indulgência 
Plenária Perpétua ao Santuário da 
Penha, o Vaticano parece estar a emitir 
um sinal ao Santuário. O que poderá 
significar esse sinal?
    
RM Esta Indulgência Plenária Perpétua 
ao Santuário da Penha é uma enorme 
graça concedida à nossa comunidade 
religiosa e particularmente aos devotos 
de Nossa Senhora do Carmo da Penha 
elevando o nosso monumental 
Santuário a um nível muito importante 
que até agora era apenas do Santuário 
de Cristo Rei, em Almada. Com esta 
indulgência o Santo Padre eleva o 
Santuário Eucarístico e Mariano num 
verdadeiro farol religioso dos vimara-
nenses, da diocese e do País.

+G Falou no desejo de visita do Papa à 
montanha da Penha. Já foi encetado 
algum procedimento com esse 
objetivo, nomeadamente algum 
convite formal?

RM Temos a ambição de conseguir a 
visita do Papa à Penha. Temos esperan-
ça que a Diocese, a Câmara Municipal e 
a população do concelho de Guimarães 
estarão de mãos dadas com a Irmanda-
de para que tal se venha a realizar.

Somos o berço da Nacionalidade que 
teve que ser reconhecida pela Santa Sé, 
temos a secular Colegíada de N.Sª. da 
Oliveira, o padroeiro da cidade é S. 
Gualter que fundou a ordem de S. 
Francisco no principio da nacionalidade 
e o Rei de Portugal D. João I veio a 
Guimarães agradecer o milagre da 

Batalha de Aljubarrota, tudo motivos 
para unir esforços das autoridades 
religiosas e civis, locais e nacionais, no 
sentido de obter sucesso nesta nossa 
legitima ambição.   

+G Os vimaranenses sempre se 
relacionaram com a montanha da 
Penha. Essa relação resulta da religião 
exclusivamente ou há outros motivos?

RM A religião foi, é e será sempre o 
primeiro relacionamento. O turismo de 
lazer, da natureza e dos desportos 
amigos da natureza são já fortes 
motivos que atraem pessoas para 
usufruir dos benefícios da natureza, 
dos bons ares e da beleza do local e das 
paisagens que proporciona.

+G Que atividades comportará o novo 
espaço em edificação onde antes foi 
uma bomba de gasolina?

RM Este novo edifício representará 
uma novidade na arquitectura dos 
edifícios já construídos. O Arquitecto 
Noé Dinis, amigo da Penha de longa 
data, é a garantia da beleza desta 
nova unidade que contemplará um 
estabelecimento de café e esplanada 
e albergará a sede dos nossos 
serviços administrativos, de atendi-
mento ao turista e de exposição do 
espólio, artesanato e artigos religiosos.
 
+G Por decisão do Tribunal da Relação, 
o Hotel da Penha tem de ser entre-
gue à Irmandade da Penha. Quem 
vai, no futuro, explorar o Hotel da 
Penha?

RM O Grande Hotel da Penha 
sempre foi e ainda é um 
estabelecimento hoteleiro 
propriedade da Irmandade. 

Ao longo da sua secular 
história sempre foi conces-
sionada a sua exploração 
como se prova dos 
registos históricos como 
se provou em tribunal. É 
nossa convicção que, 
brevemente, vai ser de 
novo entregue à 
Irmandade. Quando 
isso acontecer 
estaremos prepara-
dos para tomar a 
decisão adequada, 

tendo em conta a dimensão da 
importância que o Hotel da Penha 
representa no desenvolvimento 
turístico da Penha e de Guimarães. 

+G Que tipo de atividades de tempo 
livre se podem encontrar na Penha?

RM No presente temos em curso a 
realização de visitas guiadas e caminha-
das de conhecimento do espaço 
natural e histórico do nosso território. 

Realizamos, anualmente, a histórica 
“Rampa da Penha” e apoiamos todas as 
associações desportivas que realizam 
eventos no nosso espaço, nomeada-
mente, de escalada, paint-ball e 
atividades ligadas ao ciclismo de 
montanha. Estamos empenhados em 
desenvolver parcerias com associações 
que possam dar adequado uso do 
nosso espaço florestal e ambiental em 
benefício das suas atividades de 
desportos de montanha. 
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+G Definiu alguma estratégia que possa 
caracterizar a actuação desta Irmandade?
 
RM A estratégia definida assentou no 
conhecimento histórico da instituição e 
divulgação das nossas potencialidades 
no contexto religioso e na natureza do 
nosso espaço. Definimos um plano de 
acção com projetos exequíveis a prazo 
que assentavam no conhecimento, na 
qualidade, no bem receber e no bom 
atendimento de modo a que o visitante 
se sentisse bem entre nós, tornando 
esse visitante no nosso melhor embai-
xador junto de novos visitantes.

+G Que objetivos a longo prazo estão 
no horizonte da Irmandade?

RM Continuar a evoluir na qualidade do 
espaço, dos serviços e do atendimento 
prestados e transmitir estes objetivos a 
todos quantos operam neste condomí-
nio de interesses na Penha, optimizan-
do, em sinergia de esforços, os contri-
butos de todos quantos tem responsa-
bilidades no desenvolvimento da nossa 
cidade no âmbito do turismo nas suas 
variadas vertentes e que tem elevada 
expressão no nosso espaço como são o 
turismo religioso, da natureza, do lazer 
e dos desportos amigos da natureza.

+G Não sendo uma estrutura 
profissional, que tipo de dificulda-
des depara a Irmandade da Penha 
na sua actuação?

RM As maiores dificuldades são 
convencer as autoridades locais de 
quão importante a Penha é para o 
turismo local, para a qualidade ambien-
tal da cidade e para a importância que 
tem na qualidade de vida das pessoas 
que a habitam. A Penha é das melhores 
estâncias de turismo de montanha que 
conheço no espaço Europeu. 
+G Recentemente a Penha teve a 

+ Guimarães É Juiz da Irmandade da 
Penha desde 2006. Nesse período o 
que mudou na Penha?

Roriz Mendes Mudou muita coisa a 
vários níveis: a nível do património 
edificado recuperámos os edifícios 
históricos (Santuário, Capela da Santa 
Catarina e Casa das Estampas), requali-
ficámos e ampliámos o recinto do 
Santuário e zona envolvente, requalifi-
cámos o Largo do Hotel, construímos a 
praça anfiteatro do Cruzeiro, o novo 
escadório de acesso ao Santuário e a 
nova praça de realização de eventos do 
Largo da Comissão. Ao nível da comuni-
cação criámos uma nova imagem 
institucional, editamos o boletim “Alto 
da Penha” de distribuição trimestral (vai 
na 30ª. edição) e criámos o nosso sítio 
na Internet (www.penhaguimarães.-
com), profissionalizámos os serviços 
administrativos e de atendimento ao 
turista, criámos um espaço museológi-
co de exposição permanente, inventa-
riámos e publicamos o nosso espólio, 
organizamos exposições, editamos 
livros, realizamos o concurso “Penha à 
Vista” (7ª. edição) junto da comunidade 
escolar do concelho, identificámos as 
espécies vegetais, revitalizámos e 
preservamos a nossa floresta, substituí-
mos toda a rede de distribuição de 
água, elaborámos e implementámos o 
nosso plano de controlo de qualidade 
de água que nos permite fornecer água 
potável com plena garantia da sua 
qualidade. Para além disso, estamos 
preocupados com a memória. Assim 
melhorámos os nossos arquivos 
históricos, recuperámos o nosso acervo 
documental, identificámos a potenciali-
dade do nosso território, que nos 
permitiu retomar o conhecimento da 
nossa identidade, da nossa história e 
das nossas tradições. Conseguimos 
dinamizar os desportos amigos da 
natureza e reeditamos a tradicional 
“Rampa da Penha” que, actualmente, é 
a rampa mais antiga do País.

presença de D. Manuel Monteiro de 
Castro, Cardeal do Vaticano. Que 
significado atribuiu a essa visita?

RM A visita de Dom Manuel Monteiro 
de Castro foi um marco histórico 
importantíssimo na história da Penha e 
de Guimarães. Foi o primeiro Cardeal 
vimaranense ao serviço do Vaticano (2º. 
Cardeal na história do Santuário) a 
presidir à histórica 120ª Grande 
Peregrinação à Penha logo no ano em 
que Sua Santidade o Papa Francisco 
nos deu a honra de receber a indulgên-
cia plenária concedida aos peregrinos, 
que desde 1893 deram corpo a esta 
grandiosa manifestação de fé do 
arciprestado de Guimarães a Nossa 
Senhora do Carmo da Penha.

+G Com a atribuição da Indulgência 
Plenária Perpétua ao Santuário da 
Penha, o Vaticano parece estar a emitir 
um sinal ao Santuário. O que poderá 
significar esse sinal?
    
RM Esta Indulgência Plenária Perpétua 
ao Santuário da Penha é uma enorme 
graça concedida à nossa comunidade 
religiosa e particularmente aos devotos 
de Nossa Senhora do Carmo da Penha 
elevando o nosso monumental 
Santuário a um nível muito importante 
que até agora era apenas do Santuário 
de Cristo Rei, em Almada. Com esta 
indulgência o Santo Padre eleva o 
Santuário Eucarístico e Mariano num 
verdadeiro farol religioso dos vimara-
nenses, da diocese e do País.

+G Falou no desejo de visita do Papa à 
montanha da Penha. Já foi encetado 
algum procedimento com esse 
objetivo, nomeadamente algum 
convite formal?

RM Temos a ambição de conseguir a 
visita do Papa à Penha. Temos esperan-
ça que a Diocese, a Câmara Municipal e 
a população do concelho de Guimarães 
estarão de mãos dadas com a Irmanda-
de para que tal se venha a realizar.

Somos o berço da Nacionalidade que 
teve que ser reconhecida pela Santa Sé, 
temos a secular Colegíada de N.Sª. da 
Oliveira, o padroeiro da cidade é S. 
Gualter que fundou a ordem de S. 
Francisco no principio da nacionalidade 
e o Rei de Portugal D. João I veio a 
Guimarães agradecer o milagre da 

Batalha de Aljubarrota, tudo motivos 
para unir esforços das autoridades 
religiosas e civis, locais e nacionais, no 
sentido de obter sucesso nesta nossa 
legitima ambição.   

+G Os vimaranenses sempre se 
relacionaram com a montanha da 
Penha. Essa relação resulta da religião 
exclusivamente ou há outros motivos?

RM A religião foi, é e será sempre o 
primeiro relacionamento. O turismo de 
lazer, da natureza e dos desportos 
amigos da natureza são já fortes 
motivos que atraem pessoas para 
usufruir dos benefícios da natureza, 
dos bons ares e da beleza do local e das 
paisagens que proporciona.

+G Que atividades comportará o novo 
espaço em edificação onde antes foi 
uma bomba de gasolina?

RM Este novo edifício representará 
uma novidade na arquitectura dos 
edifícios já construídos. O Arquitecto 
Noé Dinis, amigo da Penha de longa 
data, é a garantia da beleza desta 
nova unidade que contemplará um 
estabelecimento de café e esplanada 
e albergará a sede dos nossos 
serviços administrativos, de atendi-
mento ao turista e de exposição do 
espólio, artesanato e artigos religiosos.
 
+G Por decisão do Tribunal da Relação, 
o Hotel da Penha tem de ser entre-
gue à Irmandade da Penha. Quem 
vai, no futuro, explorar o Hotel da 
Penha?

RM O Grande Hotel da Penha 
sempre foi e ainda é um 
estabelecimento hoteleiro 
propriedade da Irmandade. 

Ao longo da sua secular 
história sempre foi conces-
sionada a sua exploração 
como se prova dos 
registos históricos como 
se provou em tribunal. É 
nossa convicção que, 
brevemente, vai ser de 
novo entregue à 
Irmandade. Quando 
isso acontecer 
estaremos prepara-
dos para tomar a 
decisão adequada, 

tendo em conta a dimensão da 
importância que o Hotel da Penha 
representa no desenvolvimento 
turístico da Penha e de Guimarães. 

+G Que tipo de atividades de tempo 
livre se podem encontrar na Penha?

RM No presente temos em curso a 
realização de visitas guiadas e caminha-
das de conhecimento do espaço 
natural e histórico do nosso território. 

Realizamos, anualmente, a histórica 
“Rampa da Penha” e apoiamos todas as 
associações desportivas que realizam 
eventos no nosso espaço, nomeada-
mente, de escalada, paint-ball e 
atividades ligadas ao ciclismo de 
montanha. Estamos empenhados em 
desenvolver parcerias com associações 
que possam dar adequado uso do 
nosso espaço florestal e ambiental em 
benefício das suas atividades de 
desportos de montanha. 
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conjetura atual, as pessoas passaram 
a confiar mais na pequena agência, 
gerida por pessoas que conhecem, e 
sentem que é mais seguro e que têm 
garantia de um melhor serviço, se 
efectuarem as reservas em espaços 
como o nosso”.

“Tem sido muito interessante, até 
porque agora somos nós que 
preparamos tudo ao pormenor 
para o cliente. Dá muito trabalho, 
mas é mais motivador e gratifican-
te. A responsabilidade é nossa, e 
tudo é decidido cá e por nós”
Conceição Freitas

Para Alexandra Torcato “Os vimaranen-
ses gostam de viajar e felizmente, 
estão a solicitar mais cedo as cotações 
para o próximo Verão. ”Creio que isso 
tem a ver com o facto de as pessoas 
terem tido algumas experiencias 
menos boas no Verão passado, em que 
houve menor oferta de voos e conse-
quentemente preços mais altos, e 
agora queiram preparar as férias com 
mais cuidado e antecedência. E é isso 
que aconselhamos na By Travel, os 
tempos das campanhas loucas não 
surgirão tão cedo. É muito provável 
que não surjam grandes promoções de 
ultima hora, e o cliente que marcar em 

cima terá provavelmente hotéis de 
menor qualidade e preços mais altos.

Para o próximo Verão aconselhamos 
vivamente as campanhas de venda 
antecipada que estarão disponíveis em 
fevereiro ou março.”

Quanto às vantagens na aquisição das 
viagens na By Travel Guimarães, as 
responsáveis afirmam que, “fazer parte 
de um grupo de 13 agências portugue-
sas, todas com gestão autónoma, e que 
que usam a mesma marca, dá-nos maior 
capacidade negocial junto dos operado-
res, e a garantia de conseguirmos as 
melhores condições para os clientes. 

Junto dos nossos parceiros estamos 
também apostados em promover a 
nossa cidade, Guimarães como 
destino de excelência que é.

Quanto ao futuro, acrescentam que 
“Gostaríamos de criar mais postos de 
trabalho porque a ideia é crescer, 
sustentavelmente. E vamos continuar 
a trabalhar apostando na satisfação 
do nosso cliente. Esse é de facto o 
nosso grande objetivo”.

By Travel - Guimarães

Tel. 253 542 318 Telm: 92 530 84 83
Telem: 92 534 42 52

Avenida. D. Joao IV, 584
4810-534  Guimarães
www.bytravel.pt
guimaraes@bytravel.pt
facebook.com/ByTravel

Após duas décadas de experiência, 
ao serviço de conceituadas agências 
de viagens, Alexandra Torcato e 
Conceição Freitas aproveitaram a 
cumplicidade e os laços criados por 
tantos anos e por tantas partilhas, 
para criarem a sua própria empresa. 

Assim nasceu em Agosto passado, a 
By Travel, uma agência de viagens 
vocacionada para o turismo de “out 
going”, dedicada aos vimaranenses 
que gostam de viajar, em lazer, mas 
também para as viagens de negócios, 
“são já muitas as empresas e particu-
lares que procuram os serviços da By 
Travel de Guimarães”.

As responsáveis pela Agência 
mostram-se muito satisfeitas com 
estes primeiros meses de atividade, 
salientando que “após um período 
em que assistimos ao encerramento 
de diversas agências franchisadas, 
sobretudo espanholas, que desapare-
ceram do mercado do dia para noite,  
sentimos que neste momento para a 

“Uma viagem, seja de lazer ou 
negócio, tem de se manifestar 
num momento de prazer e de 
tranquilidade. E é isso que diaria-
mente nos esforçamos por ofere-
cer aos nossos clientes.”

Vá de férias
turismo em destaque
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+G Definiu alguma estratégia que possa 
caracterizar a actuação desta Irmandade?
 
RM A estratégia definida assentou no 
conhecimento histórico da instituição e 
divulgação das nossas potencialidades 
no contexto religioso e na natureza do 
nosso espaço. Definimos um plano de 
acção com projetos exequíveis a prazo 
que assentavam no conhecimento, na 
qualidade, no bem receber e no bom 
atendimento de modo a que o visitante 
se sentisse bem entre nós, tornando 
esse visitante no nosso melhor embai-
xador junto de novos visitantes.

+G Que objetivos a longo prazo estão 
no horizonte da Irmandade?

RM Continuar a evoluir na qualidade do 
espaço, dos serviços e do atendimento 
prestados e transmitir estes objetivos a 
todos quantos operam neste condomí-
nio de interesses na Penha, optimizan-
do, em sinergia de esforços, os contri-
butos de todos quantos tem responsa-
bilidades no desenvolvimento da nossa 
cidade no âmbito do turismo nas suas 
variadas vertentes e que tem elevada 
expressão no nosso espaço como são o 
turismo religioso, da natureza, do lazer 
e dos desportos amigos da natureza.

+G Não sendo uma estrutura 
profissional, que tipo de dificulda-
des depara a Irmandade da Penha 
na sua actuação?

RM As maiores dificuldades são 
convencer as autoridades locais de 
quão importante a Penha é para o 
turismo local, para a qualidade ambien-
tal da cidade e para a importância que 
tem na qualidade de vida das pessoas 
que a habitam. A Penha é das melhores 
estâncias de turismo de montanha que 
conheço no espaço Europeu. 
+G Recentemente a Penha teve a 

+ Guimarães É Juiz da Irmandade da 
Penha desde 2006. Nesse período o 
que mudou na Penha?

Roriz Mendes Mudou muita coisa a 
vários níveis: a nível do património 
edificado recuperámos os edifícios 
históricos (Santuário, Capela da Santa 
Catarina e Casa das Estampas), requali-
ficámos e ampliámos o recinto do 
Santuário e zona envolvente, requalifi-
cámos o Largo do Hotel, construímos a 
praça anfiteatro do Cruzeiro, o novo 
escadório de acesso ao Santuário e a 
nova praça de realização de eventos do 
Largo da Comissão. Ao nível da comuni-
cação criámos uma nova imagem 
institucional, editamos o boletim “Alto 
da Penha” de distribuição trimestral (vai 
na 30ª. edição) e criámos o nosso sítio 
na Internet (www.penhaguimarães.-
com), profissionalizámos os serviços 
administrativos e de atendimento ao 
turista, criámos um espaço museológi-
co de exposição permanente, inventa-
riámos e publicamos o nosso espólio, 
organizamos exposições, editamos 
livros, realizamos o concurso “Penha à 
Vista” (7ª. edição) junto da comunidade 
escolar do concelho, identificámos as 
espécies vegetais, revitalizámos e 
preservamos a nossa floresta, substituí-
mos toda a rede de distribuição de 
água, elaborámos e implementámos o 
nosso plano de controlo de qualidade 
de água que nos permite fornecer água 
potável com plena garantia da sua 
qualidade. Para além disso, estamos 
preocupados com a memória. Assim 
melhorámos os nossos arquivos 
históricos, recuperámos o nosso acervo 
documental, identificámos a potenciali-
dade do nosso território, que nos 
permitiu retomar o conhecimento da 
nossa identidade, da nossa história e 
das nossas tradições. Conseguimos 
dinamizar os desportos amigos da 
natureza e reeditamos a tradicional 
“Rampa da Penha” que, actualmente, é 
a rampa mais antiga do País.

presença de D. Manuel Monteiro de 
Castro, Cardeal do Vaticano. Que 
significado atribuiu a essa visita?

RM A visita de Dom Manuel Monteiro 
de Castro foi um marco histórico 
importantíssimo na história da Penha e 
de Guimarães. Foi o primeiro Cardeal 
vimaranense ao serviço do Vaticano (2º. 
Cardeal na história do Santuário) a 
presidir à histórica 120ª Grande 
Peregrinação à Penha logo no ano em 
que Sua Santidade o Papa Francisco 
nos deu a honra de receber a indulgên-
cia plenária concedida aos peregrinos, 
que desde 1893 deram corpo a esta 
grandiosa manifestação de fé do 
arciprestado de Guimarães a Nossa 
Senhora do Carmo da Penha.

+G Com a atribuição da Indulgência 
Plenária Perpétua ao Santuário da 
Penha, o Vaticano parece estar a emitir 
um sinal ao Santuário. O que poderá 
significar esse sinal?
    
RM Esta Indulgência Plenária Perpétua 
ao Santuário da Penha é uma enorme 
graça concedida à nossa comunidade 
religiosa e particularmente aos devotos 
de Nossa Senhora do Carmo da Penha 
elevando o nosso monumental 
Santuário a um nível muito importante 
que até agora era apenas do Santuário 
de Cristo Rei, em Almada. Com esta 
indulgência o Santo Padre eleva o 
Santuário Eucarístico e Mariano num 
verdadeiro farol religioso dos vimara-
nenses, da diocese e do País.

+G Falou no desejo de visita do Papa à 
montanha da Penha. Já foi encetado 
algum procedimento com esse 
objetivo, nomeadamente algum 
convite formal?

RM Temos a ambição de conseguir a 
visita do Papa à Penha. Temos esperan-
ça que a Diocese, a Câmara Municipal e 
a população do concelho de Guimarães 
estarão de mãos dadas com a Irmanda-
de para que tal se venha a realizar.

Somos o berço da Nacionalidade que 
teve que ser reconhecida pela Santa Sé, 
temos a secular Colegíada de N.Sª. da 
Oliveira, o padroeiro da cidade é S. 
Gualter que fundou a ordem de S. 
Francisco no principio da nacionalidade 
e o Rei de Portugal D. João I veio a 
Guimarães agradecer o milagre da 

Batalha de Aljubarrota, tudo motivos 
para unir esforços das autoridades 
religiosas e civis, locais e nacionais, no 
sentido de obter sucesso nesta nossa 
legitima ambição.   

+G Os vimaranenses sempre se 
relacionaram com a montanha da 
Penha. Essa relação resulta da religião 
exclusivamente ou há outros motivos?

RM A religião foi, é e será sempre o 
primeiro relacionamento. O turismo de 
lazer, da natureza e dos desportos 
amigos da natureza são já fortes 
motivos que atraem pessoas para 
usufruir dos benefícios da natureza, 
dos bons ares e da beleza do local e das 
paisagens que proporciona.

+G Que atividades comportará o novo 
espaço em edificação onde antes foi 
uma bomba de gasolina?

RM Este novo edifício representará 
uma novidade na arquitectura dos 
edifícios já construídos. O Arquitecto 
Noé Dinis, amigo da Penha de longa 
data, é a garantia da beleza desta 
nova unidade que contemplará um 
estabelecimento de café e esplanada 
e albergará a sede dos nossos 
serviços administrativos, de atendi-
mento ao turista e de exposição do 
espólio, artesanato e artigos religiosos.
 
+G Por decisão do Tribunal da Relação, 
o Hotel da Penha tem de ser entre-
gue à Irmandade da Penha. Quem 
vai, no futuro, explorar o Hotel da 
Penha?

RM O Grande Hotel da Penha 
sempre foi e ainda é um 
estabelecimento hoteleiro 
propriedade da Irmandade. 

Ao longo da sua secular 
história sempre foi conces-
sionada a sua exploração 
como se prova dos 
registos históricos como 
se provou em tribunal. É 
nossa convicção que, 
brevemente, vai ser de 
novo entregue à 
Irmandade. Quando 
isso acontecer 
estaremos prepara-
dos para tomar a 
decisão adequada, 

tendo em conta a dimensão da 
importância que o Hotel da Penha 
representa no desenvolvimento 
turístico da Penha e de Guimarães. 

+G Que tipo de atividades de tempo 
livre se podem encontrar na Penha?

RM No presente temos em curso a 
realização de visitas guiadas e caminha-
das de conhecimento do espaço 
natural e histórico do nosso território. 

Realizamos, anualmente, a histórica 
“Rampa da Penha” e apoiamos todas as 
associações desportivas que realizam 
eventos no nosso espaço, nomeada-
mente, de escalada, paint-ball e 
atividades ligadas ao ciclismo de 
montanha. Estamos empenhados em 
desenvolver parcerias com associações 
que possam dar adequado uso do 
nosso espaço florestal e ambiental em 
benefício das suas atividades de 
desportos de montanha. 
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na capa
Rui Leite
  é o novo
 presidente
da Cercigui 

do seu plano de atividades "todo o 
crescimento requer mudança". Não se 
pretende uma rutura com o passado, ao 
invés, dar continuidade à herança que 
carrega uma instituição como a Cercigui.

"Pretendemos uma maior proximidade 
e abertura entre todos os intervenien-
tes. A Cercigui está fechada em si 
própria,  nós pretendemos diversificar 
os contactos, ouvir a sociedade e 
fazer-nos ouvir também", começa por 
expôr Rui Leite. 
"Apostar no marke-
ting institucional e 
divulgar a marca 
Cercigui através das 
nossas mais valias".

São os utentes a 
maior riqueza da 
instituição. Os 
utentes que ali 
vivem, ali fazem a sua vida dando vida 
àquela casa. Foram os utentes, em Ponte, 
que montaram o edifício e pintaram 
paredes. É este capital humano que Rui 
Leite quer valorizar, "não são os meninos 
doentes da sociedade. Há quem ache 
que eles continuam dentro de contento-
res. Quem queira que os mimemos mas 
que os deixemos aqui ficar escondidos. 
Nós queremos integrá-los, mostrar à 
sociedade o que sabem fazer", realça.

Uma das valências da Cercigui é o 
centro de formação profissional cujo 
objetivo é promover a integração dos 
utentes no mercado de trabalho. Há 
ainda dois lares residenciais, uma 
unidade educacional para utentes com 
menos de 16 anos, apoio domiciliário e 
o Centro de Recursos para a inclusão. 
Ao todo são mais de 300 utentes.

Rui Leite é também presidente do 
Clube Desportivo da Cercigui, uma 
associação autónoma, mas que se 
pretende aproximar cada vez mais 
da instituição mãe. 

Imbróglio eleitoral

As primeiras eleições para apurar os 
órgãos sociais da Cercigui estavam 
agendadas para o dia 22 de Novem-
bro com uma lista única liderada por 
Rui Leite. Esse ato eleitoral nunca se 
realizou. Inesperadamente, o presi-
dente da Assembleia Geral cancelou 

as eleições justificando questões 
relacionados com os estatutos da 
instituição. Após a realização de duas 
assembleias gerais que serviriam para 
solucionar os motivos que levaram ao 
cancelamento do ato eleitoral, Capela 
Miguel, presidente da Assembleia Geral, 
agendou nova ida às urnas para o dia 22 
de Janeiro. Rui Leite já não concorreria 
sozinho. Jacinta Keller, presidente da 
Cercigui durante 16 anos, decide em cima 
do prazo limite apresentar uma candidatura.

As eleições realizam-se dentro da 
normalidade. Os resultados apura-
dos dão a vitória esclarecedora a Rui 
Leite com 76% dos votos.

Uma semana depois dá entrada no 
tribunal um pedido de impugnação 
das mesmas eleições. 

Ainda assim, Capela Miguel, não 
considerou a providência cautelar e 
no início desta semana dá posse à nova 
direção liderada por Rui Leite.

Apesar dos trâmites legais, ainda não é 
possível assumir com certeza que a situação 
directiva da Cercigui esteja resolvida.

Rui Leite é o presidente empossado e 
eleito democraticamente, mas a direção 
presidida por Jacinta Keller não lhes 
reconhece poder e sustenta a posição 
com o pedido de impugnação do qual 
ainda é desconhecida a sentença.

No fecho desta edição não se conheciam 
outros desenvolvimentos.

"Esta instituição
é um gigante adormecido"

Há uma nova equipa na liderança da 
Cercigui. Um grupo jovem, multidis-
ciplinar e qualificado. Empossados 
há poucos dias, a direção presidida 
por Rui Leite quer pegar na herança 
da instituição e levá-la mais longe... 
até a uma sociedade que nem 
sempre é recetiva à condição 
especial dos utentes...

Rui Leite, 34 anos, natural de Guima-
rães, licenciado em ensino básico com 
uma pós graduação em gestão é o 
novo presidente da Cercigui.

Em 2004, com Jacinta Keller (ex 
presidente) na direção concorreu a 
uma vaga de professor. Foi contrata-
do. Dois anos depois, assumia 
funcções como diretor técnico.

Há uma ligação emocional entre Rui 
Leite e a Cercigui. Um vínculo que não 
sabe explicar nem se lembra como 
despoletou. Mas, guarda outras 
memórias afectivas como um casamen-
to de um casal vizinho cujo copo de 
água se realizou nas instalações da 
Cercigui. Instalações das quais recorda 
o período de obras. E das muitas visitas 
enquanto aluno da “primária das 
piscinas” e da escola João de Meira.

"A Cercigui é uma paixão antiga", 
refere o jovem presidente que dá 
agora início a um novo ciclo.

Quando em 2004 assumiu funções de 
professor, Rui Leite assegura que 
jamais lhe passou pela cabeça chegar 
à direção, "nunca sonhei ser presiden-
te. O meu objetivo era apenas servir a 
instituição". Uma missão que assume 
agora com outro afinco e responsabi-
lidade enquanto dirigente.

A Cercigui foi fundada em 1977, já lá 
vão 37 anos. Foi um percurso sustenta-
do, marcado pela implementação de 
novas valências, a última das quais em 
S. João de Ponte. Jacinta Keller foi 
presidente ao longo de 16 anos.

A nova direção que tomou posse há 
poucos dias assenta os seus objeti-
vos na evolução, conforme consta 
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do seu plano de atividades "todo o 
crescimento requer mudança". Não se 
pretende uma rutura com o passado, ao 
invés, dar continuidade à herança que 
carrega uma instituição como a Cercigui.

"Pretendemos uma maior proximidade 
e abertura entre todos os intervenien-
tes. A Cercigui está fechada em si 
própria,  nós pretendemos diversificar 
os contactos, ouvir a sociedade e 
fazer-nos ouvir também", começa por 
expôr Rui Leite. 
"Apostar no marke-
ting institucional e 
divulgar a marca 
Cercigui através das 
nossas mais valias".

São os utentes a 
maior riqueza da 
instituição. Os 
utentes que ali 
vivem, ali fazem a sua vida dando vida 
àquela casa. Foram os utentes, em Ponte, 
que montaram o edifício e pintaram 
paredes. É este capital humano que Rui 
Leite quer valorizar, "não são os meninos 
doentes da sociedade. Há quem ache 
que eles continuam dentro de contento-
res. Quem queira que os mimemos mas 
que os deixemos aqui ficar escondidos. 
Nós queremos integrá-los, mostrar à 
sociedade o que sabem fazer", realça.

Uma das valências da Cercigui é o 
centro de formação profissional cujo 
objetivo é promover a integração dos 
utentes no mercado de trabalho. Há 
ainda dois lares residenciais, uma 
unidade educacional para utentes com 
menos de 16 anos, apoio domiciliário e 
o Centro de Recursos para a inclusão. 
Ao todo são mais de 300 utentes.

Rui Leite é também presidente do 
Clube Desportivo da Cercigui, uma 
associação autónoma, mas que se 
pretende aproximar cada vez mais 
da instituição mãe. 

Imbróglio eleitoral

As primeiras eleições para apurar os 
órgãos sociais da Cercigui estavam 
agendadas para o dia 22 de Novem-
bro com uma lista única liderada por 
Rui Leite. Esse ato eleitoral nunca se 
realizou. Inesperadamente, o presi-
dente da Assembleia Geral cancelou 

as eleições justificando questões 
relacionados com os estatutos da 
instituição. Após a realização de duas 
assembleias gerais que serviriam para 
solucionar os motivos que levaram ao 
cancelamento do ato eleitoral, Capela 
Miguel, presidente da Assembleia Geral, 
agendou nova ida às urnas para o dia 22 
de Janeiro. Rui Leite já não concorreria 
sozinho. Jacinta Keller, presidente da 
Cercigui durante 16 anos, decide em cima 
do prazo limite apresentar uma candidatura.

As eleições realizam-se dentro da 
normalidade. Os resultados apura-
dos dão a vitória esclarecedora a Rui 
Leite com 76% dos votos.

Uma semana depois dá entrada no 
tribunal um pedido de impugnação 
das mesmas eleições. 

Ainda assim, Capela Miguel, não 
considerou a providência cautelar e 
no início desta semana dá posse à nova 
direção liderada por Rui Leite.

Apesar dos trâmites legais, ainda não é 
possível assumir com certeza que a situação 
directiva da Cercigui esteja resolvida.

Rui Leite é o presidente empossado e 
eleito democraticamente, mas a direção 
presidida por Jacinta Keller não lhes 
reconhece poder e sustenta a posição 
com o pedido de impugnação do qual 
ainda é desconhecida a sentença.

No fecho desta edição não se conheciam 
outros desenvolvimentos.

"Esta instituição
é um gigante adormecido"

Há uma nova equipa na liderança da 
Cercigui. Um grupo jovem, multidis-
ciplinar e qualificado. Empossados 
há poucos dias, a direção presidida 
por Rui Leite quer pegar na herança 
da instituição e levá-la mais longe... 
até a uma sociedade que nem 
sempre é recetiva à condição 
especial dos utentes...

Rui Leite, 34 anos, natural de Guima-
rães, licenciado em ensino básico com 
uma pós graduação em gestão é o 
novo presidente da Cercigui.

Em 2004, com Jacinta Keller (ex 
presidente) na direção concorreu a 
uma vaga de professor. Foi contrata-
do. Dois anos depois, assumia 
funcções como diretor técnico.

Há uma ligação emocional entre Rui 
Leite e a Cercigui. Um vínculo que não 
sabe explicar nem se lembra como 
despoletou. Mas, guarda outras 
memórias afectivas como um casamen-
to de um casal vizinho cujo copo de 
água se realizou nas instalações da 
Cercigui. Instalações das quais recorda 
o período de obras. E das muitas visitas 
enquanto aluno da “primária das 
piscinas” e da escola João de Meira.

"A Cercigui é uma paixão antiga", 
refere o jovem presidente que dá 
agora início a um novo ciclo.

Quando em 2004 assumiu funções de 
professor, Rui Leite assegura que 
jamais lhe passou pela cabeça chegar 
à direção, "nunca sonhei ser presiden-
te. O meu objetivo era apenas servir a 
instituição". Uma missão que assume 
agora com outro afinco e responsabi-
lidade enquanto dirigente.

A Cercigui foi fundada em 1977, já lá 
vão 37 anos. Foi um percurso sustenta-
do, marcado pela implementação de 
novas valências, a última das quais em 
S. João de Ponte. Jacinta Keller foi 
presidente ao longo de 16 anos.

A nova direção que tomou posse há 
poucos dias assenta os seus objeti-
vos na evolução, conforme consta 

“Há quem ache que eles continuam dentro 
de contentores. Quem queira que os 

mimemos mas que os deixemos aqui ficar 
escondidos. Nós queremos integrá-los, 

mostrando à sociedade o que sabem fazer"
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nossa excelência" e continuou com 
uma crítica, "infelizmente em Portugal as 
medalhas, os prémios, os projetos, os 
Programas Doutorais continuam, a ir para 
outros, que muitas vezes não fizeram 
mais em qualquer critério. Um dia o 
nosso trabalho será tão reconhecido a 
nível nacional como é no Minho, na 
região norte, e no resto do mundo!”

Os Clemson Awards estão divididos em 
três categorias, "ciência básica, ciência 
aplicada e contribuições para a literatura 
científica", e foi nesta última que o investi-
gador português foi distinguido sendo esta 
a categoria mais prestigiada das três.

O prémio é atribuído a quem tiver 
realizado contribuições muito 
significativas e de excelência para a 
literatura científica no domínio da 
ciência e tecnologia de biomateriais.

O galardão será entregue em Abril, 
em Denver, EUA, no congresso anual 
da Sociedade Americana de Biomate-
riais, no qual Rui Reis apresentará 
uma palestra plenária.

Cientista de prestígio mundial 
descreve Rui Reis
O nomeador, o professor da Universida-
de de Washington em Seattle, Buddy D. 
Ratner, um dos mais prestigiados 
cientistas de biomateriais a nível mundial, 
declarou, "o Rui adora desafiar os 
caminhos Institucionais convencionais e 
os trilhos que todos aceitam como sendo 
os melhores. Ao fazê-lo sabe bem os 
riscos que corre, mas segue sempre a sua 
visão. Ele acredita que os valores da 
competência, do trabalho árduo e 
dedicado, do talento e da visão estratégi-
ca, devem ser valorados de modo 
idêntico aos mais reconhecidos e 
estabelecidos caminhos para o sucesso”.

No press-release em que a SFB anuncia a 
atribuição do prémio a Rui Reis desta-
cam-se as contribuições sistemáticas, ao 

longo de muitos anos, do cientista para o 
campo dos biomateriais, nomeadamente 
no desenvolvimento inovador de 
biomateriais de origem natural, e as 
diversas  estratégias originais que 
publicou nos campos da engenharia de 
tecidos e medicina regenerativa.

Quem é Rui Reis
O investigador da Universidade do Minho 
é, aos 46 anos, um dos mais prestigiados 
cientistas portugueses, sendo aquele 
com mais publicações de sempre,  um 
dos mais citados por outros investigado-
res e também o que tem maior capacida-
de de obtenção de financiamentos 
competitivos a nível internacional.

Assumiu recentemente as funções de 
Vice-Reitor para a Investigação da 
UMinho. É Presidente Mundial Eleito da 
TERMIS (Tissue Engineering and 
Regenerative Medicine International 
Society), a maior Sociedade Internacio-
nal na sua área de investigação, com 
membros de mais de 80 países. É dos 
poucos cientistas a quem foi atribuída 
uma Bolsa Avançada (Advanced Grant) 
de 2.35 milhões de euros pelo Conse-
lho Europeu de Investigação.

Rui Reis fez toda a formação e carreira 
em Portugal, tendo-se licenciando e 
iniciado a sua carreira académica na 
Universidade do Porto, e depois  douto-
rando-se na Universidade do Minho onde 
desenvolveu toda a sua carreira. Além de 
colaborar com grupos de excelência e 
multinacionais nas mais diversas áreas 
geográficas, coordena projetos europeus 
de grande dimensão (incluindo 2 dos 4 
maiores financiamentos para Instituições 
nacionais de sempre), tais como o 
POLARIS, o ComplexiTE (ERC), o Find & 
Bind, o SPECIAL, entre outros.

É o principal responsável pela gestão 
de projetos de investigação num total 
de 35 milhões de euros. 

Rui Reis é o único cientista mundial que 
recebeu os dois maiores prémios nesta 
área de investigação, tendo sido 
distinguido pela Sociedade Europeia de 
Biomateriais e pela Sociedade America-
na. Este reconhecimento é ainda mais 
valorizado porque o investigador da 
Universidade do Minho fez toda a sua 
carreira em Portugal...

“É muito difícil para os cientistas portu-
gueses serem reconhecidos como os 
melhores nos EUA, particularmente se 
nunca lá tiverem trabalhado. Mas as 
inúmeras publicações e a sua qualidade, 
as citações dos nossos trabalhos pelos 
nossos pares, a propriedade intelectual 
que geramos, as inovações que fomos 
introduzindo e pelas quais somos 
mundialmente reconhecidos, e o centro 
de investigação de excelência que fomos 
capazes de construir aqui na UMinho 
falam por si", declarou Rui Reis, o 
investigador da Universidade do Minho 
que ganhou o prémio Clemson para 
contribuições para a literatura científica. 

Esta distinção é tida como o "óscar" dos 
biomateriais e foi pela primeira vez, em 
40 anos de existência, atribuído a um 
investigador que nunca foi sequer 
professor visitante na América do 
Norte, tendo construído toda a sua 
carreira em Portugal.

Rui Reis que também é vice reitor para 
a investigação e diretor do Grupo 3B's é 
o primeiro cientista mundial que 
recebeu os dois maiores prémios da 
Sociedade Europeia de Biomateriais 
(Jean Leray e George Winter) e um 
Clemson Award da Sociedade America-
na de Biomateriais, a maior sociedade 
mundial nesta área de investigação.

Depois de tomar conhecimento da 
distinção o investigador da UMinho 
ainda observou, "os nossos pares e 
agências de financiamento internacio-
nais reconhecem e nosso trabalho e a 

Óscar dos biomateriais
para investigador da
Universidade do Minho
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Ritual do Ser
estética e terapia corporal

No Spa, existe uma grande variedade de 
tratamentos, recorrendo às mais 
recentes técnicas não invasivas e 
indolores, como a Radiofrequência, que 
através de um calor agradável neutraliza 
o envelhecimento cutâneo e o relaxa-
mento dos tecidos de rosto e corpo. 

Há também a Dermosucção, a Termoesti-
mulação e a Microdermoabrasão,  que 
permitem obter resultados bastante 
satisfatórios em muitos dos problemas 
estéticos que afetam tanto as mulheres 
como os homens. Estes tratamentos 
destacam-se por serem mais curtos e com 
um menor número de sessões.

No Ritual do Ser existe uma grande 
variedade de Massagens, no entanto o 
destaque vai para os “muito procurados” 
RITUAIS SPA que frequentemente são 
oferecidos sob a forma de “Cheque 
Prenda”, “por quem até nem é nosso 
cliente, mas gosta de oferecer um 
momento de bem-estar. E quem faz os 
rituais uma vez, repete! São realmente 
muito agradáveis”. A responsável pelo 
centro, sente que “há cada vez mais a 
necessidade das pessoas saírem da rotina 
e procurarem as coisas que lhes fazem 
bem. E vemos as pessoas saírem daqui 
mais relaxadas e mais felizes”.

“A mulher vimaranense é 
preocupada, gosta de estar e 
de se sentir bem”.
Lurdes Carvalho – Ritual do ser

Em Guimarães, o espaço Ritual do Ser, que 
comemorará o 4º aniversário em março, 
destaca-se pela grande variedade de serviços 
que coloca ao dispor dos seus clientes. 

Entregue-se nas mãos de especialistas, 
que, num espaço de excelência e recorren-
do a produtos da melhor qualidade, vão 
despertar todos os seus sentidos e relaxar 
a sua mente, fazendo desaparecer tensões 
acumuladas e restabelecendo o equilíbrio 
e a harmonia entre o corpo e o espirito…

O Ritual do Ser disponibiliza os Serviços de 
estética tradicionais, como epilação, 
manicure e pedicure com técnicas de 
podologia, especializando-se também na 
aplicação e manutenção de unhas de gel.

O serviço de Fotodepilação, um método 
seguro e eficaz na eliminação do pêlo é, 
segundo Lurdes Carvalho, “muito procurado 
pelas mulheres, mas também por muitos 
homens, que felizmente se preocupam cada 
vez mais com a sua beleza”.

Para o S.Valentim, o Ritual do Ser propõe o 
"Delicioso e Picante", um Ritual que tem 
como base a canela e a laranja. Contém um 
perfume sensual e inebriante, com proprie-
dades afrodisíacas, que proporcionará um 
momento único e prazeroso... para partilhar 
com o companheiro ou para desfrutar!!!

Lurdes Carvalho, sugere para “Elas” os 
produtos “Afrodita”, que tendo por base a 
Rosa Damascena estimula o sistema 
hormonal feminino, relaxa o sistema 
nervoso, atenua a ansiedade e a depressão 
e equilibra os estados emocionais acalman-
do e relaxando. Há ainda os produtos de 
maquilhagem que as mulheres adoram 
receber, e uma grande variedade de 
produtos de Spa: gel de banho, cremes 
esfoliantes, sais de banho, óleos e até velas 
de massagem. As velas, para além de 
serem aromaticamente muito agradáveis, 
proporcionam um momento especial ao 
casal. Depois de consumida a vela, o óleo é 
aplicado na massagem, que contrariando o 
que se possa pensar, não queima. Mantém 
a temperatura ideal para o corpo, e é uma 
óptima sugestão para o dia dos namora-
dos, para uma experiência a dois.

O Workshop de Fevereiro 
está esgotado. Por esse 
motivo, está agendada  uma 
nova sessão para Março.
 
As interessadas deverão 
contactar o Ritual do Ser.

Faça uma pausa e 
descontraia-se no
“Ritual do Ser
Estética e Terapia 
Corporal”

Rua Unidade
Vimaranense, 107 - 
Guimarães
Tel.   253 433 572
Tlm. 912 957 153

Segunda a Sexta
9:00 às 21:00
Sábado
9:00 às 19:00
www.ritualdoser.com
ritualdoser@hotmail.com 
facebook.com/RitualdoSer
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“S.Valentim”

Workshop deauto-maquilhagem“Eva Garden”

Em Março, o Ritual do Ser faz 4 

anos e para comemorar nada 

melhor do que presentear quem 

faz do Spa uma realização: VOCÊS! Durante o mês de Março 

todos os tratamentos SPA 
estão com50% de desconto.
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15 espetáculos, cinco deles em estreia, 
apresentados no Centro cultural Vila 
Flor e na Plataforma das Artes.

Na sua quarta edição, o GUIdance – 
Festival Internacional de Dança 
Contemporânea, que se realiza em 
Guimarães – volta a mostrar-se com 
natural destaque durante o mês de 
Fevereiro, apresentando este ano 
um modelo aumentado relativa-
mente às três anteriores edições, 
oferecendo dois blocos de progra-
mação distintos:

Ao final da tarde, artistas emergentes 
encontram na Black Box da Platafor-
ma das Artes e da Criatividade um 
palco privilegiado para mostrar o seu 
trabalho; à noite, os auditórios do 
Centro Cultural Vila Flor acolhem 
companhias e criadores consagra-
dos que convivem num programa de 
duas semanas que celebra, acima de 
tudo, a dança contemporânea 
enquanto expressão artística. 
 
Com esta aposta, o GUIdance 
apresenta um caráter programático 
ainda mais completo na deteção de 
novos talentos e na afirmação das 
novas ideias assentes na exploração 
do corpo e respetivo movimento. O 
festival cumpre assim um caminho 
de afirmação dentro deste universo, 
projetando Guimarães como um 
palco essencial para o entendimen-
to das principais visões criativas 
desta particular linguagem. Num 
total de 15 espetáculos, serão 
apresentadas cinco estreias, duas 
absolutas e três nacionais.

O primeiro espetáculo é uma estreia 
absoluta. Quinta feira, 6 de Fevereiro,  
às 19h30, “Matilda Carlota”, de Jonas 
Lopes, revela um mundo de contradi-
ções e ambiguidades, desde logo 
assumidas por uma personagem 
andrógina, artificial e psicologicamen-
te grávida de desejo. Num desenhar 
paulatino de desadequada existência, 
a incoerência do real revela-se 
coerente no universo simbólico da 
representação: a “intimidade despoja-
da”, o preto e branco, a experiência 

Que espectativas tem em relação a esta edição?
Estou otimista mas cuidadoso. Acredito 
muito nesta programação, que duplicou e 
passou a incluir uma série de espetáculos 
emergentes e mais experimentais. E 
acredito que esta é uma linha de inovação 
e modernidade que já é uma marca 
cultural da cidade, e que se consolidou 
com a Capital de Cultura.

Por outro lado, assistimos hoje a um recentrar 
dos públicos nos eventos que verdadeiramen-
te os motivam, já fora do clima de festa que 
foi o da Capital. Este é um fenómeno 
perfeitamente habitual nestes casos e um 
grande desafio para o futuro.

O que destaca?
É difícil, para mim, destacar espetáculos. 
Prefiro chamar a atenção para o novo 
horário de espetáculos, às 19:30, virado 
para a programação emergente e que terá 
lugar no fantástico equipamento que é a 
Black Box da Plataforma das Artes e da 
Criatividade, em pleno coração da cidade. 
Por outro lado, as conferências que 
acontecerão aos sábados, também na PAC, 
serão dois fortes momentos de tertúlia e 
reflexão, indispensáveis num festival deste 
tipo. Mesmo assim, chamo a atenção do 
público para o magnífico espetáculo do 
Ballet de Lorraine no sábado 8, bem como 
para o tocante espetáculo de Clara 
Andermatt já no dia 6.

Que balanço faz do caminho percorrido 
pelo festival? Está satisfeito com a 
adesão do público?
O percurso do GUIdance só pode honrar a 
cidade. Lançar este festival, aqui há uns 
anos, foi um acto de coragem e de visão 
cultural. Hoje, eu apenas pego no testemu-
nho e tento incorporar novas perspetivas. 

Trata-se de um dos mais importantes 
festivais em Portugal e, seguramente, o 
mais importante evento durante a 
temporada de inverno em todo o país.

Guimarães é uma cidade que gosta de 
dança e, a prová-lo, este festival que 
está recheado de estreias e várias 
co-produçōes. Quanto à adesão do 
público, esperamos que seja forte, não 
só com espetadores  da cidade mas 
também com fluxos de visitantes da 
região norte, em particular do Porto. 
Tenho um grande orgulho em dirigir 
artisticamente esta edição do festival.

anómala da conexão com o mundo 
que a melancolia de “Sposa no mi 
conosci”, de Giacomelli, tocada ao 
piano pelo mordomo e cantada em 
contratenor por Matilda, faz assomar.

No mesmo dia de abertura do festival, 
“Fica no Singelo”, da companhia Clara 
Andermatt, será apresentado às 22h00. 
“Fica no Singelo” é um trabalho 
coreográfico que expõe rituais e 
celebrações, histórias e vozes de 
trabalho, que se vestem de terra e do 
suor de que são feitos os costumes. 

Clara Andermatt trabalha o património 
tradicional português e, com isso, 
recorre à riqueza do passado transmiti-
da através do folclore e dos bailes 
populares. Uma vontade que lhe vem 
de projetos anteriores e que encontra 
em “Fica no Singelo” mais uma oportu-
nidade para fertilizar os terrenos da 
pesquisa etnográfica. No final do 
espetáculo, os espetadores serão 
convidados a participar num baile no 
qual podem experimentar algumas das 
danças que inspiraram a peça.

O segundo dia de apresentações (07 
fevereiro) inicia-se às 19h30 com dois 
espetáculos sucessivos. Primeiramen-
te, Ludvig Daae apresenta “MM”.
 
Seguidamente, no mesmo espaço, uma 
coreografia de Flávio Rodrigues transpor-
ta-nos para um lugar em branco, em 
suspenso, sem referências temporais, 
inócuo. Este é o lugar proposto por 
“Nil-City”, uma reflexão provocada pela 
crescente saturação dos dias que 
correm, metáfora de fluxos constantes 
e interações de um sistema capitalista, 
moldado por estratégias políticas, de 
intertextualidades e redundâncias.

Ainda nessa sexta-feira, às 22h00, a 
Útero Associação Cultural leva a sua 
“Pele” até ao palco do Pequeno 
Auditório do CCVF. Dois corpos de 
pele, nus, uma pianista, uma atriz. A 
música, micro-sonoridades construí-
das como uma tapeçaria. Corpos 
invertidos que ganham verticalidade, 
nova poesia. “Pele” é um requiem, um 
local onde podemos voltar a sentir de 

uma forma radical, o que há muito 
fica esquecido, o que insistimos em 
perder. “Pele” é uma partitura única.

Black Box da Plataforma das 
Artes recebe espetáculos.
 
Já no fim de semana, a 08 de feverei-
ro (sábado), serão apresentados 
quatro espetáculos, dois às 19h30 e 
dois às 22h00. Ao final da tarde, Mara 
Andrade apresenta a sua “Oxitocina”, 
uma performance densa, convulsio-
nada, que parece remeter-nos para a 
efemeridade do prazer, da mulher 
como instrumento, de corpo como 
depósito de sémen, que a cada dia 
sofre melancolicamente. A mesma 
Mara Andrade junta-se a Marco da 
Silva Ferreira para interpretar “Por 
minha culpa, minha tão grande 
culpa”, explorando o sentimento de 
felicidade que sentimos quando a 
tristeza e o infortúnio atinge os 
outros e questionando se este ato 
sádico desperta em nós o que se 
esconde no subconsciente. Mara 
Andrade e Marco da Silva Ferreira, em 
palco, raramente se olham ou se 

tocam, evidenciando a agressividade 
que a indiferença pode carregar.

A segunda semana de espetáculos 
decorre de 13 a 15 de fevereiro e 
conta com mais seis espetáculos, 
incluindo uma estreia absoluta e 
outra nacional. Na quinta-feira (dia 
13), “Hale” apresenta-se em estreia 
absoluta pelas 19h30. Esta perfor-
mance de grande plasticidade, cor, 
movimento reúne cinco bailarinos em 
palco e é da autoria de Aleksandra 
Osowicz, Filipe Pereira, Helena 
Ramírez, Inês Campos e Matthieu 
Ehrlacher. À noite, chega a vez de 
Tiago Guedes apresentar “Hoje”, um 
exercício de reflexão do presente, do 
que somos e do que nos move, 
refletindo como nos devemos 
comportar perante a realidade que 
hoje é apenas um passado abandona-
do. No dia seguinte (dia 14), às 19h30, 
Teresa Silva e Filipe Pereira mostram 
“O que fica do que passa”, um jogo 
impressionista intimista e intenso. 
Mais tarde, às 22h00, é apresentada 
mais uma estreia nacional, “Grind”, 
uma criação de Jefta van Dinther, 

Minna Tiikkainen e David Kiers. 
“Abstand”, de Luís Marrafa, às 19h30, 
e “Paraíso - colecção privada”, de 
Marlene Monteiro Freitas, encerram o 
GUIdance 2014 no dia 15 de fevereiro.

À semelhança das edições anteriores, 
o GUIdance inclui atividades paralelas 
que possibilitam a bailarinos e alunos 
de dança de nível avançado uma 
dimensão mais participativa, através 
da frequência de masterclasses com 
Marco da Silva Ferreira, Clara Ander-
matt, Luís Marrafa e António Cabrita. 
Para todos os interessados serão 
ainda realizadas duas conferências 
com a dança como temática subjacen-
te. A primeira conferência (dia 08), 
intitulada “Contágios e Negociações 
Transdisciplinares”, será moderada 
por Rui Horta e terá como convidados 
Maria José Fazenda, João Sousa 
Cardoso e Miguel Moreira. A segunda 
acontece no último dia do festival sob 
o mote “O Corpo e a Arte na Era 
Digital” e contará com os convidados 
Paulo Cunha e Silva, José Bragança de 
Miranda e Tiago Guedes sendo 
moderados por Daniel Tércio.

Rui Horta Guimarães
  ao�itmo
 da dança
contemporânea

entrevista

diretor artístico
Guidance

de 06 a 15 de fevereiro
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15 espetáculos, cinco deles em estreia, 
apresentados no Centro cultural Vila 
Flor e na Plataforma das Artes.

Na sua quarta edição, o GUIdance – 
Festival Internacional de Dança 
Contemporânea, que se realiza em 
Guimarães – volta a mostrar-se com 
natural destaque durante o mês de 
Fevereiro, apresentando este ano 
um modelo aumentado relativa-
mente às três anteriores edições, 
oferecendo dois blocos de progra-
mação distintos:

Ao final da tarde, artistas emergentes 
encontram na Black Box da Platafor-
ma das Artes e da Criatividade um 
palco privilegiado para mostrar o seu 
trabalho; à noite, os auditórios do 
Centro Cultural Vila Flor acolhem 
companhias e criadores consagra-
dos que convivem num programa de 
duas semanas que celebra, acima de 
tudo, a dança contemporânea 
enquanto expressão artística. 
 
Com esta aposta, o GUIdance 
apresenta um caráter programático 
ainda mais completo na deteção de 
novos talentos e na afirmação das 
novas ideias assentes na exploração 
do corpo e respetivo movimento. O 
festival cumpre assim um caminho 
de afirmação dentro deste universo, 
projetando Guimarães como um 
palco essencial para o entendimen-
to das principais visões criativas 
desta particular linguagem. Num 
total de 15 espetáculos, serão 
apresentadas cinco estreias, duas 
absolutas e três nacionais.

O primeiro espetáculo é uma estreia 
absoluta. Quinta feira, 6 de Fevereiro,  
às 19h30, “Matilda Carlota”, de Jonas 
Lopes, revela um mundo de contradi-
ções e ambiguidades, desde logo 
assumidas por uma personagem 
andrógina, artificial e psicologicamen-
te grávida de desejo. Num desenhar 
paulatino de desadequada existência, 
a incoerência do real revela-se 
coerente no universo simbólico da 
representação: a “intimidade despoja-
da”, o preto e branco, a experiência 

anómala da conexão com o mundo 
que a melancolia de “Sposa no mi 
conosci”, de Giacomelli, tocada ao 
piano pelo mordomo e cantada em 
contratenor por Matilda, faz assomar.

No mesmo dia de abertura do festival, 
“Fica no Singelo”, da companhia Clara 
Andermatt, será apresentado às 22h00. 
“Fica no Singelo” é um trabalho 
coreográfico que expõe rituais e 
celebrações, histórias e vozes de 
trabalho, que se vestem de terra e do 
suor de que são feitos os costumes. 

Clara Andermatt trabalha o património 
tradicional português e, com isso, 
recorre à riqueza do passado transmiti-
da através do folclore e dos bailes 
populares. Uma vontade que lhe vem 
de projetos anteriores e que encontra 
em “Fica no Singelo” mais uma oportu-
nidade para fertilizar os terrenos da 
pesquisa etnográfica. No final do 
espetáculo, os espetadores serão 
convidados a participar num baile no 
qual podem experimentar algumas das 
danças que inspiraram a peça.

O segundo dia de apresentações (07 
fevereiro) inicia-se às 19h30 com dois 
espetáculos sucessivos. Primeiramen-
te, Ludvig Daae apresenta “MM”.
 
Seguidamente, no mesmo espaço, uma 
coreografia de Flávio Rodrigues transpor-
ta-nos para um lugar em branco, em 
suspenso, sem referências temporais, 
inócuo. Este é o lugar proposto por 
“Nil-City”, uma reflexão provocada pela 
crescente saturação dos dias que 
correm, metáfora de fluxos constantes 
e interações de um sistema capitalista, 
moldado por estratégias políticas, de 
intertextualidades e redundâncias.

Ainda nessa sexta-feira, às 22h00, a 
Útero Associação Cultural leva a sua 
“Pele” até ao palco do Pequeno 
Auditório do CCVF. Dois corpos de 
pele, nus, uma pianista, uma atriz. A 
música, micro-sonoridades construí-
das como uma tapeçaria. Corpos 
invertidos que ganham verticalidade, 
nova poesia. “Pele” é um requiem, um 
local onde podemos voltar a sentir de 

uma forma radical, o que há muito 
fica esquecido, o que insistimos em 
perder. “Pele” é uma partitura única.

Black Box da Plataforma das 
Artes recebe espetáculos.
 
Já no fim de semana, a 08 de feverei-
ro (sábado), serão apresentados 
quatro espetáculos, dois às 19h30 e 
dois às 22h00. Ao final da tarde, Mara 
Andrade apresenta a sua “Oxitocina”, 
uma performance densa, convulsio-
nada, que parece remeter-nos para a 
efemeridade do prazer, da mulher 
como instrumento, de corpo como 
depósito de sémen, que a cada dia 
sofre melancolicamente. A mesma 
Mara Andrade junta-se a Marco da 
Silva Ferreira para interpretar “Por 
minha culpa, minha tão grande 
culpa”, explorando o sentimento de 
felicidade que sentimos quando a 
tristeza e o infortúnio atinge os 
outros e questionando se este ato 
sádico desperta em nós o que se 
esconde no subconsciente. Mara 
Andrade e Marco da Silva Ferreira, em 
palco, raramente se olham ou se 

tocam, evidenciando a agressividade 
que a indiferença pode carregar.

A segunda semana de espetáculos 
decorre de 13 a 15 de fevereiro e 
conta com mais seis espetáculos, 
incluindo uma estreia absoluta e 
outra nacional. Na quinta-feira (dia 
13), “Hale” apresenta-se em estreia 
absoluta pelas 19h30. Esta perfor-
mance de grande plasticidade, cor, 
movimento reúne cinco bailarinos em 
palco e é da autoria de Aleksandra 
Osowicz, Filipe Pereira, Helena 
Ramírez, Inês Campos e Matthieu 
Ehrlacher. À noite, chega a vez de 
Tiago Guedes apresentar “Hoje”, um 
exercício de reflexão do presente, do 
que somos e do que nos move, 
refletindo como nos devemos 
comportar perante a realidade que 
hoje é apenas um passado abandona-
do. No dia seguinte (dia 14), às 19h30, 
Teresa Silva e Filipe Pereira mostram 
“O que fica do que passa”, um jogo 
impressionista intimista e intenso. 
Mais tarde, às 22h00, é apresentada 
mais uma estreia nacional, “Grind”, 
uma criação de Jefta van Dinther, 

Minna Tiikkainen e David Kiers. 
“Abstand”, de Luís Marrafa, às 19h30, 
e “Paraíso - colecção privada”, de 
Marlene Monteiro Freitas, encerram o 
GUIdance 2014 no dia 15 de fevereiro.

À semelhança das edições anteriores, 
o GUIdance inclui atividades paralelas 
que possibilitam a bailarinos e alunos 
de dança de nível avançado uma 
dimensão mais participativa, através 
da frequência de masterclasses com 
Marco da Silva Ferreira, Clara Ander-
matt, Luís Marrafa e António Cabrita. 
Para todos os interessados serão 
ainda realizadas duas conferências 
com a dança como temática subjacen-
te. A primeira conferência (dia 08), 
intitulada “Contágios e Negociações 
Transdisciplinares”, será moderada 
por Rui Horta e terá como convidados 
Maria José Fazenda, João Sousa 
Cardoso e Miguel Moreira. A segunda 
acontece no último dia do festival sob 
o mote “O Corpo e a Arte na Era 
Digital” e contará com os convidados 
Paulo Cunha e Silva, José Bragança de 
Miranda e Tiago Guedes sendo 
moderados por Daniel Tércio.
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TEATRO 
Sábado 22 / 21h30
Ccvf / grande auditório
CORIOLANO
De william shakespeare / encenação 
nuno cardoso

MÚSICA 
Sábado 22 / 24h00
Ccvf / café concerto
WALTER BENJAMIN
PLAYS THE SMITHS

EXPOSIÇÕES
Até 06 abril
CORAÇÃO E CINZAS / Arlindo Silva
CCVF / Palácio Vila Flor

Até 13 abril
A COMPOSIÇÃO DO AR
PAC / CIAJG / Salas 1-8

ESTRELA NEGRA / Jaroslaw Flicinski 
PAC / CIAJG / Salas 9-11

PROVAS DE CONTACTO / José de 
Guimarães 
PAC / CIAJG / Salas 12-13

PRETO NO BRANCO / Oficina Arara
PAC / CIAJG / HALL

CINEMA
Ciclo de cinema
“O FUTURO DO PASSADO”
Pac / black box

Terça-feira 18 / 21h45
Thx 1138 / de George Lucas
Com Robert Duvall, Donald Pleasen-
ce, Don Pedro Colley, Maggie Mcomie

Terça-feira 25 / 21h45
Dune / de David Lynch
Com Kyle Maclachlan, Virginia 
Madsen, Francesca Annis

Valter Hugo Mãe, reconhecido escritor 
português, vem a Guimarães em 
fevereiro, apresentar “A Desumanização”.

“Passado nos recônditos fiordes 
islandeses, este romance é a voz de 
uma menina diferente que nos conta 
o que sobra depois de perder a irmã 
gémea. O livro mais plástico de Valter 
Hugo Mãe. Um livro de ver. Uma 
utopia de purificar a experiência 
difícil e maravilhosa de se estar vivo.”

O encontro com os leitores está 
agendado para o dia 27 pelas 21.30 
no Centro de Artes e Espetáculos 
S.Mamede. No evento participará 
Adolfo Luxuria Canibal.

Valter Hugo Mãe nasceu em Saurimo, 
Angola, no ano de 1971. É licenciado em 
Direito, e possui pós-graduado em 
Literatura Portuguesa Moderna e 
Contemporânea. Vive em Vila do Conde 
e tem uma forte ligação a Guimarães. 

Valter Hugo Mãe escreveu diversas 
peças adaptadas ao teatro, como 
Canil (apresentada em Guimarães no 
decorrer da CEC 2012), é vocalista do 
grupo musical Governo, e esporádica-
mente dedica-se às artes plásticas.

É letrista dos músicos/projetos como 
Mundo Cão, Paulo Praça, Indignu, Salto, Frei 
Fado Del’Rei, Blandino e Eliana Castro. 

Recebeu em 2006, o Prémio literá-
rio José Saramago, em 2009, o 
troféu Figura do Futuro, atribuído 
pelo Correio da Manhã, em 2010, a 
Pena de Camilo Castelo Branco e a 
Medalha de Mérito Singular de Vila 
do Conde. Em 2012 o Grande 
Prémio Portugal Telecom de Litera-
tura em Língua Portuguesa.

A não perder
em Guimarães

Agenda
Cultural

Valter
Hugo Mãe

Filipe Pinto, vencedor do concurso Ídolos em 
2010, esteve na FNAC de Guimarães no 

passado Domingo 2 de fevereiro para 
apresentar “O Planeta limpo do Filipe 

Pinto”, um projeto de carácter lúdico-peda-
gógico com índole ambiental. 

Estivemos à conversa com o autor, que se 
considera um apaixonado pela música, mas 

também pelo meio ambiente.

Natural do Porto e com formação académica 
em Engenharia Florestal, Filipe Pinto aliou-se 

à empresa Betweien para lançar este novo 
projeto na sua carreira. “A agua, a Floresta, os 
solos e a reciclagem são temáticas abordadas 

no primeiro ciclo e no pré-escolar. E é com 
estes quatro componentes: um livro, um CD de 

originais, um jogo digital e um DVD, que pretende-
mos chegar aos mais novos e sensibilizar a 

população em geral para as questões ambientais.”

Filipe Pinto, que compôs as músicas deste disco, 
e escreveu parte das histórias do livro, mostrou--
se muito satisfeito com a reacção dos pais e das 

crianças, adiantando que “ o trabalho que temos 
feito na divulgação deste projeto tem sido muito 

gratificante, o feedback das escolas é muito bom, 
e os apoios que temos recebido também, do 

Canal Panda, dos municípios e de outras entidades 
como a sociedade Ponto Verde, ou a Utad, a 

minha universidade que creditou os conteúdos”.

Nos próximos meses, o autor percorrerá o 
país na promoção deste “Planeta limpo”, com 

música e apresentações teatrais.

Filipe Pinto, que em 2012 lançou o primeiro 
álbum de originais “Cerne”, e em novembro 
passado foi vencedor do prémio MTV best 

portuguese act, tenho representado Portugal 
no European Music Awards, confidenciou-nos 

que continua a apostar na sua carreira 
artística, frequentando cursos de piano e 

representação, estando também a trabalhar
num 3º álbum de originais.

Filipe Pinto
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novo espaço

Porque em Guimarães,
há espaços que

merecem destaque...

“No ChelLo’s apostamos claramente em 
trabalhar com produtos seleccionados 
criteriosamente pela frescura e qualida-
de, e apresentando-os da forma mais 
cuidada. É nosso objetivo despertar 
aromas e sabores que impressionem. 
Porque uma visita ao ChelLo`s, tem de 
ser sempre uma boa experiência 
gastronómica”. Cláudio Loureiro, diretor 
do ChelLo’s Restaurante Bar.

Ao chegar ao ChelLo’s sentimos desde logo 
que encontramos um espaço que nos quer 
receber bem, e impressionar.  Essa arte, de 
bem receber, é aprimorada pelos mais de 
20 anos em que Cláudio Loureiro está 
ligado à área da restauração e hotelaria, tendo 
sido diretor de Hotel e de Enoturismo. 

Dessa experiência feita saber, surgiu a ideia de 
criar um espaço diferenciador em Guimarães, 
na sua terra. O nome do restaurante havia de 
ser uma homenagem à sua mãe.

O ChelLo’s Restaurante Bar, abriu portas 
em dezembro, e Cláudio Loureiro mostra--
se muito satisfeito pela recetividade dos 
que visitam o novo espaço “Noto que há 
uma evolução na procura, e são cada vez 
mais as pessoas que nos visitam porque 
foram aconselhadas por clientes que já 
experimentaram o nosso produto, sendo 
sinal de que estamos no bom caminho. 
Queremos destacar-nos pela qualidade 
do que colocamos na mesa, e pelo 
serviço e simpatia com que recebemos, 
pautando-nos sempre pelo profissionalis-
mo necessário a um projeto como este”.

Constituído por uma excelente equipa de 
profissionais da restauração, o ChelLo’s 
tem a particularidade de estar localizado 
numa zona de excelência com vistas 
fantásticas sobre a cidade. 

Sentamo-nos, e somos convidados a 
viajar pela ementa rica em soluções.

Para entradas sugerimos que experimen-
te um crocante de queijo de cabra e a 
saborosa alheira com ovo de codorniz. 
Dará de imediato por merecida a 
deslocação ao ChelLo’s.

Nos pratos, destaque para o tornedó de 
novilho, o magret de pato, o bacalhau 
confitado, a pescada e o salmão, ou o 
risotto de camarão. A apresentação é 
irrepreensível, tal como o sabor.

Uma cozinha destas merece uma carta 
de vinhos à altura, tudo pensado por 
Cláudio Loureiro “Temos na nossa carta 
vinhos mais conhecidos, mas apostamos 
também em vinhos de quinta, que os 
clientes podem aqui apreciar.” Pela 

ligação afectiva, o responsável aconselha os vinhos 
da Quinta de Cabriz, onde foi diretor de enoturis-
mo, e os da Quinta das Tecedeiras, vinhos que 
resultam de vinhas muito antigas, entre os 80 ou 
100 anos, e que transmitem muita complexidade, 
vinhos para bons apreciadores.

Estará satisfeito por esta altura, mas pelo que lhe foi 
apresentado, há-de querer ver a carta das sobremesas e 
saborear o ChelLo’s, um delicioso bolo de chocolate 
com bola de gelado de coco e carpaccio de abacaxi, ou 
então, o crumble morno de maçã.

O ChelLo’s disponibiliza também uma ampla sala 
privada, onde podem ser realizadas reuniões ou 
apresentações empresariais, almoços ou jantares 
mais reservados, tais como festas de aniversário, 
baptizados e comunhões.

No piso superior, visite o relaxante bar 
panorâmico com aquela maravilhosa vista 
sobre a cidade. Ideal para um aperitivo ou 
uma boa conversa no final do jantar.

No espaço exterior, será criado um amplo 
bar “lounge”, para quando o tempo 
apelar a uma subida à montanha.

ChelLo’s - Restaurante Bar, um conceito 
gastronómico único em Guimarães com 
um serviço distinto.

ChelLo’s Restaurante Bar
Rua do Bom Viver, lote 26
4810-030 Guimarães
Tel. 253 547 307 / 919 001 604
www.chellos.net
Siga-nos no facebook

Encerrado aos domingo ao jantar e 
segunda-feira durante todo o dia

Restaurante Bar

O ChelLo’s pretende ser também uma 
referência como espaço de cultura e arte. Há 
várias exposições programadas para este ano, 
podendo nesta altura, serem apreciadas obras 

do pintor Alberto D'Assumpção e esculturas 
de Cristina Vouga.
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D. Duarte Pio considerou que "o trabalho 
desenvolvido por estas instituições, em prol 
das pessoas mais carenciadas, é muito 
importante pois não se pode estar à espera 
que o Estado resolva tudo porque tem um 
critério diferente. Temos de apoiar as 
nossas instituições, sendo muito importan-
te a ajuda entre as famílias", salientou. 

Esta visita ficou marcada ainda pela 
visita às instalações onde ficará 
instalado o novo Lar de Idosos, com 
60 quatros. Trata-se de um projeto 
arrojado, orçado em 2,4 milhões de 
euros, já em fase de acabamentos. A 
inauguração está prevista para Maio 
do presente ano, mas o presidente da 
instituição deixou patente algumas 
preocupações, sobretudo a ausência 
do protocolo de colaboração com a 
Segurança Social. "O novo Lar de 
Idosos será inaugurado em Maio 
deste ano, uma vez que a obra está a 
decorrer a bom ritmo. A gestão do dia 
a dia do CSPMJS está garantida, com 
a ajuda dos pais, mas a obra que 
estamos a fazer no sentido de dar 
uma resposta social, à medida as 
necessidades do concelho e do 
distrito, sem o apoio da Segurança 
Social não será possível. Um utente 
tem um custo real à volta de mil 
euros e com o apoio da Segurança 
Social garante mais de 50%. Se não 
conseguirmos esse protocolo com a 
Segurança Social torna-se tudo mais 
complicado. Estamos a realizar uma 
obra orçada em 2,4 milhões de euros 
com o apoio de 1,72 milhões de euros 
ao abrigo do apoio do POPH, sendo 
que a instituição suporta cerca de 1,2 
milhões. É como se nos tivessem 
dado um presente envenenado. É 

importante contar com todos os   
apoios para operacionalidade de 
uma obra desta dimensão", referiu 
Ricardo Costa. O presidente do 
CSPMJS deu conta de um reunião 
com o diretor distrital da Segurança 
Social cujas ilações foram pouco 
animadoras, deixando passar 
algumas críticas quanto à falta de 
apoios na vertente social. 

"Num enquadramento nacional e 
europeu desta situação, não 
podemos aceitar que nos cobrem 
taxas de juro a 7% num país 
como Portugal, sendo que 5 a 
6% dos juros que canalizamos 
para os mercados financeiros 
podiam ser canalizados de 2 a 
3% e o restante servir para 
ajudar as instituições de solida-
riedade social, como a educação 
e saúde. Não podemos ser tão 
ambiciosos em enveredar pelo 
caminho da recuperação finan-
ceira e esquecer as pessoas. Estou 
ligeiramente pessimista porque a 
situação do país não augura nada 
de bom para o futuro e o Governo, 
assim como a Segurança Social, 
tem de perceber que têm de 
ajudar porque estas instituições 
existem para ajudar as pessoas", 
sublinhou Ricardo Costa.

Sensível às causas e projetos do CSPMJS, 
os Duques de Bragança aderiram ao 
convite para estarem presentes num 
jantar solidário a realizar no dia 5 de 
Abril, onde Isabel de Herédia será a 
embaixatriz deste evento.

O papel desenvolvido pelo Centro 
Social Padre Manuel Joaquim de Sousa 
(CSPMJS), em Caldas das Taipas, "deve 
servir de exemplo para o país" no 
âmbito social. Foi esta conclusão da 
visita dos Duques de Bragança a esta 
instituição de Caldas das Taipas, no 
passado dia 17 de Janeiro. A inaugura-
ção do novo Lar de Idosos está 
prevista para Maio. O presidente da 
instituição, Ricardo Costa, lamenta o 
atraso na elaboração do protocolo 
com a Segurança Social.

Os Duques de Bragança, D. Duarte 
Pio e Isabel de Herédia, visitaram, no 
passado dia 17 de Janeiro, o Centro 
Social Padre Manuel Joaquim de 
Sousa, em Caldas das Taipas, no 
âmbito do trabalho social que esta 
instituição desenvolve para crianças e 
idosos. Nota de destaque para a visita 
às obras do novo Lar, que será 
inaugurado em Maio, num projeto 
global de 2,4 milhões de euros.
 
"É um grande exemplo para 
Portugal, onde podemos consta-
tar o trabalho de apoio que 
realizam desde bebés a pessoas 
idosas. Tomara que houvesse 
mais Centros destes pelo país. A 
situação Social do país faz com 
que todos tenhamos de dar as 
mãos e unir para que o país 
possa sair desta situação. Não 
podemos estar sentados à espera 
de soluções e é preciso agir", 
referiu Isabel de Herédia, após a visita 
à instituição de Caldelas, concelho de 
Guimarães. Os elogios foram múlti-
plos e justificaram a presença dos 
Duques de Bragança. 
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Visita da Realeza
a Lar de Idosos
nas Caldas das Taipas

Centro Social

por: Andreia Lopes
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A Chegada De
Um Novo �mão

�icologia com Teresa da Silva

De seguida, serão apresentadas algumas 
pistas para ajudar a criança a lidar com 
esta nova situação.

Em primeiro lugar, é necessário conversar 
com a criança sobre o que se vai passar, 
pois a mesma terá que passar por um 
período de adaptação, ter tempo para 
colocar as suas questões e para lidar com 
a situação. A antecedência com que se 
informa uma criança da chegada de um 
irmão irá depender muito da sua idade. 
Se a criança for muito pequenina, esta 
ainda não percebe muito bem o que se 
passa, daí que não será necessário 
informar a criança logo, mas sim esperar 
quando a barriga da futura mamã 
começar a aumentar de volume. Na 
criança um pouco mais velha, com uma 
maturidade diferente, torna-se importan-
te prepará-la para a chegada do irmão 
com especial atenção. 

Desde cedo, a criança repara nas transfor-
mações físicas da mãe, nas conversas 
relacionadas com o assunto, nas compras 
efectuadas para a chegada do novo ser e 
provavelmente irão surgir muitas questões a 
colocar. Nestes casos, os pais deverão partilhar 
com a criança toda a informação antes do 
nascimento do irmão, de forma a que esta não 
se sinta traída e se sinta parte integrante e 
fundamental deste acontecimento.

Em segundo lugar, os pais devem estar 
preparados para responder às questões 
da criança. Em muitas situações, a notícia 
da chegada de um irmão é motivo para a 
criança começar a colocar muitas 

questões sobre o assunto, nomeadamen-
te questões ligadas à sexualidade. Nestes 
casos, os pais terão um papel muito 
importante na forma como respondem à 
criança. Estes devem procurar responder-
-lhe com informação verdadeira mas 
simples, adaptada à sua idade e evitar 
histórias sobre cegonhas e coisas afins, 
de forma a não confundir a criança.

Em terceiro lugar, é fundamental que a 
criança participe de forma activa na 
preparação do nascimento do irmão. Os 
pais devem valorizar a importância do papel 
do irmão mais velho para o processo, sem, 
no entanto, exigir que este cresça de 

repente e se torne mais maduro. 

Depois do nascimento do novo 
irmão, a criança também deverá 
sentir-se parte integrante e 
importante na vida do recém--
nascido. Os pais devem procurar 
solicitar a sua ajuda em algumas 

tarefas de prestação de cuidados do 
bebé, como por exemplo, ajudar a mudar 
as fraldas, ir buscar ou escolher a roupa 
do bebé, etc. Deste modo, a criança 
sentir-se-á responsável, importante e 
valorizada ao longo deste processo. 
Finalmente, é necessário que os pais 
reservem um tempo privilegiado por dia 
para dedicar ao filho mais velho, de 
forma a lhe proporcionar alguns momen-
tos de total exclusividade.

Teresa da Silva
Psicóloga do Desenvolvimento
e Educação

“Quando o carro parou à porta de casa e 
a mãe se preparou para sair com a 
alcofa debaixo do braço, Ricardo, o filho 
mais velho, não se aguentou e desabou 
em lágrimas de fazer partir o coração.

Apesar das conversas tidas muito antes 
do irmão nascer, das longas explica-
ções e ensaios prévios do acontecimen-
to, das três visitas feitas à maternida-
de para conhecer o recém chegado 
em carne e osso, foi-se abaixo perante 
a evidência acabada de que, afinal, 
não era uma mera suposição, mas 
uma realidade indesmentível: a 
chegada de um novo ser a “sua” casa.”
In Revista Pais e Filhos, Novembro 01

O momento da chegada de um irmão 
pode transformar-se num aconteci-
mento dramático, do ponto de vista 
do primogénito.

A criança que antes era filho 
único, e gozava de total 
exclusividade do pai e da mãe, 
pode ver de repente o seu 
território invadido por um 
“estranho”. Este acontecimen-
to pode gerar conflitos uma 
vez que a criança vai ver-se de 
repente numa situação desconhecida, 
tendo que passar por uma fase de 
adaptação.

A criança poderá ter uma reacção negativa, 
manifestando atitudes agressivas, quer em 
relação aos pais ou ao irmão que vem a 
caminho. Poderá, eventualmente, regredir 
em algumas das aquisições já feitas, na 
tentativa de chamar a atenção e de desejar 
continuar a ser o bebé dos pais. 

Por estas razões, os pais deverão ter alguns 
cuidados na preparação do seu filho para a 
chegada de um irmão mais novo.

“Depois do nascimento do novo irmão, a criança 
também deverá sentir-se parte integrante e 

importante na vida do recém-nascido.”

Encontros: 
Profiteroles de Queijo Creme 
com Salmão Fumado
Alheira Tropical
Pancetta com Ovos de Codorniz 
Preliminares:
Sopa do Mar

Momento:
Risotto de Caldeirada com 
Tamboril ou Perna de Pato 
Confitada com Arroz Selvagem 
de Cogumelos

Apogeu:
Olhos nos Olhos 
(Bolo de Chocolate Vermelho, 
Espuma de Chocolate Branco e 
Maracujá, Frutos Silvestres e
Gelado de Nata)
 
Café Aromático / Infusões

Preço: 25€/pax
Inclui: um copo de vinho ou um
jarro de sangria de frutos vermelhos
Reservas: 253 522 015 - 914 662 222
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“Perante empreitadas de fraca 
qualidade – o que provocou o 
aparecimento de infiltrações, 
fissuras, má aplicação dos materiais 
e equipamentos, mau isolamento 
térmico e acústico, mas também 
situações em que o próprio material 
utilizado atingiu o fim da sua vida 
útil, pusemos mãos à obra, de forma 
a encontrar respostas para esses 
graves problemas”.
Jorge Costa e Carlos Pinto
Costa & Mesquita lda

A Empresa Costa & Mesquita surgiu em 
2007 com o projeto “o Inspector da Casa”, 
um serviço inovador, que revolucionou o 
mercado imobiliário da altura, e que 
tinha como objetivo o diagnosticar a 
qualidade de construção dos imóveis e 
apontar os caminhos para a resolução 
de potenciais defeitos.

A Mais Guimarães esteve à conversa 
com Jorge Costa e Carlos Pinto, que 
há muitos anos que estão ligados ao 
ramo da construção e que, há 7 anos, 
decidiram avançar com este projeto.  

+G A empresa arranca com “O 
Inspector da Casa”, agora já tem 4 
departamentos diferentes, como 
aconteceu essa evolução?

C&M A partir desse projeto dedicado às 
peritagens e avaliação das condições 
dos imóveis, e porque identificávamos 
os problemas e aprontávamos soluções, 
passamos a ser solicitados também para 
os resolver. Daí termos criado um 
conjunto de departamentos que, no 
fundo, vieram responder a todo o tipo 
de necessidades dos nossos clientes.

Agora, desde a reparação de uma 
simples persiana, até à colocação de 
um capoto num grande edifício, a 

recuperação de uma fachada, terraço 
ou telhado, temos condições e “know 
how” suficiente para intervir. Não 
estamos de todo vocacionados para a 
construção de raiz, também o fazemos 
e fazemos bem, mas não é essa a 
nossa génese, estamos mais vocacio-
nados e preferimos especializar-nos 
nas reparações e remodelações.

“Neste momento não é preciso 
construir, mas reabilitar e 

restaurar o que está construí-
do, Falamos do centro históri-
co da cidade, mas também dos 
edifícios que foram construí-

dos  nas ultimas décadas”.

+G Mas porque não a construção de raiz?

C&M  Isso exigiria subcontratação e 
nós não fazemos isso, fazemos tudo 
com os nossos colaboradores, só assim 
conseguimos garantir e confiar 
completamente na boa execução dos 
trabalhos. Só assim nos foi possível, 
por exemplo, conseguir uma certifica-
ção pela WEBER, a empresa líder 
mundial na aplicação de capoto e 
noutras soluções de construção. Ser 
certificados por eles, é uma garantia 
de qualidade para quem nos procura. 
A subcontratação tem sempre o 
problema da responsabilização.

+G Nesta altura, que trabalhos
estão a desenvolver?

C&M Estamos a remodelar um 
edifício junto do complexo do Vitória 
e remodelaremos um outro que fica 
junto desse; somos responsáveis 
pela manutenção e assistência da 
rede de balcões do Grupo Santander 
no norte de Portugal; vamos iniciar a 
colocação de capoto na Cercigui; 
temos outras obras a decorrer, e 
ainda acordos com várias instituições 

de Guimarães como o Infantário Nuno 
Simões, o Lar de Santo António.

+G E sempre que podem,
também apoiam instituições
e clubes de Guimarães…

C&M Vamos apoiando instituições 
como o Vitória Sport Clube, fomos nós 
que fizemos a sala de troféus do clube, 
e foi uma obra que muito nos 
orgulhou, e também a loja do clube 
em Caldas das Taipas. Apoiamos o 
Pevidem como patrocinadores da 
equipa sénior, já estivemos no Rugby, 
e também na formação do Vizela.

Temos tentado, de alguma forma, e 
dentro do que nos é possível, ajudar os 
clubes da nossa região.

+G Quantas pessoas emprega
a Costa & Mesquita?

C&M Nesta altura temos 12 funcio-
nários, mas estamos no processo de 
selecção de novos elementos devido 
ao aumento das solicitações para 
trabalhos de pequena assistência e 
nas remodelações. Temos todo o 
tipo de funcionários: canalizadores, 
serralheiros, electricistas… e agora 
também uma arquiteta a colaborar 
com a nossa empresa, no caso de 
alguém querer remodelar um 
espaço, para além de contar com os 
serviços de alguém especializado, 
nós ainda oferecemos o projeto caso 
nos seja adjudicada a obra.

Diretamente há outras pessoas e 
também empresas de Guimarães 
que beneficiam com o nosso traba-
lho e com o nosso sucesso. Empresas 
que trabalham em alumínios, em 
caixilharias, que vendem materiais… 
sempre que possível, preferimos 
recorrer a empresas da região.

Costa & Mesquita
empresas com�inal +
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Atualmente, a empresa 
Costa & Mesquita está 
dividida em quaro depar-
tamento, atuando nas 
seguintes áreas:

Vai realizar o projeto da sua vida?
Possui um terreno e quer
saber a sua viabilidade?

Quer fazer a ampliação da sua habitação 
e a respetiva legalização?

Precisa de um apoio técnico para 
acompanhar a execução da sua obra?

Necessita de uma fiscalização e ou 
Coordenação de Segurança da sua obra?
Quer fazer uma avaliação de um imóvel?

A C&M - Projetos e
Engenharias, pode ajudá-lo!

A C& M Projetos e Engenharias é um 
departamento dedicado à prestação de 
serviços na Área da Engenharia Civil. A 
sua atuação engloba as áreas de 
Projetos, vulgarmente designados por 
Especialidades, Estudos, Fiscalização de 
Obras e Coordenação de Segurança, 
tanto para a construção de obras novas, 
como para obras de reabilitação.

Apesar de se dedicar a áreas específicas 
da Engenharia Civil, a C & M Projetos e 
Engenharias, conta com uma equipa de 
profissionais de outras áreas, que 
colaboram de uma forma sólida e 
coordenada no desenvolvimento de 
projetos nas áreas da Arquitectura, 
Engenharia Eletrotécnica, Engenharia 
Mecânica e Laboratórios de Ensaios.

Tem uma avaria no seu imóvel e não 
sabe a quem recorrer?
Quer remodelar a sua casa?

Consulte a COSTA & MESQUITA - 
Reparações e Remodelações. Têm a 
solução para o seu problema, realizando 
todo o tipo de reparações e remodela-
ções no seu imóvel. E mais, se fornecer o 
material, também o aplicam!

A SOS Casa é um mais um serviço 
disponibilizado pela Costa & Mesquita 
Lda, e é dedicado a pequenas 
intervenções e reparações, nas áreas 
da bricolage, pichelaria, carpintaria, 
reparações eletricas, etc…

Costa e Mesquita, Lda.
Avenida D João IV
CC Villa Loja Nº 39

4800-532 Guimarães

Tel · Fax 253 527 150
email geral@inspectordacasa.com
Tlm 96 286 87 89  ·  91 738 33 19

Tem defeitos no seu imóvel?
Quer saber como está o imóvel
antes de o comprar?
Pretende arrendar o seu imóvel?
Tem problemas com o
barulho do seu vizinho?
Acha que o seu imóvel é muito frio no 
inverno e muito quente no verão?

O INSPECTOR DA CASA é o ideal 
para quem vai comprar casa.

O Inspector da Casa é um departamento 
dedicado à prestação de serviços na 
Área da Consultadoria.

Dotado de profissionais com uma 
experiência adquirida ao longo de 
anos de trabalho na construção civil, 
realizam peritagens técnicas em 
habitações, comércios e indústrias, de 
forma a dar respostas às mais diversas 
necessidades, quer dos utilizadores, 
quer dos proprietários:

Utilizam a tecnologia mais avançada 
nas peritagens, e são realizadas por 
uma equipa de técnicos especializa-
dos, efetuando a  análise de patologias 
dos edifícios.

Análise de todas as infra-estruturas 
existentes no imóvel, análise dos 
Acabamentos, ensaios acústicos e 
térmicos e avaliação do Isolamento, são 
alguns dos parâmetros avaliados.



Nova
 Casa

Unagui

Couto dos Santos
esteve em Guimarães

Rotary Club de Guimarães 

Couto dos Santos, Vice-Presidente da 
Comissão Parlamentar de Saúde, foi o 
convidado especial da reunião do 
Rotary Club de Guimarães realizada na 
sua sede no passado dia 31. Este 
deputado da Assembleia da Republica, 
natural de Forjães, Esposende, veio 
até Guimarães para proferir uma 
palestra sobre “A Medicina Baseada na 
Evidência – Que Papel Para as Prefe-
rências do Cidadão”.

Perante uma plateia de mais de duas 
dezenas de rotários, incluindo do 
Rotary Club de Caldas das Taipas e 
de Celorico de Basto, Couto dos 
Santos abordou diversos aspetos da 
temática da relação entre o médico e 

o doente. Para este parlamentar, “as 
questões da saúde, contrariamente ao 
que seria desejável, não estão hoje 
centradas no cidadão”. A medicina 
baseada na evidência, como explicou 
Couto dos Santos, “baseia-se na 
aplicação do método científico a 
toda a prática médica, adotando 
técnicas oriundas da ciência, da 
engenharia e da estatística”. 

“A relação médico – doente 
deveria ser mais humanizada e 
menos apressada, tendo o 
doente direito à tomada de 
decisão e liberdade de escolha”.
 
Expostas as linhas gerais da sua 
intervenção, seguiu-se um interes-
sante período de debate e troca de 
opiniões entre os rotários presentes 
e o convidado, que, de uma forma 
simples e numa linguagem acessível, 
foi respondendo às questões que lhe 
iam sendo colocadas, socorrendo-se 
muitas vezes de casos concretos que 

viveu de perto, misturando a sua 
qualidade de político e legislador 
com a de doente/cidadão.

Nesta reunião do Rotary Club de 
Guimarães esteve também presente o 
Dr. Delfim Rodrigues, presidente do 
Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar do Alto Ave (CHAA), 
convidado por Victor Sanfins, presi-
dente do Rotary Club de Guimarães.

À margem desta palestra, Victor 
Sanfins destacou a Visita Oficial da 
Governadora do Distrito 1970 ao 
Rotary Club de Caldas das Taipas, 
no dia 5 de Fevereiro, apelando à 
participação dos rotários vimara-
nenses naquele importante evento 
do seu clube afilhado. 

O Rotary Club de Guimarães voltará a 
reunir no próximo dia 6, pelas 20h15, 
na sua sede, encontro que será 
precedido pela reunião do Conselho 
Diretor do clube, pelas 19h00.

Projeto viabilizado pela
aquisição de casa nova.

Unagui quer criar centro
de dia ativo

Depois de algumas tentativas falhadas, a 
Unagui tem finalmente casa própria. A 
instituição adquiriu a sede da associação dos 
Viajantes e Técnicos de Vendas de Guima-
rães, e prevê mudar-se dentro de um ano.

Existe já um contrato de compra e venda 
conforme avançou o presidente da Unagui 
que revelou ainda que a aquisição foi 
sustentada por capitais próprios.

O espaço, algo degradado, deverá em 
breve ser alvo de intervenções de 
recuperação e adaptação.

Este anúncio foi feito por Inácio 
Menezes na cerimónia que assinalou 
os 20 anos da instituição.

"20 anos é uma data importante e muito 
mais porque finalmente conseguimos 
comprar uma casa para onde tenciona-
mos mudar-nos daqui a um ano", revelou 
o presidente que acrescentou, "trata-se 
de uma casa grande que satisfaz as 
exigências da Unagui. Com esta compra 
realizamos um anseio de 20 anos que se 
vinha revelando difícil de concretizar".

Recorde-se que há muito a Universidade 
da Terceira Idade ansiava uma mudança 
de instalações tendo inclusivé sido 
avançada a construção de uma nova sede 
junto ao parque da cidade ou na zona de 
Couros, como sugeria a Câmara Municipal.

Bom negócio para os Viajantes
A venda da sede da associação dos 
Viajantes e Técnicos de Vendas de 
Guimarães foi decidida pelos sócios após 
concluírem que os custos da manutenção 
do edifício eram incomportáveis.

Alberto Batista, o presidente, assume 
mesmo que "o edifício sempre foi 
demasiado grande" e que a sua constru-
ção foi "um erro de casting". E acrescenta, 
"uma espécie de elefante branco para 
uma instituição que não tinha capacidade 
para assegurar a manutenção. Não 
tínhamos como aguentar a despesa".

Com a venda do edifício à Unagui, os 
Viajantes resolveram dois problemas. Por 
um lado, cumprem com as responsabilida-
des da banca e liquidam o que resta do 
financiamento para a construção da sede. 
Por outro, com a receita da venda 
compram outro espaço mais condizente 
com a realidade da associação.

Alberto Batista não tem dúvidas, "foi 
um bom negócio. Liquidamos as 
dívidas, compramos um edifício novo e 
ainda ficamos com liquidez para 
manter vários anos a associação.

Continuam por revelar
os números do negócio
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Atualidade
 Vitoriana

Luís Cirilo

OBJETIVOS DAS EQUIPAS A E B

O Vitória é um clube de conquistado-
res. Um clube ambicioso, com 
adeptos ambiciosos e que sonham 
sempre em tocar o céu, pelo que 
dentro dos condicionalismos que 
temos é evidente que os objetivos 
não podem ser outros que não estes:

A equipa A apurar-se para a Liga 
Europa, desejavelmente através da 
conquista do quarto lugar que 
corresponde que nem uma luva à 
nossa dimensão e importância no 
futebol português, porque seria um

sério revés desportivo e financeiro 
isso não acontecer.

É inegável que a reestruturação de 
janeiro lança riscos adicionais sobre esse 
objetivo mas acredito que no conjunto 
de jogadores do clube existem soluções 
para conseguir atingi-lo.

A equipa B tem de subir à liga de 
honra. Porque esse é o seu espaço 
natural, porque lá se torna mais fácil 
a transição de jogadores para a A e 
vice-versa quando é o caso, porque a série 
em que vai disputar a fase final é perfeita-
mente acessível á conquista da subida.

Também aqui seria um sério revés 
ficar além do óbvio!

RELAÇÕES COM OUTROS CLUBES

O futebol português, nesse aspecto, ainda 
vive no século 19 da indústria do futebol.

Porque ao contrário de outros 
países (Inglaterra, Espanha, 
Itália) onde também existem 
enormes rivalidades entre 
clubes mas se cingem a 
adeptos e competições 
desportivas entendendo-se as 
instituições no essencial que é 
fazer prosperar o negócio 
futebol (no bom sentido) em 
Portugal é o que se vê.

Guerras e questiúnculas tão diárias 
quanto ridículas, que obstaculizam 
que o futebol evolua como deve ser, 
dirigentes que fazem do seu umbigo 
o centro do mundo.

Os presidentes dos clubes não tem de ser 
amigos (embora nada obsta a que o sejam) 
mas tem de ser parceiros na construção de 
uma “indústria” rentável e séria.

Nesse aspecto o Vitória, e muito 
bem, tem sido pioneiro e um dos 
lideres de um movimento regenera-
dor que dá ainda os primeiros passos 
mas de cujo sucesso muito depende 
o futebol dos próximos anos e a 
sustentabilidade dos clubes.

É com muito gosto que deixo aqui 
algumas opiniões sobre assuntos 
da atualidade vitoriana que fazem 
parte dos debates diários dos seus 
adeptos.

TRANSFERÊNCIAS:

Sempre defendi e continuo a defen-
der que um plantel deve ser estrutu-
rado no início da época e deve sofrer 
o mínimo possível de mexidas (o 
ideal até será…nenhuma) na reaber-
tura de mercado em Janeiro.

Esta, no limite, deverá servir 
para um ou outro retoque e 
desejavelmente para 
começar a preparar a época 
seguinte se se proporcionar 
alguma boa oportunidade.

Não acredito que grupos de 
trabalho “revolucionados” a 
meio da época consigam 
atingir objetivos para lá dos perspecti-
vados na pré temporada. Pode 
acontecer mas é excepcional.

Este ano o janeiro vitoriano foi 
atípico: saíram sete jogadores, não 
entrou nenhum, e o plantel das duas 
equipas profissionais desequilibrou--
se de forma acentuada. Especialmen-
te no centro da defesa!

Compreendo as razões financeiras por 
detrás de algumas saídas (a de Freire 
em especial) mas acho que a segunda 
metade da época vai ser bastante 
difícil se não tivermos a sorte de as 
lesões e castigos nos pouparem.

E mesmo assim…

“...acho que a segunda metade da 
época vai ser bastante difícil se não 

tivermos a sorte de as lesões e 
castigos nos pouparem.”
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Do treino de captação liderado pela 
Tempo Livre resultou o grupo de atletas 
pioneiros que são ainda hoje, seis anos 
após a formação, a base da equipa sénior.

"Este grupo foi estabelecendo laços 
de amizade e é este o nosso maior 
ativo, os atletas e os associados, 
muitos dos quais aprenderam a 
gostar de uma modalidade que 
desconheciam por completo", 
recorda o vice-presidente.

Mas, nem tudo foi fácil. E se a massa 
humana foi o motor de arranque, 
trabalhar o know-how, tanto de atletas 
como de treinadores, foi difícil.

Seis anos depois o GRUFC é uma equipa 
estável, consolidada, reconhecida no 
rugby nacional. "Estamos muito orgulho-
sos porque quem nos observa do 
exterior, nomeadamente a Federação 
Portuguesa de Rugby, reconhece que o 
GRUFC é uma das forças do rugby 
nacional, principalmente nos escalões 
jovens onde os resultados têm sido 
surpreendentes", oberva Leonel Nunes.

A modalidade está acessível a 
crianças a partir dos 8 anos de idade. 

A equipa sénior já é maioritariamente 
constituída por elementos provenientes 
da formação. Como destaca o responsável, 
"a sustentabilidade do clube passa pela 
força dos seus escalões de formação". 

São 120 os atletas, distribuídos por 
todos os escalões.

O GRUFC usa a pista de atletismo 
Gémeos Castro como casa, e de 
acordo com Leonel Nunes "estão 
bem servidos" e continua, "seria um 
erro pensar em ter instalações 
próprias. Seria o fim. Não devemos 
repetir os mesmos erros cometidos 
por outras modalidades".

Desportivamente, os resultados têm 
acompanhado o crescimento sustenta-
do da modalidade.

Na época passada, o GRUFC foi campeão  
inter regional em iniciados e conseguiu 
um 3º lugar no campeonato nacional 
senior da 2ª divisão. Um dos projetos 
para a próxima época é lançar uma 
equipa de rugby feminina. 

Modalidade também é motor 
de solidariedade social

Guimarães aprendeu o “rugby way of 
life”. Válido em campo e na vida. 
Porque tratando-se de uma modali-
dade de combate, a coragem e a 
determinação são constantemente 
postas à prova e convenientemente 
transportadas para o dia a dia. Leonel 
Nunes explica, "o jogador de rugby é um 
indivíduo frontal, determinado, com 
espírito combativo e ganhador que 
enfrenta qualquer vicissitude sem 
receios, ao mesmo tempo que é leal, 
camarada e com forte espírito de grupo".

O GRUFC é um meio de desporto, 
mas também um instrumento 
formador de Homens.

O rugby é duro, mas não é violento. Aliás, 
as estatísticas são claras e as lesões 
verificam-se em muito menor número 
do que aquelas registadas em modalida-
des tidas como menos violentas.

Em Guimarães, os responsáveis pelo 
Rugby Union F. C., entendem que o 
desporto deve ter intrínseca a vertente 
social e neste campo, servir de veículo 
para iniciativas de âmbito solidário, 
nomeadamente no apoio aos desfavore-
cidos. O GRUFC tem parcerias com várias 
entidades com as quais desenvolve uma 
estreita colaboração de apoio, quer 
através de campanhas ou com a realiza-
ção de jogos de beneficiência.

É um jogo, mas também um estilo de 
vida, um veículo de formação assente 
na valentia, determinação e lealdade.

É um jogo, mas um motor de 
solidariedade social.

Conheça o Guimarães Rugby 
Union Football Club...

Estávamos no ano de 2007 quando o 
agora vice-presidente da Câmara 
Municipal de Guimarães e responsável 
pelo desporto teve uma ideia original, 
mas arriscada. Amadeu Portilha quis 
lançar o rugby em Guimarães, um 
concelho de desportistas, afectos e 
praticantes, mas sem nenhuma 
tradição na modalidade.
 
Arriscou-se, ainda assim, através de um 
treino de captação na pista de atletis-
mo Gémeos Castro, da responsabilida-
de da Tempo Livre. Apareceram 200 
potenciais atletas, de todas as idades, 
masculinos e femininos.

Se Amadeu Portilha idealizou a modali-
dade, José Couceiro da Costa, um 
vimaranense sem antecedentes no 
rugby, mas um associativista convicto, 
concretizou-a, através da formação de 
um clube. Nasce assim o GRUFC, 
Guimarães Rugby Union Football Club.
José Couceiro da Costa haveria de ficar 
na direção do GRUFC por quatro anos.

A Mais Guimarães conversou com Leonel 
Nunes, vice-presidente do GRUFC, e 
juntos retrocedemos seis anos até à 
formação do clube e ao lançamento da 
modalidade em Guimarães.

"Não havia nenhum tipo de experiên-
cia, para além de alguns vimaranen-
ses que jogavam rugby noutras 
cidades, onde estudavam ou traba-
lhavam", recorda o dirigente.
Quando é lançado aos vimaranenses 
o desafio de se estrearem  num 
desporto oriundo de Inglaterra, os 
responsáveis jamais imaginaram que 
os interessados superassem em larga 
escala as melhores expectativas.

Rugby de Guimarães entre
os melhores de Portugal

Rugby way of life
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Uma das provas rainha da Cidade 
Europeia do Desporto está de volta. O 
Rally Cidade de Guimarães sai para a 
estrada nos dias 7 e 8 de Março. A 
grande novidade desta edição é uma 
Super Especial noturna nas imediações 
do Afonso Henriques. A etapa da Penha 
é sempre aliciante. E a conclusão da 
prova no Toural é outra das novidades.

É a segunda prova do Campeonato 
Nacional de Rallies e vai para a 
estrada nos dias 7 e 8 de Março, em 
Guimarães. Realiza-se no seguimento 
do sucesso obtido na primeira edição 
levada a efeito no âmbito da Cidade 
Europeia do Desporto, em 2013.

A principal novidade desta edição e 
aquela que promete prender à estrada 
muitos espetadores é a Super Especial 
Noturna, no centro da cidade a realizar 
na noite de 7 de Março, com início às 
21 horas que resultará numa mais-valia 
para pilotos e patrocinadores pela 
aproximação ao público.

O Rally prossegue no dia seguinte 
com nove especiais que perfazem um 
total de 103 quilómetros.

Durante a manhã, a prova estará 
centrada na zona de Briteiros e 
Souto. De registar algumas altera-
ções na estrutura destas provas 
especiais para as tornar mais compe-
titivas. Entre elas, o acesso facilitado 
do público ao topo da montanha da 
Penha, pela freguesia de Mesão Frio.

Domingos Bragança, presidente da 
Câmara Municipal de Guimarães 
destacou o evento enquanto promotor 
da baleza do concelho, "a passagem do 
Rally mostrará a beleza das freguesias de 
Guimarães. Esta é uma aposta no 
desporto, mas também um investimento 
no imaterial, no turismo, no comércio, 
pois é um evento diferenciador que vai 
promover todo o concelho".
Também Fernando Batista, presidente 
do Targa Clube, uma das entidades 
parceiras na organização, partilha da 

mesma opinião, "estamos empenhados 
em fazer o melhor rally possível.  Além da 
Super Especial, as pessoas terão oportuni-
dade de ver no Sábado, durante a tarde, 
quatro passagens do rally na Penha que 
tem um dos melhores troços para a 
condução".

EDIÇÃO MEMORÁVEL PARA 
AMADEU PORTILHA

Amadeu Portilha está convencido que se 
voltará a assistir a um "belíssimo Rally" que 
superará a edição inaugural, "sempre 
acalentámos o sonho de ter um Rally em 
Guimarães e depois do enorme sucesso, 
em 2013, queremos inovar para sermos 
uma referência no automibilismo que tem 
muitos apaixonados no concelho".

O vereador está muito otimista face à 
Super Especial noturna, "será magnífico 
por causa do traçado, com curvas sinuosas 
e permitirá momentos de pura adrenali-
na". Por tudo isto, Portilha não tem 
dúvidas, "esta edição será memorável".

PÓDIO NO TOURAL E TROFÉU 
DE ESPANHA NO HORIZONTE

Outra novidade será a chegada do 
Rally ao Largo do Toural, sala de visitas 
da cidade, que receberá a cerimónia do 
pódio e também a conferência de 
imprensa com os pilotos vencedores. 

Com o parque fechado final situado, 
também, no centro da cidade, o pavilhão 
multiusos assumirá um papel central nas 
assistências técnicas, verificações aos 
veículos e secretariado da prova.

A organização procura alargar o rally 
também ao país vizinho com a aposta 
no Troféu de Espanha.

A ideia está em negociação e o objetivo é 
ter pilotos espanhóis e dessa forma 
discutir o Troféu de Espanha.

Recorde-se que o Rally Cidade de 
Guimarães é pontuável para a Campeo-
nato Nacional de Rallies e para o 
Campeonato de Rallies do Norte.

Empenhado em superar 
edição inaugural

Rally entusiasma
Pedro Meireles

O piloto de Guimarães, Pedro Meireles 
é uma das figuras de destaque do 
Rally Cidade de Guimarães. Ele e o 

seu Skoda Fabia S 2000 que até 
ilustra o cartaz da prova.

Meireles, presença assídua nas 
andanças automobilistas nacio-

nais assume que

"o Rally Cidade de Guimarães 
é de cariz especial".

Na primeira edição realizada em 2013, o 
piloto vimaranense não esteve ao seu 

nível. Este ano, o objetivo é fazer 
melhor, "o ano passado esta prova 

conquistou-me. Estou empenhado para 
que seja um sucesso".

Meireles partilhou ainda a apreciação 
de outros pilotos que correram em 

Guimarães na prova inaugural, 
"gostaram muito das classificativas 

que integram o rally. São lindíssimas. 
A zona da Penha é de eleição para 

uma prova destas", destaca.

Em relação à Super Especial 
noturna, Meireles está convenci-

do que se traduzirá numa 
"alteração muito positiva e é 

fundamental os carros marcarem 
presença no centro da cidade".

Emoção do Rally
  no centro da cidade

na estrada a 7 e 8 de Março
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