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Zé Perdigão
“Sinto hoje, que o Mundo
é a minha casa, mas Guimarães é,
e sempre será o meu berço.”
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Democracia – 40 Anos
(Parte III)

Sempre os houve, os 25 de Abril, mas 
aquele foi especial, e já lá vão 40 anos.

Para aprendermos o valor da 
democracia, temos de perceber a 
riqueza da tolerância.

Em Abril, será que aprendemos a ser 
tolerantes? Percebemos que os 
outros não têm de ser reflexo de 
nós? Que têm direito a vontade 
própria, a querer, a seguir os seus 
sonhos e a lutar firmemente pelas 
suas ambições? Em Abril, aprende-
mos que cada um é livre de ser?

A tolerância faz de nós maiores,
mais próximos, mais fortes.

As dificuldades superam-se rapida-
mente quando procuramos, agru-
pados, ultrapassá-las. Quando à 
minha vontade se juntam outras, 
quando a outras se junta a minha e 
a de outros também. 

A unidade na pluralidade é mote 
para a elevação, para a superação.

Se hoje vivemos sem receios de censu-
ras ou perseguições, sem a obrigação da 
“vassalagem intelectual”, é porque 
afinal, sempre houve Abril em 74. 

Mas, houve aí
uma verdadeira revolução?

As feridas do “Estado Novo” não se 
curam em 40 anos. Vão as “granadas 
“, ficam os estilhaços, que continuam 
a perfurar este Portugal, desgastan-
do-o até aos ossos, dificultando a 
pose mais rígida, mais honrada.

Como diz Ghandi “A prisão não são as 
grades, e a liberdade não é a rua, 
existem homens presos na rua e livres na 
prisão. É uma questão de consciência.”

Dia a dia, Portugal, o mundo, Guima-
rães vai mudando, e tu também.
 
Estejamos alerta,
e apesar de tudo, festejemos Abril.

24
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Rotary Internacional
e a campanha de

erradicação da Poliomielite

End Polio Now
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26“As Conquistadoras”
é o nome da nova claque

do Vitória Sport Clube.

Vitória Sport Clube

Zé Perdigão

Happy Guimarães
A 22 de Março decorreu

na cidade berço, o flash mob
Happy Guimarães.

O cantor vimaranense foi condecorado
com o título de "Cidadão Honorário",

pelo governo provincial de Buenos Aires.



O Finicia é um programa que facilita 
o acesso a soluções de financiamen-
to e assistência técnica na criação de 
empresas, ou em empresas em início de 
vida, com projetos diferenciadores com 
potencial de valorização económica.

Trata-se de um fundo de apoio às 
micro e pequenas empresas que visa 
o “robustecimento do tecido empre-
sarial do concelho de Guimarães, a 
estimulação do seu investimento, 
bem como o melhoramento dos 
produtos e serviços prestados na 
modernização das instalações e 
equipamentos, ou para as modifica-
ções decorrentes de imposições 
legais e regulamentares”, explicou o 
responsável pelas finanças da 
Câmara Municipal de Guimarães. 

Ricardo Costa esclareceu ainda que este 
fundo contempla “os projetos que 
contribuam para o crescimento e 
desenvolvimento da actividade empre-
sarial do concelho de forma sustentada”. 

A “cidade de amanhã” é o que se pretende 
construir, e neste conceito insere-se outro, 
o das “cidades inteligentes.

Na sua intervenção Ricardo Costa 
referiu ainda que “o desenvolvimento 

Através do programa Finicia os 
projetos diferenciadores deixarão 
de esbarrar na falta de financia-
mento para a sua concretização.

Guimarães investe na economia 
como garante de desenvolvimento 
e promoção de emprego…

A Câmara Municipal de Guimarães assinou 
o programa de financiamento Finicia. 
Trata-se de um projeto que visa uma 
estratégia de desenvolvimento económi-
co direcionada para o futuro assentado 
numa matriz de captação do investimen-
to, mas também fortalecimento do tecido 
empresarial e industrial da região, através 
de benefícios como a concessão de 
isenções totais ou parciais de impostos 
municipais e reduções de taxas. Estas 
condições estão expostas num regula-
mento já em execução referente a 
projetos de interesse municipal. As 
mesmas questões foram explanadas na 
cerimónia de assinatura do protocolo 
pelo vereador Ricardo Costa.

“Estamos certos que vamos manter e 
atrair investimentos e novas iniciativas 
de negócios que complementem o 
desenvolvimento endógeno sustentá-
vel, estimulando a fixação de popula-
ção e proporcionando a criação de 
emprego. E assim proporcionar 
qualidade de vida aos nossos concida-
dãos”, acrescentou ainda o vereador.

do concelho deve ser feito com todos 
os atores influentes na economia que 
pretendam afirmar Guimarães”.
Também Domingos Bragança, 
presidente da Câmara, enalteceu a 
assinatura deste protocolo, “quem 
tiver um saber, um talento que 
entende pode ser transformado em 
projeto, riqueza, valor transacionável 
que possa promover conhecimento, 
a partir de agora não será a falta de 
capacidade financeira que impedirá a 
realização desse sonho”. O mesmo 
se aplica às empresas potenciadoras 
do desenvolvimento económico do 
concelho.

Nesta sessão, o vereador Ricardo 
Costa revelou que a estratégia da 
autarquia passa também pela criação 
de um dossiê de investimento 
municipal que resumirá a temática 
do mercado de especialização 
produtiva, ambiente de negócios, 
capital humano, infraestruturas e 
conectividade, política pública e 
qualidade de vida e posicionamento 
estratégico da região.

“O município de Guimarães terá 
sempre a economia no centro da sua 
ação como garante de desenvolvi 
mento”, observou Ricardo Costa.

programa Finicia
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Numa tarde dedicada à economia, 
com a assinatura de um programa de 
financiamento para novas empresas 
ou individuais com talento, o municí-
pio de Guimarães não se limitou a 
apresentar apenas medidas de 
combate ao desemprego. Foi 
também discutido o papel dos 
Municípios na atração de investimen-
to e promoção de emprego por Luís 
Florindo, Diretor Executivo da 
empresa multinacional "EY".

O vereador das finanças Ricardo 
Costa centrou a sua intervenção 
na estratégia municipal para o 
desenvolvimento económico, mas 
um dos momentos altos da tarde, 
tendo como palco o grande 
auditório do Centro Cultural Vila 
Flor, foi a realização do programa 
“Expresso da Meia Noite”, apre-
sentado pelos jornalistas Ricardo 
Costa e Nicolau Santos que teve 
transmissão na SIC Notícias.

Do painel de convidados faziam parte 
o presidente da Câmara Municipal de 
Guimarães, Domingos Bragança; 
Frederico Fortunato, administrador do 

Grupo Kyaia, uma empresa vimaranen-
se do ramo do calçado que tem dado 
cartas além fronteiras. 

Também o galardoado investigador 
da Universidade do Minho do Grupo 
de investigação 3B´s e vice reitor Rui 
Reis foi um dos convidados, bem 
como Joaquim Fernandes, Adminis-
trador da empresa Mundifios.

Fátima Mendes foi a representante 
feminina, enquanto administradora 
das lojas “Fátima Mendes”.

Foram chamados a intervir empresá-
rios de sucesso como exemplos num 
contexto de dificuldades.

O auditório composto em grande 
parte por industriais teve, no final do 
programa, oportunidade para debater 
os temas abordados.

Mais funcional,
com menos cliques
Novo site da CMG
Privilegia Proximidade

Na abertura da sessão “Promoção e 
Desenvolvimento Económico do 
Concelho de Guimarães”, o municí-
pio apresentou o seu novo portal 
oficial. A responsabilidade esteve a 
cargo de Vítor Oliveira, adjunto do 
presidente Domingos Bragança.

Com uma imagem completamente 
reformulada e contemporânea, o 
site está equipado com ferramentas 
intuitivas, privilegia a interatividade 
e apresenta uma grande oferta 
online dos serviços municipais.

Verifica-se uma nova organização de 
conteúdos com funcionalidades inova-
doras tendo como pressuposto funda-
mental a proximidade com as pessoas.

Dividido em quatro grandes áreas 
(viver, conhecer, participar e investir), o 
visitante pode encontrar, com poucos 
cliques, as informações pretendidas. 
Vítor Oliveira destacou a possibilidade 
de o munícipe estabelecer contactos 
diretos online com os funcionários da 
câmara e de existir a possibilidade de 
serem colocadas questões ao seu 
presidente, dando garantias que estas 
terão sempre uma resposta.

A nova página mantém-se sob o mesmo 
endereço www.cm-guimaraes.pt e 
apresenta ainda a novidade de todas 
as freguesias terem um espaço 
próprio e uma agenda cultural perma-
nentemente atualizada. 

O novo site da autarquia vimara-
nense foi inspirado num conceito 
orgânico com o objetivo de 
facilitar a comunicação entre os 
internautas e os serviços que são 
disponibilizados pela Câmara 
Municipal de Guimarães.

Numa sociedade cada vez mais 
ligada às tecnologias de informa-
ção, a Câmara Municipal de Guima-
rães decidiu apostar na criação de 
um portal dinâmico, com uma 
navegabilidade mais objetiva. P.05

�ograma
Expresso da Meia Noite
gravado em Guimarães
Rui Reis e Frederico Fortunato
entre os convidados
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“O que nos preocupa, essencial-
mente, é ter um serviço de 
excelência, é ter qualidade a um 
bom preço. Daí estarmos atentos 
às novidades que surgem para o 
tratamento dos cabelos e às 
últimas tendências, e apostarmos 
em formação constante.” 

Depois de 19 anos de experiencia ao serviço 
de conceituados cabeleireiros da cidade, 
Elisabete Silva decidiu avançar para a 
criação de um espaço próprio, um espaço 
com o seu nome, um sonho tornado 
realidade a 18 de Outubro de 2013.

“Há sempre o dia em que conseguimos 
concretizar os nossos sonhos, o meu passava 
por ter um espaço de beleza idealizado por 
mim. Felizmente pude concretizá-lo, com 
a abertura deste espaço.”

Elisabete Silva e Sandra Castro, ambas com 
curso oficial de cabeleireira, e que para além 
de colegas de profissão, são amigas há mais 
de uma década, propõem-se agora 
contribuir de forma dedicada para a beleza 
das mulheres e homens de Guimarães.

“Um cabelo bem cuidado é fundamental 
para a beleza, para o bem-estar de 
qualquer pessoa.” refere Elisabete Silva 

O espaço é unissexo, e reflete a forma 
como Elisabete Silva está na profissão 
e na vida. É um espaço confortável, 
leve, onde as pessoas vão encontrar 
profissionalismo e simpatia, e soluções 
adequadas a cada cliente.

No espaço de beleza é feito um diagnós-
tico personalizado e, fruto da experiên-
cia das profissionais que ali aplicam os 
seus conhecimentos, também aconse-
lhamento aos clientes com a apresenta-
ção de novas propostas.

Quanto ao futuro, a responsável mostra--
se muito otimista “estamos confiantes no 
sucesso porque temos consciência da 
nossa dedicação e do valor do nosso 
trabalho. Aproveito para agradecer à 
minha família, amigos e clientes, por toda 
a força, confiança e incentivo para a 
abertura do Elisabete Silva Cabeleireiros.”
Elisabete Silva Cabeleireiros utiliza 
produtos das conceituadas marcas 
Kérastase e Wella. 

CENTRO DE ESTÉTICA

Elisabete Silva Cabeleireiros disponibiliza 
também um moderno centro de estética. 
A esteticista é Andreia Veiga.

Dos serviços disponíveis, destaque para a 
parceria com a Laser System, que apresen-
ta uma nova forma de depilação a lazer, o 
foto rejuvenescimento e a rádio frequên-
cia + cavitação. E  gémology para os 
tratamentos de rosto e corpo, massagens 
terapêuticas e de relaxamento. Mas há 
também a exfoliação corporal, hidratação, 
drenagem linfática entre outros,  epilação, 
e os cuidados de pedicure, manicure, 
unhas de gel, verniz gel e maquilhagem.

Elisabete Silva
Cabeleireiros
Rua Dr. João Afonso Almeida Nº 279
4800-045 Azurém Guimarães
Tel. 253 095 591
Tlm. 91 411 51 60

Acompanhe as novidades também na 
nossa página do facebook.

elisabetesilvacabeleireiros@gmail.com
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O estilista Luis Buchinho esteve em Guimarães na abertura da 
Varga. O estilista, dezenas de personalidades ligadas ao 

mundo da moda, e pessoas de bom gosto, que não quiseram 
perder a oportunidade de estarem presentes na inauguração 

da loja que promete marcar a vida dos vimaranenses.

“A Varga não pretende ser mais um espaço de moda em 
Guimarães. Antes uma loja que defina tendências a cada 

estação, um conceito que entre na vida dos vimaranenses, 
guiando-os pelo mundo do glamour e da beleza.”

Supertrash, Guess, Denny Rose, Luís Onofre, Kaos, Colcci, 
Sahoco, LIU.Jo, Love Moschino, See by Chloé, Luís 

Buchinho, Lollipops e Melissa, são algumas das 
conceituadas marcas comercializadas na Varga.

Referem os responsáveis pelo espaço que “o 
objetivo foi trazer a Guimarães as novidades do 

fantástico mundo da moda, que demoravam a 
chegar. Existia claramente uma procura pelas 

marcas que representamos, e agora estão aqui, 
disponíveis em Guimarães. É uma loja dedicada a 

pessoas com muito bom gosto.”

VARGA - Avenida de Londres - Guimarães

Horário de funcionamento:
De segunda a sábado das 10:00 as 19:00 

Website www.varga.pt
Facebook facebook.com/vargafashion

P.07
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flash mob

O mentor da iniciativa foi Tiago 
Simães, que em entrevista à Mais 
Guimarães, reconheceu que a ideia de 
realizar o evento surgiu por casualida-
de numa conversa com a sua esposa 
“Estava eu a trabalhar quando, numa 
pausa para um chá, liguei à minha 
esposa. Ela falou-me dessa música e 
do quanto gostava dela - que ficava 
sempre bem disposta quando a ouvia. 

Como não conhecia o tema fui ao 
youtube procurar e deparei-me com 
os vídeos feitos em várias cidades 
mundiais. Achei a ideia muito interes-
sante e coloquei um post no facebook 
a questionar se alguém fez, ou estava 
a pensar fazer algo semelhante em 
Guimarães. Imediatamente a ideia 
ganhou adeptos que me motivaram a, 
logo no mesmo dia, criar o evento, e 
tratar de encontrar os parceiros certos 
para me ajudarem a concretizá-lo.

Porquê em Guimarães?
Porque é uma cidade cujo principal valor 
(no turismo, na cultura, etc) são as 
pessoas. Não são apenas os monumen-
tos históricos, as empresas de sucesso 
ou a criatividade cultural que fazem de 
Guimarães uma cidade de referência, 
mas essencialmente a singularidade da 
sua população; o seu amor à cidade. E... 
porque é a minha cidade, claro. 

Quem esteve envolvido
na organização? 
Após criar o evento no facebook, tratei 
da máxima divulgação que consegui, 
através da rede de amigos - física e 
virtual. A Associação Convívio serviu 
como "quartel general" de toda a 
operação, sendo que também a 
Câmara Municipal manifestou imedia-
tamente a sua concordância com o 
projeto. Depois tive a felicidade de ter 
o grande apoio da FafMúsica, a qual se 
ofereceu para colocar a aparelhagem 
sonora necessária. Quanto às câmaras 
(filmagem e fotografia), contei com a 
colaboração do Ivo Rainha, Leonel 

Meneses, António Simães e Fernando 
Ribeiro. O Luís Correia, o João Ferreira 
e a Luísa Zamith deram apoio a toda a 
parte logística no próprio dia do flash 
mob. A edição final do vídeo ficará a 
cargo do Ricardo Macieira.

Quantas pessoas participaram
no flash mob? 
O flashmob contou com aproximadamen-
te 170 pessoas. Houve ainda muita gente 
que foi ao Largo da Oliveira para participar, 
mas que no momento se envergonhou. 
Assim, além dos perto de 170 "Happy 
Dancers", tivemos uma "assistência" de 
aproximadamente 200 pessoas e outras 
tantas que não chegaram a tempo. 

Decorreu dentro das espectativas, 
estão satisfeitos? 
De acordo com o tempo de preparação 
que tive e com a divulgação que foi feita, 
creio que o evento foi um sucesso. Claro 
que poderia ter havido muita mais adesão 
(seria lindo ver a Oliveira completamente 
cheia de pessoas a dançar), mas isso teria 
requerido uma divulgação muito mais 
antecipada, direcionada e massiva, com 
apoios externos delineados e, por 
exemplo, preparação de coreografias com 
escolas de dança ou ginásios. Neste ponto, 
não posso deixar de destacar a grande 
energia que tiveram os elementos da 
Biodanza, os quais foram preponderantes 
na dinamização do espaço e no contágio 
da alegria, durante o flash mob. 

E o trabalho está terminado? 
Ainda não. Na construção do vídeo, o 
flashmob será apenas o "grande final". 

O restante vídeo será filmado pelos 
pontos mais emblemáticos da cidade, com 
um grupo mais pequeno de "Happy 
Dancers". Esperemos que venha rapida-
mente o sol para começarmos as 
filmagens. Em breve avisaremos toda a 
gente dos horários, para que todos os que 
queiram aparecer e divertir-se connosco o 
possam fazer. Esse aviso será anunciado 
no evento do facebook Happy Guimarães.

À imagem do que aconteceu em várias cidades mundiais como Londres, 
Tokyo, Budapeste, Sidney ou Porto (entre muitas outras), decorreu na 
cidade berço no passado dia 22 de Março, o flash mob Happy Guimarães.

Happy Guimarães
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Apesar de uma vida dedicada à política, 
na presidência da Assembleia Munici-
pal vive uma experiência nova. Tem-se 
sentido bem nesse papel?
Não tive grandes dificuldades. Também 
reconheço que os grupos parlamentares 
me têm ajudado. Uma coisa é bater-me 
pelas causas que defendo numa 
trincheira assumindo um papel com vigor, 
veemência e ironia, muitas vezes, outra 
coisa é estar num lugar que exige uma 
equidistância de todos os intervenientes. 
Isso para mim foi novo, embora tivesse a 
percepção clara que seria fácil adquirir em 
função dos meus conceitos da vida política.

Mas devo dizer-lhe que ao princípio 
percebi que havia alguma dúvida por 
parte dos grupos parlamentares. 
Nunca o disseram, mas apercebi-me. 
Acho que hoje já perceberam que 
estou ali para ser isento.

Sempre foi um político aguerrido, 
temido até, na discussão política. 
Como é agora assumir uma posição de 
isenção quando nas assembleias 
municipais continuam a ser debatidos 
temas da sua governação?
Tocou num ponto fundamental. É o 
mais difícil. Quando vejo algumas 
coisas que reportam ao passado  
serem discutidas, e sabendo que só eu 
as defenderia à minha maneira, gostaria 
de saltar da mesa para as bancadas e 
posso fazê-lo de acordo com o regimen-
to, mas também interiorizei que isso não 
deverá ser pratica corrente.

Do meu ponto de vista deve haver da 
parte dos grupos parlamentares alguma 
cautela no debate dos assuntos que 
dizem respeito à minha ação política, 
porque sabem que quero ser isento…

E assim torna-se difícil?
Já disse numa assembleia que gostava 
de estar do outro lado da barricada, 
porque por mais esforço que façam os 
meus pares eles não têm o conheci-
mento específico e de pormenor que 
eu tenho. Essa é a maior dificuldade, 
mas isso é passageiro porque o 
passado é passado. Combati as minhas 
ideias com unhas e dentes, fiz a defesa 
dos meus valores e dos meus princípios 
até à exaustão. Nunca atirei a primeira 
pedra, mas quando me atiravam eu 
ripostava.  Se defendermos as causas 
com calor, sentimento e verdade 
somos melhor sucedidos, ainda que 
muitas vezes não tenhamos razão.

Ainda não se descontrolou na 
condução da Assembleia Municipal?
Sinto que alguns deputados ainda 
gostam de me picar por questões mais 
de cunho pessoal do que propriamente 
politico ou partidário devido ao passado, 
porque quando me picavam sempre 
respondi à letra e contundentemente 

como é o meu estilo. Há ainda alguns 
acertos de conta que não têm razão de 
ser. Eu não estou no mesmo patamar, 
tenho de ser isento e não quero vulgari-
zar a hipótese do regimento de sair da 
mesa e defender as questões. 

Acredito que vão perceber que estou ali para 
arbitrar, embora não deixe de ter a perceção 
das intervenções, mas guardo para mim.

Os deputados que tenham questões de 
cunho pessoal para acertarem comigo vão 
perceber que não vale a pena porque esse 
tempo já lá vai. Eu saí vencedor das várias 
batalhas que travei por vontade do 
eleitorado. O que se pode criticar do 
passado dá sempre algum jeito, mas 
denuncia fragilidades porque do meu 
ponto de vista o que interessa é percecio-
nar o que correu menos bem. Eles não 
fazem ideia do manancial de argumentos 
que eu tenho que resultam de uma 
governação complexa com projetos da 
dimensão que nós tivemos.

O que vai fazer com essas “histórias”? 
Escrever um livro?
Contá-las de vez em quando num grupo 
de amigos. Este sigilo que eu encontrei 
para resolver questões de grande 
complexidade implicaram pessoas de 
alta responsabilidade ao nível do poder 
central. Um governante que se preza 
não diz tudo, mesmo tratando-se da 
solução de questões em prol da comuni-
dade. Nunca propalaria aos quatro 
ventos uma vaidadezinha oca. 

Reconheço que muitas vezes faço um 
grande esforço, mas estou empenha-
do em cumprir o meu papel.

Nunca se arrependeu de ter assumido 
essa candidatura?
Tem corrido bem, nunca me arrepen-
di.  Há até líderes dos grupos parla-
mentares que em privado e a solo me 
vêm dar os parabéns.

Mas faço-lhe esta pergunta devido à 
sua natureza de político acalorado e 
genuíno e como ainda há pouco 
assumiu houve situações em que 
gostava de estar só como deputado…
Isso é verdade, mas entendeu-se na 
altura que devia encabeçar a lista à 
Assembleia Municipal. 

Tem meio ano esta experiência de 
backstage. Está a ser melhor ou pior 
do que imaginava?
É diferente. A vida hoje de um presi-
dente de câmara é muito complexa em 
função das alterações governativas em 
que algumas não são sequer exequí-
veis e também  devido aos problemas 
de índole social. Ser presidente de 
câmara nestes moldes ia dar cabo de 
mim. Fiz uma resistência enorme para 
não levar para casa as questões do foro 

social, das quais nunca abdiquei, tive-as 
sempre na minha alçada e fizemos um 
trabalho muito meritório suprindo 
responsabilidades do poder central em 
favor da política de proximidade. Não 
podia passar à margem das questões 
graves de índole social. Se eu dormia 
mal nessa altura passaria a dormir pior 
agora. As Câmaras vão ter cada vez 
menos recursos, mesmo as mais 
equilibradas como a de Guimarães. 

Continua a tomar as dores das 
pessoas ou já consegue dormir bem?
Durmo um pouco melhor mas acompa-
nho de perto a vida política nacional, 
ainda tenho algumas responsabilida-
des, nomeadamente em órgãos 
distritais, estou na comissão política 
concelhia de Guimarães e não abdico 
do meu papel de interventor cívico que 
qualquer cidadão responsável deve ter. 

Continua a sentir-se bem
no seu partido?
Tenho alguns reparos a fazer. O que 
não quer dizer que eu tenha razão, mas 
nos meus conceitos de trabalho 
partidário vejo algumas coisas que 
gostaria de ver melhor definidas e 
defendidas, mais sentido, se quiser… 
uma maior preocupação com a 
antevisão dos resultados eleitorais, 
estou a lembrar-me das últimas 
autárquicas a nível distrital, não fiquei 
nada satisfeito e tenho legitimidade 
para o dizer. Tivemos perdas que 
imaginávamos que pudessem aconte-
cer, quem de direito não viu isso e não 
agitou as águas quando deveria. 

E a nível local, tem reparos?
Só tivemos uma ou duas reuniões 
preparatórias da assembleia municipal, 
não me parece que haja muito a dizer, 
mas naturalmente que dei a minha 
opinião, ainda que o problema não seja 
meu, estou na comissão política por 
inerência, mas se por qualquer motivo 
sentir que devo intervir, fá-lo-ei. Posso 
me servir da minha experiência política 
de muitos anos, quer como presidente, 
quer como deputado ou membro da 
comissão política nacional do partido. 
Não é a vaidade que me move.

Sabia de antemão que chegaria o 
momento de deixar a Câmara. Prepa-
rou-se para isso?
Já tinha posto o meu lugar à disposição 
em mais dois mandatos anteriores. 
Perguntei ao partido: Querem que eu 
saia agora? – mas o partido nunca quis. 
O que vou dizer é aceite ou não, mas 
mesmo que por obrigação não tivesse 
de deixar a Câmara eu tinha que sair.

Mesmo que se pudesse
recandidatar não o faria…
Não. Tinha que sair. A exigência que 
coloco nas coisas é de tal ordem 

violenta que sacrifiquei a minha família 
uma vida inteira, 24 anos na Câmara e 
mais 11 na assembleia da república. 

Estou a sentir agora que é irrecuperá-
vel o que eu perdi. Chegava à Câmara 
entre as 8 e as 8.30 e saía às 8 da noite, 
sem fins de semana. 2012 foi violentís-
simo por causa da Capital Europeia da 
Cultura. Gozava sempre 10 dias de 
férias e nesse ano não gozei.. Ainda 
mais, durante 2012 houve muitos 
eventos à noite e eu não gosto de 
estar na noite, posso me levantar às 6 
da manhã, mas tenho de me deitar às 
11.30, ora com a CEC chegava a 
deitar-me às 2.30 da manhã porque 
tinha de estar nos espectáculos. Esse 
desgaste foi-se acentuando e  precisei 
de apoio médico. Fiquei stressado e o 
stress resulta em decisões menos 
conseguidas e compromete o poder 
de encaixe, às tantas perguntavam o 
que se passa com o presidente? 

Sente-se hoje mais leve?
Sinto-me pessoalmente melhor, apesar 
da falta de ritmo na pasmaceira de um 
aposentado que é quebrada porque 
ainda sou solicitado para algumas coisas. 

Na rua, continua a ser o presidente?
Isso sim, sempre, dirigem-se a mim 
como presidente, eu deixo passar 
porque imagino que saibam que sou 
presidente da Assembleia Municipal.
Tinha algum receio que me abordas-
sem de uma forma menos própria por 
alguma questão que não tivesse sido 
bem resolvida na Câmara, mas é o 
contrário, só sinto carinho.

Foram seis mandatos como presidente, 
o crescimento de Guimarães é eviden-
te, atrevo-me a dizer incontestável, 
com feitos materiais e conquistas 
imateriais. Qual será a principal missão 
do seu sucessor, trabalhar a economia?
Como em todo o país a economia é o 
calcanhar de Aquiles.  O nosso maior 
problema de desemprego foi em 2009 
porque os nossos pequenos industriais 
que trabalhavam para o mercado 
interno foram varridos pelos chineses. 

Chegamos a ter 14 mil desempregados 
quando Braga tinha 8 mil. Hoje, 
garanto-lhe que Braga tem mais 
desempregados do que Guimarães. 
O desemprego é a chaga social do país, 
e a solução para o problema já não é 
sequer portuguesa, é sobretudo dos 
países do sul da Europa. O problema 
no futuro é saber como se rejuvenesce 
o tecido social do país porque presumo 
que não há manifestações mais sérias 
porque quem as faz são jovens e eles 
emigram aos 120 mil por ano.

O futuro do país está comprometido?
Seriamente, e teremos um país de 
velhos o que é tremendamente mau. 
Se for para o interior do país é uma dor 
de alma ver o que se está a passar. 

Passamos por aldeias inteiras onde não 
se vê uma pessoa.  Portugal não pode 
morrer, temos 9 séculos de história.

Tem um discurso pessimista numa 
altura que se sente no povo um 
estímulo com a saída da Troika e as 
eleições em 2015…
Um pessimista é um optimista informa-
do. Contar histórias de optimismo para 
enganar o cidadão??? Tentam incutir 
sensações de estímulo mas é tão simples 
perceber que não é assim. Se temos de 
passar de um défice de 4.5% para 2.5% 
teremos que fazer os mesmos sacrifícios 
mais uma nova dose. Essa aura positiva 
tem a ver com o ato eleitoral. 

São sempre os mesmos a pagar a 
fatura, há grupos sociais que não são 
atingidos e isso cria um clima de 
suspeição para quem nos governa. Há 
gente poupada e gente massacrada. 
Não antevejo nada de bom. Se a 
diferença do défice recair nos mesmos 
vai ser de uma violência atroz. Estamos 
com indicadores de miséria que 
começam a ser preocupantes. Ser 
cidadão não é tratar só de si. O cidadão 
é aquele que olha para o lado e vê o 

seu adversário político ou alguém com 
quem não se dá bem e se compadece 
com a sua situação. Isso é mau para 
qualquer cidadão, mas muito pior para 
quem tem responsabilidades políticas .

As pessoas não se revoltam mais 
porque já não têm forças para se 
revoltarem. Deixe-me dar-lhe um 
exemplo, até as claques do Vitória 
estão reduzidas ao mínimo. Os jovens 
saíram como já não se via em 60 e 70 e 
essa gente é que faz o país mexer, são 
jovens preparados, é o nosso capital 
humano que está a sair e já não volta.

Em seis mandatos qual foi
o maior feito ou orgulho?
Duas coisas que serão sempre 
marcantes na vida dos vimaranenses, 
conseguir elevar a património da 
humanidade o centro histórico, e a 
Capital Europeia da Cultura.

E a batalha mais difícil de travar?
O concelho esteve praticamente uma 
semana sem água, não imagina…a 
estrutura era tão antiga que se 
remendava e ela voltava a rebentar.. 
.ainda por cima foi no Verão.

Outro problema sério foi quando acaba-
mos com as feiras de gado semanais, 
invadiram a Câmara, tomaram conta, 
arremessaram uma série de coisas.

Depois num passado mais recente, 
aquela questão da liderança na 
Fundação Cidade de Guimarães foi 
muito difícil de ultrapassar, tive 
consciência que se não fizéssemos 
aquela alteração não haveria CEC.

No passado dia 21 de março o 
projeto “Borboleta em Festa” 

promoveu uma iniciativa destinada 
a todas as crianças da Associação de 
Apoio à criança (AAC) de Guimarães. 
O objetivo desta festa foi proporcio-
nar um momento de muita alegria e 

diversão às crianças da instituição, 
que desta forma comemoraram 

também a chegada da primavera.

Segundo Susana Alves, fundadora do 
projeto “Borboleta em festa”, “A reação 

das crianças foi magnífica! Adoraram 
dançar com as professoras do Zumba 

Kids da Tempo Livre, adoraram as 
pinturas faciais e a modelagem de 

balões, e sentiram uma alegria enorme 
ao verem que tinham uma mesa cheia 

de doces só para elas. Foi muito bom 
ver o ainda o entusiasmo delas no 

momento em que cantamos os 
parabéns à Primavera.” 

Nesta iniciativa, que decorreu nas 
instalações da AAC, estiveram 

envolvidas 18 crianças, com idades 
entre os 3 meses e os 6 anos.

O projeto “Borboleta em Festa” prevê 
organizar mais 3 iniciativas deste  

género no decorrer de 2014, a chegada 
do Verão, do Outono e do Inverno. 

“Vamos tentar diversificar por várias 
instituições de solidariedade social.” 

Referiu Susana Alves.

Em jeito de balanço fica a referência 
aos diversos produtos de higiene 

angariados para a Instituição. A 
organização apela também a todos os 
que queiram efetuar donativos à ACC, 

para que o façam tornando-se sócios 
ou realizando um donativo direto 

para o NIB da Instituição:
0035 0363 0009 9924 3309 4

ação�olidária
a.a.c.

comemorou
a chegada

 da primavera
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A primeira
grande entrevista após
a gestão municipal

António
Magalhães

Apesar de uma vida dedicada à política, 
na presidência da Assembleia Munici-
pal vive uma experiência nova. Tem-se 
sentido bem nesse papel?
Não tive grandes dificuldades. Também 
reconheço que os grupos parlamentares 
me têm ajudado. Uma coisa é bater-me 
pelas causas que defendo numa 
trincheira assumindo um papel com vigor, 
veemência e ironia, muitas vezes, outra 
coisa é estar num lugar que exige uma 
equidistância de todos os intervenientes. 
Isso para mim foi novo, embora tivesse a 
percepção clara que seria fácil adquirir em 
função dos meus conceitos da vida política.

Mas devo dizer-lhe que ao princípio 
percebi que havia alguma dúvida por 
parte dos grupos parlamentares. 
Nunca o disseram, mas apercebi-me. 
Acho que hoje já perceberam que 
estou ali para ser isento.

Sempre foi um político aguerrido, 
temido até, na discussão política. 
Como é agora assumir uma posição de 
isenção quando nas assembleias 
municipais continuam a ser debatidos 
temas da sua governação?
Tocou num ponto fundamental. É o 
mais difícil. Quando vejo algumas 
coisas que reportam ao passado  
serem discutidas, e sabendo que só eu 
as defenderia à minha maneira, gostaria 
de saltar da mesa para as bancadas e 
posso fazê-lo de acordo com o regimen-
to, mas também interiorizei que isso não 
deverá ser pratica corrente.

Do meu ponto de vista deve haver da 
parte dos grupos parlamentares alguma 
cautela no debate dos assuntos que 
dizem respeito à minha ação política, 
porque sabem que quero ser isento…

E assim torna-se difícil?
Já disse numa assembleia que gostava 
de estar do outro lado da barricada, 
porque por mais esforço que façam os 
meus pares eles não têm o conheci-
mento específico e de pormenor que 
eu tenho. Essa é a maior dificuldade, 
mas isso é passageiro porque o 
passado é passado. Combati as minhas 
ideias com unhas e dentes, fiz a defesa 
dos meus valores e dos meus princípios 
até à exaustão. Nunca atirei a primeira 
pedra, mas quando me atiravam eu 
ripostava.  Se defendermos as causas 
com calor, sentimento e verdade 
somos melhor sucedidos, ainda que 
muitas vezes não tenhamos razão.

Ainda não se descontrolou na 
condução da Assembleia Municipal?
Sinto que alguns deputados ainda 
gostam de me picar por questões mais 
de cunho pessoal do que propriamente 
politico ou partidário devido ao passado, 
porque quando me picavam sempre 
respondi à letra e contundentemente 

como é o meu estilo. Há ainda alguns 
acertos de conta que não têm razão de 
ser. Eu não estou no mesmo patamar, 
tenho de ser isento e não quero vulgari-
zar a hipótese do regimento de sair da 
mesa e defender as questões. 

Acredito que vão perceber que estou ali para 
arbitrar, embora não deixe de ter a perceção 
das intervenções, mas guardo para mim.

Os deputados que tenham questões de 
cunho pessoal para acertarem comigo vão 
perceber que não vale a pena porque esse 
tempo já lá vai. Eu saí vencedor das várias 
batalhas que travei por vontade do 
eleitorado. O que se pode criticar do 
passado dá sempre algum jeito, mas 
denuncia fragilidades porque do meu 
ponto de vista o que interessa é percecio-
nar o que correu menos bem. Eles não 
fazem ideia do manancial de argumentos 
que eu tenho que resultam de uma 
governação complexa com projetos da 
dimensão que nós tivemos.

O que vai fazer com essas “histórias”? 
Escrever um livro?
Contá-las de vez em quando num grupo 
de amigos. Este sigilo que eu encontrei 
para resolver questões de grande 
complexidade implicaram pessoas de 
alta responsabilidade ao nível do poder 
central. Um governante que se preza 
não diz tudo, mesmo tratando-se da 
solução de questões em prol da comuni-
dade. Nunca propalaria aos quatro 
ventos uma vaidadezinha oca. 

Reconheço que muitas vezes faço um 
grande esforço, mas estou empenha-
do em cumprir o meu papel.

Nunca se arrependeu de ter assumido 
essa candidatura?
Tem corrido bem, nunca me arrepen-
di.  Há até líderes dos grupos parla-
mentares que em privado e a solo me 
vêm dar os parabéns.

Mas faço-lhe esta pergunta devido à 
sua natureza de político acalorado e 
genuíno e como ainda há pouco 
assumiu houve situações em que 
gostava de estar só como deputado…
Isso é verdade, mas entendeu-se na 
altura que devia encabeçar a lista à 
Assembleia Municipal. 

Tem meio ano esta experiência de 
backstage. Está a ser melhor ou pior 
do que imaginava?
É diferente. A vida hoje de um presi-
dente de câmara é muito complexa em 
função das alterações governativas em 
que algumas não são sequer exequí-
veis e também  devido aos problemas 
de índole social. Ser presidente de 
câmara nestes moldes ia dar cabo de 
mim. Fiz uma resistência enorme para 
não levar para casa as questões do foro 

social, das quais nunca abdiquei, tive-as 
sempre na minha alçada e fizemos um 
trabalho muito meritório suprindo 
responsabilidades do poder central em 
favor da política de proximidade. Não 
podia passar à margem das questões 
graves de índole social. Se eu dormia 
mal nessa altura passaria a dormir pior 
agora. As Câmaras vão ter cada vez 
menos recursos, mesmo as mais 
equilibradas como a de Guimarães. 

Continua a tomar as dores das 
pessoas ou já consegue dormir bem?
Durmo um pouco melhor mas acompa-
nho de perto a vida política nacional, 
ainda tenho algumas responsabilida-
des, nomeadamente em órgãos 
distritais, estou na comissão política 
concelhia de Guimarães e não abdico 
do meu papel de interventor cívico que 
qualquer cidadão responsável deve ter. 

Continua a sentir-se bem
no seu partido?
Tenho alguns reparos a fazer. O que 
não quer dizer que eu tenha razão, mas 
nos meus conceitos de trabalho 
partidário vejo algumas coisas que 
gostaria de ver melhor definidas e 
defendidas, mais sentido, se quiser… 
uma maior preocupação com a 
antevisão dos resultados eleitorais, 
estou a lembrar-me das últimas 
autárquicas a nível distrital, não fiquei 
nada satisfeito e tenho legitimidade 
para o dizer. Tivemos perdas que 
imaginávamos que pudessem aconte-
cer, quem de direito não viu isso e não 
agitou as águas quando deveria. 

E a nível local, tem reparos?
Só tivemos uma ou duas reuniões 
preparatórias da assembleia municipal, 
não me parece que haja muito a dizer, 
mas naturalmente que dei a minha 
opinião, ainda que o problema não seja 
meu, estou na comissão política por 
inerência, mas se por qualquer motivo 
sentir que devo intervir, fá-lo-ei. Posso 
me servir da minha experiência política 
de muitos anos, quer como presidente, 
quer como deputado ou membro da 
comissão política nacional do partido. 
Não é a vaidade que me move.

Sabia de antemão que chegaria o 
momento de deixar a Câmara. Prepa-
rou-se para isso?
Já tinha posto o meu lugar à disposição 
em mais dois mandatos anteriores. 
Perguntei ao partido: Querem que eu 
saia agora? – mas o partido nunca quis. 
O que vou dizer é aceite ou não, mas 
mesmo que por obrigação não tivesse 
de deixar a Câmara eu tinha que sair.

Mesmo que se pudesse
recandidatar não o faria…
Não. Tinha que sair. A exigência que 
coloco nas coisas é de tal ordem 

violenta que sacrifiquei a minha família 
uma vida inteira, 24 anos na Câmara e 
mais 11 na assembleia da república. 

Estou a sentir agora que é irrecuperá-
vel o que eu perdi. Chegava à Câmara 
entre as 8 e as 8.30 e saía às 8 da noite, 
sem fins de semana. 2012 foi violentís-
simo por causa da Capital Europeia da 
Cultura. Gozava sempre 10 dias de 
férias e nesse ano não gozei.. Ainda 
mais, durante 2012 houve muitos 
eventos à noite e eu não gosto de 
estar na noite, posso me levantar às 6 
da manhã, mas tenho de me deitar às 
11.30, ora com a CEC chegava a 
deitar-me às 2.30 da manhã porque 
tinha de estar nos espectáculos. Esse 
desgaste foi-se acentuando e  precisei 
de apoio médico. Fiquei stressado e o 
stress resulta em decisões menos 
conseguidas e compromete o poder 
de encaixe, às tantas perguntavam o 
que se passa com o presidente? 

Sente-se hoje mais leve?
Sinto-me pessoalmente melhor, apesar 
da falta de ritmo na pasmaceira de um 
aposentado que é quebrada porque 
ainda sou solicitado para algumas coisas. 

Na rua, continua a ser o presidente?
Isso sim, sempre, dirigem-se a mim 
como presidente, eu deixo passar 
porque imagino que saibam que sou 
presidente da Assembleia Municipal.
Tinha algum receio que me abordas-
sem de uma forma menos própria por 
alguma questão que não tivesse sido 
bem resolvida na Câmara, mas é o 
contrário, só sinto carinho.

Foram seis mandatos como presidente, 
o crescimento de Guimarães é eviden-
te, atrevo-me a dizer incontestável, 
com feitos materiais e conquistas 
imateriais. Qual será a principal missão 
do seu sucessor, trabalhar a economia?
Como em todo o país a economia é o 
calcanhar de Aquiles.  O nosso maior 
problema de desemprego foi em 2009 
porque os nossos pequenos industriais 
que trabalhavam para o mercado 
interno foram varridos pelos chineses. 

Chegamos a ter 14 mil desempregados 
quando Braga tinha 8 mil. Hoje, 
garanto-lhe que Braga tem mais 
desempregados do que Guimarães. 
O desemprego é a chaga social do país, 
e a solução para o problema já não é 
sequer portuguesa, é sobretudo dos 
países do sul da Europa. O problema 
no futuro é saber como se rejuvenesce 
o tecido social do país porque presumo 
que não há manifestações mais sérias 
porque quem as faz são jovens e eles 
emigram aos 120 mil por ano.

O futuro do país está comprometido?
Seriamente, e teremos um país de 
velhos o que é tremendamente mau. 
Se for para o interior do país é uma dor 
de alma ver o que se está a passar. 

Passamos por aldeias inteiras onde não 
se vê uma pessoa.  Portugal não pode 
morrer, temos 9 séculos de história.

Tem um discurso pessimista numa 
altura que se sente no povo um 
estímulo com a saída da Troika e as 
eleições em 2015…
Um pessimista é um optimista informa-
do. Contar histórias de optimismo para 
enganar o cidadão??? Tentam incutir 
sensações de estímulo mas é tão simples 
perceber que não é assim. Se temos de 
passar de um défice de 4.5% para 2.5% 
teremos que fazer os mesmos sacrifícios 
mais uma nova dose. Essa aura positiva 
tem a ver com o ato eleitoral. 

São sempre os mesmos a pagar a 
fatura, há grupos sociais que não são 
atingidos e isso cria um clima de 
suspeição para quem nos governa. Há 
gente poupada e gente massacrada. 
Não antevejo nada de bom. Se a 
diferença do défice recair nos mesmos 
vai ser de uma violência atroz. Estamos 
com indicadores de miséria que 
começam a ser preocupantes. Ser 
cidadão não é tratar só de si. O cidadão 
é aquele que olha para o lado e vê o 

seu adversário político ou alguém com 
quem não se dá bem e se compadece 
com a sua situação. Isso é mau para 
qualquer cidadão, mas muito pior para 
quem tem responsabilidades políticas .

As pessoas não se revoltam mais 
porque já não têm forças para se 
revoltarem. Deixe-me dar-lhe um 
exemplo, até as claques do Vitória 
estão reduzidas ao mínimo. Os jovens 
saíram como já não se via em 60 e 70 e 
essa gente é que faz o país mexer, são 
jovens preparados, é o nosso capital 
humano que está a sair e já não volta.

Em seis mandatos qual foi
o maior feito ou orgulho?
Duas coisas que serão sempre 
marcantes na vida dos vimaranenses, 
conseguir elevar a património da 
humanidade o centro histórico, e a 
Capital Europeia da Cultura.

E a batalha mais difícil de travar?
O concelho esteve praticamente uma 
semana sem água, não imagina…a 
estrutura era tão antiga que se 
remendava e ela voltava a rebentar.. 
.ainda por cima foi no Verão.

Outro problema sério foi quando acaba-
mos com as feiras de gado semanais, 
invadiram a Câmara, tomaram conta, 
arremessaram uma série de coisas.

Depois num passado mais recente, 
aquela questão da liderança na 
Fundação Cidade de Guimarães foi 
muito difícil de ultrapassar, tive 
consciência que se não fizéssemos 
aquela alteração não haveria CEC.

Foi comando entre 69 e 67 na guerra 
colonial. Ele e mais dois irmãos a 
lutarem por uma pátria que na boca 
de Salazar não se discutia. Num 
grupo superior à centena foi um dos 
32 que sobreviveu, mesmo depois 
de um estilhaço no pescoço, de uma 
granada que acabou por matar um 
dos camaradas de armas. Viu 
morrer, nunca matou. 

Soube da revolução de Abril no 
Condado durante um café numa 
pausa letiva quando na Francisco de 
Holanda ensinava educação física.

O mote era Abril e a revolução, mas 
reencontrar António Magalhães sem 
gravata e no backstage e não 
abordar os primeiros seis meses 
após o corte umbilical do poder seria 
um despropósito. Assim fez-se 
oportuno, numa conversa longa. E 
franca. Foi a primeira grande entre-
vista depois da gestão municipal.

A primeira num gabinete sem a arte 
que ostentava na parede e sem os 
dossiers incontáveis. A primeira 
entrevista sem tempo porque o 
tempo agora lhe sobra para ler sobre a 
Europa e as suas revoluções, para 
contar as “estórias” de meia vida 
dedicada à política. Foi criança no 
interior, aluno do seminário, licenciado 
em história, foi combatente numa tropa 
de elite, fez-se professor, a seguir 
político, enquanto deputado na AR e 
presidente na Câmara de Guimarães.

É na boca do povo ainda presidente 
sem o ser. Nesta entrevista sentámo--
nos com o homem, não com o político 
aguerrido e contundente. E sentimos--
lhe a leveza sem a carga de trabalhos 
que era a gestão municipal…

“Ser presidente de 
Câmara nestes moldes ia 
dar cabo de mim”

Onde é que estava no 25 de Abril?
Era professor na Francisco de Holanda 
e tinha ido tomar café ao Condado, 
estava com uma colega cujo pai era de 
uma organização de oposição ao 
regime que nos ia dando conta do que 
estava a acontecer. Ali ficamos a tecer 
considerações porque os jovens da 
altura tinham uma péssima noção da 
vida política. Conhecíamos as fragilida-
des, sabíamos que a guerra colonial 
estava perdida, que estávamos 
isolados do mundo, mas pouco mais.

Tivemos a verdadeira noção do 25 de 
Abril na semana seguinte, no primeiro 
1º de Maio por causa da adesão da 
população. Não errarei se disser que 
salvo a Marcha Gualteriana ou dois ou 
três episódios da CEC nunca vi tanta 
gente junta em Guimarães. A manifes-
tação já ia na zona dos Correios e ainda 
havia gente na Mumadona a preparar--
se para sair. Todos queriam dizer que 
estavam com a revolução, mas foi um 
patriotismo não sentido, muitos não 
estavam ali com o coração.

Não se sentiu logo o efeito de Abril?
Não. Havia poucas pessoas com 
formação para entenderem o que se 
estava a passar, os jornais eram 
censurados, as coisas chegavam 
diluídas aos cidadãos. Só mais tarde 
com a liberdade de imprensa é que as 
pessoas se começaram a aperceber. 

O que representa para si a figura de 
Salazar? Já o citou algumas vezes…
Conheço o papel interventivo de 
Salazar.  Mais especificamente na 
questão da guerra colonial, havia um 
princípio que era a pátria não se 
discute e isso significava que a pátria 

também era Angola, Moçambique, Giné, 
Cabo Verde, Timor, S. Tomé e Príncipe… 
A guerra estava perdida, o país isolado 
do mundo, o Papa tinha recebido os 
movimentos de libertação colonial e 
tudo se conjugou para não haver 
solução. Ou antes, a solução seria depor 
o Governo e fizeram-no com dois 
generais, o Spínola e o Costa Gomes.

O regime estava cansado, tinha parado no 
tempo. O Portugal que tínhamos não se 
coadunava com o que era a Europa da época.

A sua experiência militar enquanto 
comando, porque combateu na 
guerra colonial, teve influência na 
sua postura política?
Muita da minha conduta não abdica da 
aprendizagem militar, de um rigor e de 
uma disciplina excecional, de não ter 
medo. Ou antes, fui preparado para não 
ter medo o que também é um risco, 
apesar de me darem armas e granadas. 
Isso não mudou, fui formatado para não 
ter medo, não é coragem sequer.

Pergunto-me a mim mesmo como é 
que eu aguentei. Não chegaria aqui se 
não fosse tão combativo.

Esta é a primeira entrevista de uma 
era pós executivo. É mais confortável 
falar sem o peso da governação?
É  indiferente.  Foram muitos anos com 
muita pratica de intervenção política e 
com responsabilidades plurais.

Foi um período politicamente muito activo 
e agora assumi a presidência da Assem-
bleia Municipal que acompanho com 
pormenor porque a legislação acomete 
maiores responsabilidades à assembleia.
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Apesar de uma vida dedicada à política, 
na presidência da Assembleia Munici-
pal vive uma experiência nova. Tem-se 
sentido bem nesse papel?
Não tive grandes dificuldades. Também 
reconheço que os grupos parlamentares 
me têm ajudado. Uma coisa é bater-me 
pelas causas que defendo numa 
trincheira assumindo um papel com vigor, 
veemência e ironia, muitas vezes, outra 
coisa é estar num lugar que exige uma 
equidistância de todos os intervenientes. 
Isso para mim foi novo, embora tivesse a 
percepção clara que seria fácil adquirir em 
função dos meus conceitos da vida política.

Mas devo dizer-lhe que ao princípio 
percebi que havia alguma dúvida por 
parte dos grupos parlamentares. 
Nunca o disseram, mas apercebi-me. 
Acho que hoje já perceberam que 
estou ali para ser isento.

Sempre foi um político aguerrido, 
temido até, na discussão política. 
Como é agora assumir uma posição de 
isenção quando nas assembleias 
municipais continuam a ser debatidos 
temas da sua governação?
Tocou num ponto fundamental. É o 
mais difícil. Quando vejo algumas 
coisas que reportam ao passado  
serem discutidas, e sabendo que só eu 
as defenderia à minha maneira, gostaria 
de saltar da mesa para as bancadas e 
posso fazê-lo de acordo com o regimen-
to, mas também interiorizei que isso não 
deverá ser pratica corrente.

Do meu ponto de vista deve haver da 
parte dos grupos parlamentares alguma 
cautela no debate dos assuntos que 
dizem respeito à minha ação política, 
porque sabem que quero ser isento…

E assim torna-se difícil?
Já disse numa assembleia que gostava 
de estar do outro lado da barricada, 
porque por mais esforço que façam os 
meus pares eles não têm o conheci-
mento específico e de pormenor que 
eu tenho. Essa é a maior dificuldade, 
mas isso é passageiro porque o 
passado é passado. Combati as minhas 
ideias com unhas e dentes, fiz a defesa 
dos meus valores e dos meus princípios 
até à exaustão. Nunca atirei a primeira 
pedra, mas quando me atiravam eu 
ripostava.  Se defendermos as causas 
com calor, sentimento e verdade 
somos melhor sucedidos, ainda que 
muitas vezes não tenhamos razão.

Ainda não se descontrolou na 
condução da Assembleia Municipal?
Sinto que alguns deputados ainda 
gostam de me picar por questões mais 
de cunho pessoal do que propriamente 
politico ou partidário devido ao passado, 
porque quando me picavam sempre 
respondi à letra e contundentemente 

como é o meu estilo. Há ainda alguns 
acertos de conta que não têm razão de 
ser. Eu não estou no mesmo patamar, 
tenho de ser isento e não quero vulgari-
zar a hipótese do regimento de sair da 
mesa e defender as questões. 

Acredito que vão perceber que estou ali para 
arbitrar, embora não deixe de ter a perceção 
das intervenções, mas guardo para mim.

Os deputados que tenham questões de 
cunho pessoal para acertarem comigo vão 
perceber que não vale a pena porque esse 
tempo já lá vai. Eu saí vencedor das várias 
batalhas que travei por vontade do 
eleitorado. O que se pode criticar do 
passado dá sempre algum jeito, mas 
denuncia fragilidades porque do meu 
ponto de vista o que interessa é percecio-
nar o que correu menos bem. Eles não 
fazem ideia do manancial de argumentos 
que eu tenho que resultam de uma 
governação complexa com projetos da 
dimensão que nós tivemos.

O que vai fazer com essas “histórias”? 
Escrever um livro?
Contá-las de vez em quando num grupo 
de amigos. Este sigilo que eu encontrei 
para resolver questões de grande 
complexidade implicaram pessoas de 
alta responsabilidade ao nível do poder 
central. Um governante que se preza 
não diz tudo, mesmo tratando-se da 
solução de questões em prol da comuni-
dade. Nunca propalaria aos quatro 
ventos uma vaidadezinha oca. 

Reconheço que muitas vezes faço um 
grande esforço, mas estou empenha-
do em cumprir o meu papel.

Nunca se arrependeu de ter assumido 
essa candidatura?
Tem corrido bem, nunca me arrepen-
di.  Há até líderes dos grupos parla-
mentares que em privado e a solo me 
vêm dar os parabéns.

Mas faço-lhe esta pergunta devido à 
sua natureza de político acalorado e 
genuíno e como ainda há pouco 
assumiu houve situações em que 
gostava de estar só como deputado…
Isso é verdade, mas entendeu-se na 
altura que devia encabeçar a lista à 
Assembleia Municipal. 

Tem meio ano esta experiência de 
backstage. Está a ser melhor ou pior 
do que imaginava?
É diferente. A vida hoje de um presi-
dente de câmara é muito complexa em 
função das alterações governativas em 
que algumas não são sequer exequí-
veis e também  devido aos problemas 
de índole social. Ser presidente de 
câmara nestes moldes ia dar cabo de 
mim. Fiz uma resistência enorme para 
não levar para casa as questões do foro 

social, das quais nunca abdiquei, tive-as 
sempre na minha alçada e fizemos um 
trabalho muito meritório suprindo 
responsabilidades do poder central em 
favor da política de proximidade. Não 
podia passar à margem das questões 
graves de índole social. Se eu dormia 
mal nessa altura passaria a dormir pior 
agora. As Câmaras vão ter cada vez 
menos recursos, mesmo as mais 
equilibradas como a de Guimarães. 

Continua a tomar as dores das 
pessoas ou já consegue dormir bem?
Durmo um pouco melhor mas acompa-
nho de perto a vida política nacional, 
ainda tenho algumas responsabilida-
des, nomeadamente em órgãos 
distritais, estou na comissão política 
concelhia de Guimarães e não abdico 
do meu papel de interventor cívico que 
qualquer cidadão responsável deve ter. 

Continua a sentir-se bem
no seu partido?
Tenho alguns reparos a fazer. O que 
não quer dizer que eu tenha razão, mas 
nos meus conceitos de trabalho 
partidário vejo algumas coisas que 
gostaria de ver melhor definidas e 
defendidas, mais sentido, se quiser… 
uma maior preocupação com a 
antevisão dos resultados eleitorais, 
estou a lembrar-me das últimas 
autárquicas a nível distrital, não fiquei 
nada satisfeito e tenho legitimidade 
para o dizer. Tivemos perdas que 
imaginávamos que pudessem aconte-
cer, quem de direito não viu isso e não 
agitou as águas quando deveria. 

E a nível local, tem reparos?
Só tivemos uma ou duas reuniões 
preparatórias da assembleia municipal, 
não me parece que haja muito a dizer, 
mas naturalmente que dei a minha 
opinião, ainda que o problema não seja 
meu, estou na comissão política por 
inerência, mas se por qualquer motivo 
sentir que devo intervir, fá-lo-ei. Posso 
me servir da minha experiência política 
de muitos anos, quer como presidente, 
quer como deputado ou membro da 
comissão política nacional do partido. 
Não é a vaidade que me move.

Sabia de antemão que chegaria o 
momento de deixar a Câmara. Prepa-
rou-se para isso?
Já tinha posto o meu lugar à disposição 
em mais dois mandatos anteriores. 
Perguntei ao partido: Querem que eu 
saia agora? – mas o partido nunca quis. 
O que vou dizer é aceite ou não, mas 
mesmo que por obrigação não tivesse 
de deixar a Câmara eu tinha que sair.

Mesmo que se pudesse
recandidatar não o faria…
Não. Tinha que sair. A exigência que 
coloco nas coisas é de tal ordem 

violenta que sacrifiquei a minha família 
uma vida inteira, 24 anos na Câmara e 
mais 11 na assembleia da república. 

Estou a sentir agora que é irrecuperá-
vel o que eu perdi. Chegava à Câmara 
entre as 8 e as 8.30 e saía às 8 da noite, 
sem fins de semana. 2012 foi violentís-
simo por causa da Capital Europeia da 
Cultura. Gozava sempre 10 dias de 
férias e nesse ano não gozei.. Ainda 
mais, durante 2012 houve muitos 
eventos à noite e eu não gosto de 
estar na noite, posso me levantar às 6 
da manhã, mas tenho de me deitar às 
11.30, ora com a CEC chegava a 
deitar-me às 2.30 da manhã porque 
tinha de estar nos espectáculos. Esse 
desgaste foi-se acentuando e  precisei 
de apoio médico. Fiquei stressado e o 
stress resulta em decisões menos 
conseguidas e compromete o poder 
de encaixe, às tantas perguntavam o 
que se passa com o presidente? 

Sente-se hoje mais leve?
Sinto-me pessoalmente melhor, apesar 
da falta de ritmo na pasmaceira de um 
aposentado que é quebrada porque 
ainda sou solicitado para algumas coisas. 

Na rua, continua a ser o presidente?
Isso sim, sempre, dirigem-se a mim 
como presidente, eu deixo passar 
porque imagino que saibam que sou 
presidente da Assembleia Municipal.
Tinha algum receio que me abordas-
sem de uma forma menos própria por 
alguma questão que não tivesse sido 
bem resolvida na Câmara, mas é o 
contrário, só sinto carinho.

Foram seis mandatos como presidente, 
o crescimento de Guimarães é eviden-
te, atrevo-me a dizer incontestável, 
com feitos materiais e conquistas 
imateriais. Qual será a principal missão 
do seu sucessor, trabalhar a economia?
Como em todo o país a economia é o 
calcanhar de Aquiles.  O nosso maior 
problema de desemprego foi em 2009 
porque os nossos pequenos industriais 
que trabalhavam para o mercado 
interno foram varridos pelos chineses. 

Chegamos a ter 14 mil desempregados 
quando Braga tinha 8 mil. Hoje, 
garanto-lhe que Braga tem mais 
desempregados do que Guimarães. 
O desemprego é a chaga social do país, 
e a solução para o problema já não é 
sequer portuguesa, é sobretudo dos 
países do sul da Europa. O problema 
no futuro é saber como se rejuvenesce 
o tecido social do país porque presumo 
que não há manifestações mais sérias 
porque quem as faz são jovens e eles 
emigram aos 120 mil por ano.

O futuro do país está comprometido?
Seriamente, e teremos um país de 
velhos o que é tremendamente mau. 
Se for para o interior do país é uma dor 
de alma ver o que se está a passar. 

Passamos por aldeias inteiras onde não 
se vê uma pessoa.  Portugal não pode 
morrer, temos 9 séculos de história.

Tem um discurso pessimista numa 
altura que se sente no povo um 
estímulo com a saída da Troika e as 
eleições em 2015…
Um pessimista é um optimista informa-
do. Contar histórias de optimismo para 
enganar o cidadão??? Tentam incutir 
sensações de estímulo mas é tão simples 
perceber que não é assim. Se temos de 
passar de um défice de 4.5% para 2.5% 
teremos que fazer os mesmos sacrifícios 
mais uma nova dose. Essa aura positiva 
tem a ver com o ato eleitoral. 

São sempre os mesmos a pagar a 
fatura, há grupos sociais que não são 
atingidos e isso cria um clima de 
suspeição para quem nos governa. Há 
gente poupada e gente massacrada. 
Não antevejo nada de bom. Se a 
diferença do défice recair nos mesmos 
vai ser de uma violência atroz. Estamos 
com indicadores de miséria que 
começam a ser preocupantes. Ser 
cidadão não é tratar só de si. O cidadão 
é aquele que olha para o lado e vê o 

seu adversário político ou alguém com 
quem não se dá bem e se compadece 
com a sua situação. Isso é mau para 
qualquer cidadão, mas muito pior para 
quem tem responsabilidades políticas .

As pessoas não se revoltam mais 
porque já não têm forças para se 
revoltarem. Deixe-me dar-lhe um 
exemplo, até as claques do Vitória 
estão reduzidas ao mínimo. Os jovens 
saíram como já não se via em 60 e 70 e 
essa gente é que faz o país mexer, são 
jovens preparados, é o nosso capital 
humano que está a sair e já não volta.

Em seis mandatos qual foi
o maior feito ou orgulho?
Duas coisas que serão sempre 
marcantes na vida dos vimaranenses, 
conseguir elevar a património da 
humanidade o centro histórico, e a 
Capital Europeia da Cultura.

E a batalha mais difícil de travar?
O concelho esteve praticamente uma 
semana sem água, não imagina…a 
estrutura era tão antiga que se 
remendava e ela voltava a rebentar.. 
.ainda por cima foi no Verão.

Outro problema sério foi quando acaba-
mos com as feiras de gado semanais, 
invadiram a Câmara, tomaram conta, 
arremessaram uma série de coisas.

Depois num passado mais recente, 
aquela questão da liderança na 
Fundação Cidade de Guimarães foi 
muito difícil de ultrapassar, tive 
consciência que se não fizéssemos 
aquela alteração não haveria CEC.
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Apesar de uma vida dedicada à política, 
na presidência da Assembleia Munici-
pal vive uma experiência nova. Tem-se 
sentido bem nesse papel?
Não tive grandes dificuldades. Também 
reconheço que os grupos parlamentares 
me têm ajudado. Uma coisa é bater-me 
pelas causas que defendo numa 
trincheira assumindo um papel com vigor, 
veemência e ironia, muitas vezes, outra 
coisa é estar num lugar que exige uma 
equidistância de todos os intervenientes. 
Isso para mim foi novo, embora tivesse a 
percepção clara que seria fácil adquirir em 
função dos meus conceitos da vida política.

Mas devo dizer-lhe que ao princípio 
percebi que havia alguma dúvida por 
parte dos grupos parlamentares. 
Nunca o disseram, mas apercebi-me. 
Acho que hoje já perceberam que 
estou ali para ser isento.

Sempre foi um político aguerrido, 
temido até, na discussão política. 
Como é agora assumir uma posição de 
isenção quando nas assembleias 
municipais continuam a ser debatidos 
temas da sua governação?
Tocou num ponto fundamental. É o 
mais difícil. Quando vejo algumas 
coisas que reportam ao passado  
serem discutidas, e sabendo que só eu 
as defenderia à minha maneira, gostaria 
de saltar da mesa para as bancadas e 
posso fazê-lo de acordo com o regimen-
to, mas também interiorizei que isso não 
deverá ser pratica corrente.

Do meu ponto de vista deve haver da 
parte dos grupos parlamentares alguma 
cautela no debate dos assuntos que 
dizem respeito à minha ação política, 
porque sabem que quero ser isento…

E assim torna-se difícil?
Já disse numa assembleia que gostava 
de estar do outro lado da barricada, 
porque por mais esforço que façam os 
meus pares eles não têm o conheci-
mento específico e de pormenor que 
eu tenho. Essa é a maior dificuldade, 
mas isso é passageiro porque o 
passado é passado. Combati as minhas 
ideias com unhas e dentes, fiz a defesa 
dos meus valores e dos meus princípios 
até à exaustão. Nunca atirei a primeira 
pedra, mas quando me atiravam eu 
ripostava.  Se defendermos as causas 
com calor, sentimento e verdade 
somos melhor sucedidos, ainda que 
muitas vezes não tenhamos razão.

Ainda não se descontrolou na 
condução da Assembleia Municipal?
Sinto que alguns deputados ainda 
gostam de me picar por questões mais 
de cunho pessoal do que propriamente 
politico ou partidário devido ao passado, 
porque quando me picavam sempre 
respondi à letra e contundentemente 

como é o meu estilo. Há ainda alguns 
acertos de conta que não têm razão de 
ser. Eu não estou no mesmo patamar, 
tenho de ser isento e não quero vulgari-
zar a hipótese do regimento de sair da 
mesa e defender as questões. 

Acredito que vão perceber que estou ali para 
arbitrar, embora não deixe de ter a perceção 
das intervenções, mas guardo para mim.

Os deputados que tenham questões de 
cunho pessoal para acertarem comigo vão 
perceber que não vale a pena porque esse 
tempo já lá vai. Eu saí vencedor das várias 
batalhas que travei por vontade do 
eleitorado. O que se pode criticar do 
passado dá sempre algum jeito, mas 
denuncia fragilidades porque do meu 
ponto de vista o que interessa é percecio-
nar o que correu menos bem. Eles não 
fazem ideia do manancial de argumentos 
que eu tenho que resultam de uma 
governação complexa com projetos da 
dimensão que nós tivemos.

O que vai fazer com essas “histórias”? 
Escrever um livro?
Contá-las de vez em quando num grupo 
de amigos. Este sigilo que eu encontrei 
para resolver questões de grande 
complexidade implicaram pessoas de 
alta responsabilidade ao nível do poder 
central. Um governante que se preza 
não diz tudo, mesmo tratando-se da 
solução de questões em prol da comuni-
dade. Nunca propalaria aos quatro 
ventos uma vaidadezinha oca. 

Reconheço que muitas vezes faço um 
grande esforço, mas estou empenha-
do em cumprir o meu papel.

Nunca se arrependeu de ter assumido 
essa candidatura?
Tem corrido bem, nunca me arrepen-
di.  Há até líderes dos grupos parla-
mentares que em privado e a solo me 
vêm dar os parabéns.

Mas faço-lhe esta pergunta devido à 
sua natureza de político acalorado e 
genuíno e como ainda há pouco 
assumiu houve situações em que 
gostava de estar só como deputado…
Isso é verdade, mas entendeu-se na 
altura que devia encabeçar a lista à 
Assembleia Municipal. 

Tem meio ano esta experiência de 
backstage. Está a ser melhor ou pior 
do que imaginava?
É diferente. A vida hoje de um presi-
dente de câmara é muito complexa em 
função das alterações governativas em 
que algumas não são sequer exequí-
veis e também  devido aos problemas 
de índole social. Ser presidente de 
câmara nestes moldes ia dar cabo de 
mim. Fiz uma resistência enorme para 
não levar para casa as questões do foro 

social, das quais nunca abdiquei, tive-as 
sempre na minha alçada e fizemos um 
trabalho muito meritório suprindo 
responsabilidades do poder central em 
favor da política de proximidade. Não 
podia passar à margem das questões 
graves de índole social. Se eu dormia 
mal nessa altura passaria a dormir pior 
agora. As Câmaras vão ter cada vez 
menos recursos, mesmo as mais 
equilibradas como a de Guimarães. 

Continua a tomar as dores das 
pessoas ou já consegue dormir bem?
Durmo um pouco melhor mas acompa-
nho de perto a vida política nacional, 
ainda tenho algumas responsabilida-
des, nomeadamente em órgãos 
distritais, estou na comissão política 
concelhia de Guimarães e não abdico 
do meu papel de interventor cívico que 
qualquer cidadão responsável deve ter. 

Continua a sentir-se bem
no seu partido?
Tenho alguns reparos a fazer. O que 
não quer dizer que eu tenha razão, mas 
nos meus conceitos de trabalho 
partidário vejo algumas coisas que 
gostaria de ver melhor definidas e 
defendidas, mais sentido, se quiser… 
uma maior preocupação com a 
antevisão dos resultados eleitorais, 
estou a lembrar-me das últimas 
autárquicas a nível distrital, não fiquei 
nada satisfeito e tenho legitimidade 
para o dizer. Tivemos perdas que 
imaginávamos que pudessem aconte-
cer, quem de direito não viu isso e não 
agitou as águas quando deveria. 

E a nível local, tem reparos?
Só tivemos uma ou duas reuniões 
preparatórias da assembleia municipal, 
não me parece que haja muito a dizer, 
mas naturalmente que dei a minha 
opinião, ainda que o problema não seja 
meu, estou na comissão política por 
inerência, mas se por qualquer motivo 
sentir que devo intervir, fá-lo-ei. Posso 
me servir da minha experiência política 
de muitos anos, quer como presidente, 
quer como deputado ou membro da 
comissão política nacional do partido. 
Não é a vaidade que me move.

Sabia de antemão que chegaria o 
momento de deixar a Câmara. Prepa-
rou-se para isso?
Já tinha posto o meu lugar à disposição 
em mais dois mandatos anteriores. 
Perguntei ao partido: Querem que eu 
saia agora? – mas o partido nunca quis. 
O que vou dizer é aceite ou não, mas 
mesmo que por obrigação não tivesse 
de deixar a Câmara eu tinha que sair.

Mesmo que se pudesse
recandidatar não o faria…
Não. Tinha que sair. A exigência que 
coloco nas coisas é de tal ordem 

violenta que sacrifiquei a minha família 
uma vida inteira, 24 anos na Câmara e 
mais 11 na assembleia da república. 

Estou a sentir agora que é irrecuperá-
vel o que eu perdi. Chegava à Câmara 
entre as 8 e as 8.30 e saía às 8 da noite, 
sem fins de semana. 2012 foi violentís-
simo por causa da Capital Europeia da 
Cultura. Gozava sempre 10 dias de 
férias e nesse ano não gozei.. Ainda 
mais, durante 2012 houve muitos 
eventos à noite e eu não gosto de 
estar na noite, posso me levantar às 6 
da manhã, mas tenho de me deitar às 
11.30, ora com a CEC chegava a 
deitar-me às 2.30 da manhã porque 
tinha de estar nos espectáculos. Esse 
desgaste foi-se acentuando e  precisei 
de apoio médico. Fiquei stressado e o 
stress resulta em decisões menos 
conseguidas e compromete o poder 
de encaixe, às tantas perguntavam o 
que se passa com o presidente? 

Sente-se hoje mais leve?
Sinto-me pessoalmente melhor, apesar 
da falta de ritmo na pasmaceira de um 
aposentado que é quebrada porque 
ainda sou solicitado para algumas coisas. 

Na rua, continua a ser o presidente?
Isso sim, sempre, dirigem-se a mim 
como presidente, eu deixo passar 
porque imagino que saibam que sou 
presidente da Assembleia Municipal.
Tinha algum receio que me abordas-
sem de uma forma menos própria por 
alguma questão que não tivesse sido 
bem resolvida na Câmara, mas é o 
contrário, só sinto carinho.

Foram seis mandatos como presidente, 
o crescimento de Guimarães é eviden-
te, atrevo-me a dizer incontestável, 
com feitos materiais e conquistas 
imateriais. Qual será a principal missão 
do seu sucessor, trabalhar a economia?
Como em todo o país a economia é o 
calcanhar de Aquiles.  O nosso maior 
problema de desemprego foi em 2009 
porque os nossos pequenos industriais 
que trabalhavam para o mercado 
interno foram varridos pelos chineses. 

Chegamos a ter 14 mil desempregados 
quando Braga tinha 8 mil. Hoje, 
garanto-lhe que Braga tem mais 
desempregados do que Guimarães. 
O desemprego é a chaga social do país, 
e a solução para o problema já não é 
sequer portuguesa, é sobretudo dos 
países do sul da Europa. O problema 
no futuro é saber como se rejuvenesce 
o tecido social do país porque presumo 
que não há manifestações mais sérias 
porque quem as faz são jovens e eles 
emigram aos 120 mil por ano.

O futuro do país está comprometido?
Seriamente, e teremos um país de 
velhos o que é tremendamente mau. 
Se for para o interior do país é uma dor 
de alma ver o que se está a passar. 

Passamos por aldeias inteiras onde não 
se vê uma pessoa.  Portugal não pode 
morrer, temos 9 séculos de história.

Tem um discurso pessimista numa 
altura que se sente no povo um 
estímulo com a saída da Troika e as 
eleições em 2015…
Um pessimista é um optimista informa-
do. Contar histórias de optimismo para 
enganar o cidadão??? Tentam incutir 
sensações de estímulo mas é tão simples 
perceber que não é assim. Se temos de 
passar de um défice de 4.5% para 2.5% 
teremos que fazer os mesmos sacrifícios 
mais uma nova dose. Essa aura positiva 
tem a ver com o ato eleitoral. 

São sempre os mesmos a pagar a 
fatura, há grupos sociais que não são 
atingidos e isso cria um clima de 
suspeição para quem nos governa. Há 
gente poupada e gente massacrada. 
Não antevejo nada de bom. Se a 
diferença do défice recair nos mesmos 
vai ser de uma violência atroz. Estamos 
com indicadores de miséria que 
começam a ser preocupantes. Ser 
cidadão não é tratar só de si. O cidadão 
é aquele que olha para o lado e vê o 

seu adversário político ou alguém com 
quem não se dá bem e se compadece 
com a sua situação. Isso é mau para 
qualquer cidadão, mas muito pior para 
quem tem responsabilidades políticas .

As pessoas não se revoltam mais 
porque já não têm forças para se 
revoltarem. Deixe-me dar-lhe um 
exemplo, até as claques do Vitória 
estão reduzidas ao mínimo. Os jovens 
saíram como já não se via em 60 e 70 e 
essa gente é que faz o país mexer, são 
jovens preparados, é o nosso capital 
humano que está a sair e já não volta.

Em seis mandatos qual foi
o maior feito ou orgulho?
Duas coisas que serão sempre 
marcantes na vida dos vimaranenses, 
conseguir elevar a património da 
humanidade o centro histórico, e a 
Capital Europeia da Cultura.

E a batalha mais difícil de travar?
O concelho esteve praticamente uma 
semana sem água, não imagina…a 
estrutura era tão antiga que se 
remendava e ela voltava a rebentar.. 
.ainda por cima foi no Verão.

Outro problema sério foi quando acaba-
mos com as feiras de gado semanais, 
invadiram a Câmara, tomaram conta, 
arremessaram uma série de coisas.

Depois num passado mais recente, 
aquela questão da liderança na 
Fundação Cidade de Guimarães foi 
muito difícil de ultrapassar, tive 
consciência que se não fizéssemos 
aquela alteração não haveria CEC.
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nova Banda
Vimaranense

Os Virar DaSquina, são uma nova 
banda vimaranense, que recente-
mente venceu o concurso de bandas 
de garagem do Porto, e foi convida-
da para a abertura da Queima das 
Fitas 2014 na cidade invicta.

A nova banda é composta por cinco 
elementos jovens, com a média de 
idades a rondar os 20 anos: Ana Rodri-
gues – Voz; Nuno Meneses – Teclas; 
João Cunha - Bateria e Percursão; Mário 
Ribeiro – Baixo, e João Alves – Guitarra.

Nos planos da banda vimaranense está o 
lançamento de um primeiro álbum que 
irá chamar-se “Até ao Fim do Mundo”.

Os responsáveis afirmaram à Mais 
Guimarães que, a curto prazo, o 
objetivo passa por conseguir angariar 
fundos e gravar o álbum nos finais de 
Junho, para que o seu lançamento 
ocorra entre Setembro e Outubro.”

“Estamos neste momento a angariar 
fundos numa campanha de crowd-
funding, que decorre em 
ppl.com.pt/pt/prj/ateaofimdomundo, 
qualquer pessoa que estiver disposta a 
ajudar-nos poderá fazê-lo por este meio.”

Quanto a “Até ao Fim do Mundo”, “É 
um álbum conceito. Todo o álbum 
narrará uma história com princípio, 
meio e fim. Embora possam ser 
ouvidas separadamente, as faixas 
terão um encadeamento e enredo. 

Todo o álbum será em português e terá 
11 faixas. Será uma mistura de rock, jazz, 
prog e pop, sempre com muitas 
variações de género, tons, ritmos e 
tempos, e será gravado em Guimarães 
nos estúdios do Pedro Mouga.

Virar
DaSquina

Terça 01 a Sábado 19
Vários Locais
WESTWAY LAB FESTIVAL 1.0
O WestWay Lab Festival é uma 
plataforma colaborativa, um laborató-
rio vivo e orgânico, de experimentação 
e estímulo à criatividade que pretende 
reunir, numa mesma cidade, artistas 
consagrados e emergentes, interna-
cionais e nacionais, inovadores e 
puristas, durante duas semanas de 
criação musical, de vídeo, intervenção 
urbana, arquitetura e pensamento por 
via do desenvolvimento de atividades 
como residências artísticas, oficinas 
criativas, showcases, concertos, 
workshops, masterclasses e talks.

Sábado 12 / 22h00 / Música
PAC / Black Box 
PEIXE:AVIÃO
Na corrida para o prémio europeu 
IMPALA, os peixe : avião protagoni-
zam o primeiro concerto do 
WestWay Lab Festival.

Nascidos no verão de 2007 na cidade 
de Braga, os peixe : avião rapidamente 
conquistaram a atenção da imprensa 
nacional através de um EP promissor.

SÁBADO 12 / 24h00 / Música
CCVF / Café Concerto
N’TOKO
Rapper esloveno viaja até Guimarães 
com a mala cheia de músicas novas 
provindas do seu recente “Mind Business”, 
álbum lançado no final de 2013.

Atualmente uma das figuras mais 
fascinantes da música eslovena, N’toko é 
um peculiar artista e produtor de hip 
hop indie que dedicou a última década a 
viagens e atuações ao vivo. 

Sábado 19 / 22h00 / Música
CCVF / Grande Auditório 
CLÃ
É o regresso dos Clã aos palcos, seu 
elemento natural, onde sabemos 
que iremos encontrar o rigor, a 
irreverência e a energia desta banda, 
reconhecida pela excelência das suas 
apresentações ao vivo. Mas é 
também o regresso dos Clã com 
novas canções, feitas em colabora-
ção com os seus cúmplices Carlos Tê, 
Sérgio Godinho, Arnaldo Antunes, 
Regina Guimarães e John Ulhoa e 
ainda com os novos parceiros, Nuno 
Prata e Samuel Úria. 

Sexta 04 / 24h00 / Música
CCVF / Café Concerto
CÍCERO
Cícero é uma das maiores revelações 
da atual Música Popular Brasileira. 
Cantor e compositor carioca, Cícero 
apresenta em Portugal o seu segun-
do álbum de estúdio, “Sábado”, 
editado dois anos depois do muito 
aclamado disco de estreia, “Canções 
de Apartamento” (2011). Com mais 
de meio milhão de downloads, 
“Canções de Apartamento” confir-
mou Cícero como um dos escritores 
de canções mais surpreendentes da 
música brasileira nos dias de hoje. 

SÁBADO 05 / 22h22/ Conferências
CCVF / Café Concerto
PECHAKUCHA NIGHT
GUIMARÃES VOL.#7
O PechaKucha Night Guimarães 
regressa ao Café Concerto do CCVF 
com o seu volume #7.

O Volume 7 do PechaKucha Night 
Guimarães apresenta catorze novos 
oradores que nos contarão (canta-
rão?) histórias de resistência, aventu-
ras ilustradas, habitações cápsula, 
artes marciais, entre outras narrati-
vas através de 20 imagens apresen-
tadas durante 20 segundos cada. A 
ideia de aliar o poder ilimitado das 
imagens ao “som da conversa” 
nasceu em Tóquio, em 2003, e vive 
em Guimarães desde 2011. O 
PechaKucha Night Guimarães veio 
para ficar e permite que qualquer 
pessoa faça a sua apresentação, no 
limite de seis minutos e quarenta 
segundos. (Programa completo em 
www.pechakuchaguimaraes.blogs-
pot.pt) Entrada Livre.

agenda cultural

a não perder...

DIREITOS RESERVADOS
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O Pavilhão Multiusos de 
Guimarães acolheu no dia 21 de 
março mais um espetáculo 
memorável. Milhares de pessoas 
assistiram ao concerto do cantor 
angolano Anselmo Ralph.

Pela primeira vez na 
Cidade-Berço, aquele que é 
considerado um dos nomes de 
maior vulto do actual panorama 
musical angolano apresentou os 
seus maiores sucessos.

Num espectáculo de R&B, soul 
e quizomba, o público vibrou 
com os temas «Não Me Toca», 
«Única Mulher», «Aplausos 
para ti» e «Se Fosse Eu».

A GMRtv mostra-lhe a entrevista 
com o cantor e um excerto do 
concerto em Guimarães.

Sábado 27 / 11h00 / Assembleia Popular
PAC / Black Box
NOS 40 ANOS DO 25 DE ABRIL: 
REENCONTRO COM JAIME SILVA
Reencontro com Jaime Silva, pintor 
que, nos anos 70, trabalhou em 
Guimarães enquanto professor.

Jaime Silva artista que, com Graça 
Morais, Albuquerque Mendes, entre 
outros, fundou o Grupo Puzzle, um 
dos coletivos de intervenção artística 
mais importantes da 2ª metade do 
século XX português, trabalhou em 
Guimarães como professor, na EB2,3 
João de Meira. Comemorando o 1º 
de maio de 1976, Jaime Silva e um 
grupo de crianças entre os 10 e 12 
anos pintaram vários murais, desig-
nadamente no Largo da Oliveira e na 
Rua Serpa Pinto. Entrada livre, 
sujeita aos lugares disponíveis.

Sábado 26 / 24h00 / Música
CCVF / Café Concerto
FLAK
Veterano com um longo percurso ligado 
a grupos como os Rádio Macau ou os 
Micro Audio Waves, Flak prepara-se para 
uma nova fase na sua carreira.

“Última Vontade” é o título do single 
de avanço de um álbum que ainda 
está a ser terminado. No álbum, Flak 
pretende também explorar outras 
paisagens, menos elétricas, mais 
próximas do folk, mas sempre 
envoltas numa “manta” psicadélica.
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Mais cidade,
  mais Universidade do Minho

opinião

�ser Jorge Silva

Há 40 anos, no já longínquo ano de 
1973, nascia a Universidade do Minho 
(UM), instituição que se propunha 
realizar uma transformação social no 
panorama da formação profissional 
através do ensino superior. Neste 
espaço de tempo, pelo menos no que 
diz respeito à realidade vimaranense, 
o seu papel de elemento interligador 
como produtor de ciência e o tecido 
empresarial, demorou muito tempo a 
ser compreendido. Excluindo algumas 
grandes unidades produtivas vimara-
nenses, houve um tempo demasiado 
largo em que o papel da universidade 
demorou a ser reconhecido como 
fundamental, chegando-se mesmo a 
um certo ostracismo que transfor-
mou o polo de Azurém num Campus a 
que os vimaranenses percebiam 
como uma espécie de outsider.
  
Assim dito, atualmente tal poderá 
parecer um exagero do escrevedor. 
Mas a memória pode ser também 
longa e recordar um boicote aos 
alunos vindos de todo o país coloca-
dos nos cursos da UM e que se 
depararam com a impossibilidade 
de arrendamento de um quarto, 
não porque inexistissem quartos 
mas porque tal era recusado ao 
aluno do ensino superior, por se 
temer a presença de uma “tribo” 
desconhecida e, mais do que isso, por 
se intrometer no espaço da residên-
cia um indivíduo estranho, sem se 
saber a proveniência social, se de 
boas ou remediadas famílias, se um 
desses cabeludos com ar de sabe-se 
lá o quê, cruzes credo, Deus nos livre! 

Esse era um tempo em que a cidade 
mantinha os seus ritmos, os seus 
costumes e os seus marcadores, 
geralmente segundo ideias muito 
conservadoras a que não faltava 
inclusive, entre outros, a invasão do 
espaço pelo cheiro do tempero do 
assado no forno, iguaria domingueira 
para ser comido no final da missa.

Na década de 1980, contactando 
variadas vezes com o então pró-reitor 
António Alberto Cabeço Silva (um dos 
elementos que fez a transição da 
Universidade do Minho do Palácio Vila 
Flôr para o novo Campus de Azurém), 
lamentava-se este, inúmeras vezes, 
da circunstância do tecido empresa-
rial fugir das tentativas da Universida-
de em promover essa interligação 
necessária, e talvez útil, com a

economia local. Vários encontros, 
seminários e congressos pensados 
com o intuito da atração dos empre-
sários resultaram em fracassada 
presença destes. Na verdade esse 
afastamento e descrença dos empre-
sários no valor da universidade 
decorria da sua circunstância biográfi-
ca resultar de uma aprendizagem na 
qual se incorporou a noção de 
práticas desligadas de teorias, sendo 
esta última desvalorizada porque 
entendida como um desvalor, um custo 
sem proveito visível, um prejuízo pela 
certa. Nas suas fábricas vigorava um 
desenlace linguístico que rebatia 
qualquer estagiário do pensamento: 
“não venhas para cá com teorias!”

É certo que neste alastramento das 
raízes não ajudaram muitos os órgãos 
da Universidade do Minho quando, 
declarando o polo de Guimarães 
como Escola de Engenharia, trataram 
de desviar para o polo de Braga as 
licenciaturas em Engenharia Biológica 
e Engenharia de Sistemas, então duas 
áreas emergentes que teriam dado 
uma noção mais vanguardista e 

progressista ao polo de Azurém. A 
parca elite vimaranense geralmente 
interessada nestas coisas do progres-
so sentiu como um ato violento e 
castrador a instalação da Escola de 
Medicina em Braga mais uma vez na 
cidade vigária. Dir-se-ia que ao 
ostensivo desligar do tecido empresa-
rial vimaranense, respondeu a 
Universidade do Minho com uma 
híper concentração em Braga.

Com estas vicissitudes consolidou-se um 
fenómeno contraditório consubstancia-
do no facto de uma cidade ter uma 
universidade e, simultaneamente, não 
ver os seus alunos. Verdadeiramente, só 
no final da década de 1990 a cidade de 
Guimarães passou a conviver visual e 
diariamente com os estudantes da UM. E 
tal deve-se muito à Escola de Arquitetura 
surgida em 1996. Polvilhados por vários 
pontos foi possível passar a ver alunos 
compenetrados no seu metier, sentados 
em poses e lugares improváveis, esqui-
çando ruas, praças e edifícios. Essa 
presença constitui ainda hoje um dos 
passatempos dos velhos reformados que 
se deixam pasmar pelo traço que vai 
evoluindo no caderno do aluno. Se 
antes não foi descoberta uma forma de 
convocar a intensa identidade vimara-
nense, simples riscos no papel deram 
ao olhar local a fórmula da ligação à 
criatividade científica.

É claro que a notícia de uma Escola de 
Belas Artes pensada como o grande 
passo da UM para os próximos anos 
representa, só por si, a confirmação 
de uma renovada atenção ao polo de 
Guimarães, a que não é alheia a atual 
atitude híper ativa do município no 
centramento da academia como 
ponto geodésico de uma estratégia 
amplamente enunciada como 
desejada mas ainda um tanto difusa e 
pouco esquematizada nas suas 
formas. Convirá todavia ter em 
consideração que os passos que estão 
a ser dados não podem ser fins em si. 

“Quer Guimarães passar a ser 
uma cidade produtora de 
artistas sem desenvolver 

atividades profissionais de 
grande visibilidade à volta das 

artes performativas?”



Percebe-se que a existência de 
edifícios e de uma ampla área para 
um novo Campus funcione como 
um apelo mas, a ocupação de 
edifícios só por si, não pode repre-
sentar uma missão e uma visão. Daí 
a circunstância de algumas pergun-
tas surgirem e matutarem algumas 
mentes. Como por exemplo, em que 
medidas futuras a Escola de Belas 
Artes entronca na estratégia da 
cidade de Guimarães? Quer Guima-
rães passar a ser uma cidade produ-
tora de artistas sem desenvolver 
atividades profissionais de grande 
visibilidade à volta das artes perfor-
mativas? Será isso possível? Como se 
fará a interligação entre a área de 
criação multimédia e as restantes já 
existentes noutras escolas da Univer-
sidade do Minho? A licenciatura em 
música transita de Braga para Guima-
rães? Existirá dedicação académica à 
área de jogos digitais, um campo dos 
media em evolução acelerada?
    
Com questões suspensas ou não, 
perceber que ao fim de quarenta 
anos a cidade de Guimarães está a 
aprender a conviver com a sua 
universidade, chamando-a para o seu 
seio e dela partindo para uma nova 
exigência socioeconómica, com a 
particularidade de, finalmente, 
colocar em ponto de comunhão tanto 
os académicos como os empresários. 

Nesta pequena viagem aqui lavrada, 
um dado estatístico deve preocupar 
os vimaranenses: entre 2001 e 2011 
Guimarães passou de 4 para 9% de 
licenciados, um crescimento acima 
dos 100% mas, curiosamente, inferior 
a Famalicão que aumentou de 4 para 
10% a sua população com ensino 
superior. Comparado com o concelho 
de Braga cujo aumento foi de 11 para 
19% e a Grande Lisboa, de 14 para 22, 
ou mesmo o Grande Porto, com um 
aumento de 10 para 17% de licencia-
dos, não há dúvidas que a formação 
superior foi um campo descurado 
pelos vimaranenses. Nunca é tarde 
para mudar. Mas não mudar nunca 
obscurece todas as capacidades. 

Como poderá Guimarães dar um salto 
em direção à criatividade se não der o 
salto na sua formação superior?

Esser Jorge Silva 

25 anos do
Departamento
de Eletrónica
Industrial

universidade
do minho
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Há 40 anos, no já longínquo ano de 
1973, nascia a Universidade do Minho 
(UM), instituição que se propunha 
realizar uma transformação social no 
panorama da formação profissional 
através do ensino superior. Neste 
espaço de tempo, pelo menos no que 
diz respeito à realidade vimaranense, 
o seu papel de elemento interligador 
como produtor de ciência e o tecido 
empresarial, demorou muito tempo a 
ser compreendido. Excluindo algumas 
grandes unidades produtivas vimara-
nenses, houve um tempo demasiado 
largo em que o papel da universidade 
demorou a ser reconhecido como 
fundamental, chegando-se mesmo a 
um certo ostracismo que transfor-
mou o polo de Azurém num Campus a 
que os vimaranenses percebiam 
como uma espécie de outsider.
  
Assim dito, atualmente tal poderá 
parecer um exagero do escrevedor. 
Mas a memória pode ser também 
longa e recordar um boicote aos 
alunos vindos de todo o país coloca-
dos nos cursos da UM e que se 
depararam com a impossibilidade 
de arrendamento de um quarto, 
não porque inexistissem quartos 
mas porque tal era recusado ao 
aluno do ensino superior, por se 
temer a presença de uma “tribo” 
desconhecida e, mais do que isso, por 
se intrometer no espaço da residên-
cia um indivíduo estranho, sem se 
saber a proveniência social, se de 
boas ou remediadas famílias, se um 
desses cabeludos com ar de sabe-se 
lá o quê, cruzes credo, Deus nos livre! 

Esse era um tempo em que a cidade 
mantinha os seus ritmos, os seus 
costumes e os seus marcadores, 
geralmente segundo ideias muito 
conservadoras a que não faltava 
inclusive, entre outros, a invasão do 
espaço pelo cheiro do tempero do 
assado no forno, iguaria domingueira 
para ser comido no final da missa.

Na década de 1980, contactando 
variadas vezes com o então pró-reitor 
António Alberto Cabeço Silva (um dos 
elementos que fez a transição da 
Universidade do Minho do Palácio Vila 
Flôr para o novo Campus de Azurém), 
lamentava-se este, inúmeras vezes, 
da circunstância do tecido empresa-
rial fugir das tentativas da Universida-
de em promover essa interligação 
necessária, e talvez útil, com a

economia local. Vários encontros, 
seminários e congressos pensados 
com o intuito da atração dos empre-
sários resultaram em fracassada 
presença destes. Na verdade esse 
afastamento e descrença dos empre-
sários no valor da universidade 
decorria da sua circunstância biográfi-
ca resultar de uma aprendizagem na 
qual se incorporou a noção de 
práticas desligadas de teorias, sendo 
esta última desvalorizada porque 
entendida como um desvalor, um custo 
sem proveito visível, um prejuízo pela 
certa. Nas suas fábricas vigorava um 
desenlace linguístico que rebatia 
qualquer estagiário do pensamento: 
“não venhas para cá com teorias!”

É certo que neste alastramento das 
raízes não ajudaram muitos os órgãos 
da Universidade do Minho quando, 
declarando o polo de Guimarães 
como Escola de Engenharia, trataram 
de desviar para o polo de Braga as 
licenciaturas em Engenharia Biológica 
e Engenharia de Sistemas, então duas 
áreas emergentes que teriam dado 
uma noção mais vanguardista e 

progressista ao polo de Azurém. A 
parca elite vimaranense geralmente 
interessada nestas coisas do progres-
so sentiu como um ato violento e 
castrador a instalação da Escola de 
Medicina em Braga mais uma vez na 
cidade vigária. Dir-se-ia que ao 
ostensivo desligar do tecido empresa-
rial vimaranense, respondeu a 
Universidade do Minho com uma 
híper concentração em Braga.

Com estas vicissitudes consolidou-se um 
fenómeno contraditório consubstancia-
do no facto de uma cidade ter uma 
universidade e, simultaneamente, não 
ver os seus alunos. Verdadeiramente, só 
no final da década de 1990 a cidade de 
Guimarães passou a conviver visual e 
diariamente com os estudantes da UM. E 
tal deve-se muito à Escola de Arquitetura 
surgida em 1996. Polvilhados por vários 
pontos foi possível passar a ver alunos 
compenetrados no seu metier, sentados 
em poses e lugares improváveis, esqui-
çando ruas, praças e edifícios. Essa 
presença constitui ainda hoje um dos 
passatempos dos velhos reformados que 
se deixam pasmar pelo traço que vai 
evoluindo no caderno do aluno. Se 
antes não foi descoberta uma forma de 
convocar a intensa identidade vimara-
nense, simples riscos no papel deram 
ao olhar local a fórmula da ligação à 
criatividade científica.

É claro que a notícia de uma Escola de 
Belas Artes pensada como o grande 
passo da UM para os próximos anos 
representa, só por si, a confirmação 
de uma renovada atenção ao polo de 
Guimarães, a que não é alheia a atual 
atitude híper ativa do município no 
centramento da academia como 
ponto geodésico de uma estratégia 
amplamente enunciada como 
desejada mas ainda um tanto difusa e 
pouco esquematizada nas suas 
formas. Convirá todavia ter em 
consideração que os passos que estão 
a ser dados não podem ser fins em si. 

O Departamento de Electrónica Industrial 
(DEI), situado no pólo de Azurém da 
Universidade do Minho assinalou em 
março as bodas de prata com um momen-
to solene de palestras e apresentações 
que recordaram a história do departamen-
to, e também um reencontro de alunos e 
ex alunos. Ao todo foram 1317 os 
estudantes que se formaram no DEI.

« Não há futuro sem passado, nem 
história. A marca industrial de Guimarães 
é relevante e, nesse sentido, estamos a 
conjugar sinergias com o município e as 
indústrias da região para mantermos 
esta atratividade», declarou João 
Monteiro, presidente da escola de 
engenharia, na sessão solene dos 25 anos 
que se realizou na Universidade do Minho.

«A Escola de Engenharia é uma das 
referências do pólo de Azurém! Isto está 
interiorizado! Guimarães tem uma marca 
industrial e precisamos muito dos nossos 
engenheiros», referiu a propósito o 
presidente da Câmara Municipal de 
Guimarães, Domingos Bragança.

Destacando o trabalho desenvolvido 
pelo Presidente da Escola de Engenha-
ria, João Monteiro, e pelo Diretor do 
Departamento de Eletrónica Indus-
trial, Fernando Ribeiro, o Presidente 
do Município de Guimarães desafiou 
os alunos a serem perseverantes nas 
suas carreiras profissionais. «Nunca 
desistam de fazer algo que seja 
transformável em valor económico, 
pois o futuro está no nosso querer! “

MUNICÍPIO, UNIVERSIDADE
E EMPRESAS: UMA RELAÇÃO
COM FUTURO

No âmbito das comemorações do 25º 
aniversário, debateu-se o futuro do 
Departamento de Eletrónica Industrial 
numa “mesa redonda” e realizou-se 
um jantar onde antigos e atuais 
estudantes e docentes puderam 
conviver e partilhar experiências. 
«Pode dizer-se, com toda a certeza, que 

da Universidade do Minho, deste Polo 
de Azurém, sai muita inovação tecnoló-
gica para o mundo», observou Fernando 
Ribeiro, há 19 anos no departamento.

Os projetos de investigação empreendi-
dos pelos docentes e investigadores do 
Departamento estão ligados à supervisão, 
controlo e gestão de atividades no setor 
industrial. Em comum, apresentam uma 
perspetiva de entrosamento entre a 
investigação científica universitária e a 
aplicação prática, que se traduz, frequen-
temente, na celebração de protocolos de 
colaboração universidade/empresas.

A necessidade permanente de maior 
desenvolvimento e modernização das 
empresas são fonte contínua de saídas 
profissionais para os licenciados em 
Engenharia Eletrónica Industrial e 
Computadores. O universo deste 
Departamento aproxima-se de um 
milhar de alunos, correspondentes a 
quatro cursos: Engenharia Biomédica, 
Eletrónica Industrial, Engenharia de 
Comunicações e Engenharia Física.

CURSOS COM
EMPREGABILIDADE
QUASE TOTAL

Até ao final de 2013, este departamento 
formou 958 pessoas. Todos os anos entram 
90 novos alunos com uma taxa de emprega-
bilidade quase total, na ordem dos 97.5% 
conforme assegura Fernando Ribeiro.

De entre os vários projetos em curso e 
extensos aos quatro cantos do mundo 
destaque para o desenvolvimento de 
válvulas que funcionam a água e estão a 
ser aplicadas nas fábricas de cerveja da 
Carlsberg. Este sistema resulta numa 
diminuição do consumo energético.

Na área da robótica, o DEI criou um 
robot que interaje com o homem e 
dá-lhe inclusive conselhos nas mais 
variadas situações laborais.

Há ainda projetos na área da saúde através 
do recurso a micro e nanotecnologia que 
facilitam o diagnóstico de doenças do 
intestino grosso, cólon e reto.
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E você, já dormiu em 
cima da muralha 
histórica de Guimarães?

Guimarães está a mudar. Uma mudança 
que se sente ali no Largo da Misericór-
dia, ou se quiserem, Largo João Franco.

Ali, desde 2013, tranquilamente se 
troca um móvel de receção por um 
sorriso rasgado, ou até por um abraço 
à chegada de cada visitante, de cada 
amigo. Porque cada visitante tem 
nome, tem a sua história, como aquele 
edifício que alberga a narrativa de 
quase duzentos anos.

Na recuperação minuciosa do 
edifício do século XIX descobriram-se 
relíquias, que agora, com orgulho 
rasgado se apresentam aos turistas. 

A muralha serve nestes tempos de 
sustentáculo de sonhos (um dos doze 
estúdios dispõe de camas sobre a 
Muralha). O outrora escondido “Tecto 
do Deus Mercúrio”, deslumbra quem 
ousar, no primeiro piso, elevar a 
cabeça. E pelo poço centenário 
passam agora outros amantes, os do 
sushi, que no 1830 recuperam as 
energias e apreciam, tranquilamente, 
sabores na sua revelação mais pura. 

Guimarães Studios Lounge
O conceito do Guimarães Studios 
Lounge está mais ou menos defini-
do, e tem por base algumas expe-
riências que Miguel Ribeiro e Ana Luísa 
Arantes, responsáveis pelo espaço, 
tiveram nas viagens que realizaram 
por várias cidades europeias.

“As vantagens são significativas 
para quem nos escolhe. Desde logo 
temos a localização, o facto de 
estarmos enquadrados em pleno 
centro histórico; os nossos clientes 
beneficiam aqui de maior privaci-
dade; é mais cómodo, e por isso 
somos muito procurados também 
por casais com filhos, porque os 
nossos estúdios dispõem de kitch-
net. Tal possibilita a preparação 
daquelas refeições rápidas que 
qualquer crianças necessita.”

A recuperação do edifício demorou 
cerca de 3 anos, e foi efetuada 
minuciosamente, respeitando as 
características do imóvel a valori-
zando a sua singularidade.

“Com o decorrer da obra, fomos encon-
trando verdadeiros tesouros, como a 
muralha ou este fantástico “Tecto de 
Mercúrio”” refere Miguel Ribeiro

“Tecto de Mercúrio”
Funciona no primeiro piso do 
edifício, e é agora um ponto de 
encontro de amigos, sobretudo à 
noite. Ali se reveem para um café, 
para beber um dos muitos gin`s 
disponíveis, ou então, para experi-
mentarem os refrescantes cocktails. 
Se ainda não ensaiou uma visita ao 

Tecto de Mercurio, então não sabe o 
que está a perder!
O Tecto de Mercúrio, está aberto 
segundo o horário estipulado para os 
estabelecimentos do Centro Histórico.

Outro dos “tesouros” encontrados 
no decorrer das obras de recupera-
ção do edifício, foi o poço, provavel-
mente do seculo XVII. Quanta gente 
da Vimaranes terá ali abatido a sede. 
Agora, e por lá, é proposta a viagem 
em labirinto, até 1830.

1830 – Sushi restaurante
O Sushi 1830, é um pequeno restau-
rante que sita entre a muralha 
histórica de Guimarães do século XIII, 
e a casa senhorial datada de 1830.
É o primeiro restaurante de Sushi 
tradicional de Guimarães, tem 
capacidade para apenas 14 pessoas, 
e é o local ideal para apreciar, 
calmamente e como é sugerido, o 
prazer do sushi, elaborado pelo 
Sushi-chef Rui Moreira.

“O conceito do restaurante é essen-
cialmente a cozinha japonesa, sendo 
um espaço de excelência para os 
apreciadores do melhor Sushi.”

O 1830 – Sushi restaurante, está 
aberto ao almoço de terça a sábado 
e ao jantar de terça a domingo.

Reservas 253 064 087
facebook.com/OTectodemercurio
facebook.com/guimaraessushi1830
facebook.com/guimaraesstudioslounge

Info@guimaraesstudioslounge.com
www.guimaraesstudioslounge.com
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na capa

Zé Perdigão

“Já nos aconteceu a todos – diante de uma voz 
de esplendor, daquelas que espanta, que se 

entranha, que emociona e empolga, que fica 
depois a ecoar, misturando desde logo o 

prazer e a memória, vamos por aquele 
raciocínio prosaico: se cantasse a lista telefóni-
ca,o efeito seria o mesmo. Levar-nos-ia a parar, 
a pensar, a planar, a aproveitar. Acontece com 

Zé Perdigão, cantor português sem fronteiras, 
eleito para nos deixar atónitos e estonteados 
com o alcance, a amplitude, a intensidade (e, 

ao mesmo tempo, a doçura) da sua voz. 
Felizmente para todos, o cantor e todos 

aqueles que o rodeiam não quiseram 
extremar o teste e a tal “lista telefónica” é 
trocada, só com vantagens, por um rol de 

canções dignas de fotografar, sem necessida-
de de retoques e emendas de Photoshop, 

cada uma das facetas da voz de Zé Perdigão, 
fazendo-lhes justiça, abrindo portas a uma 

viagem que, sendo programada, acaba por 
revelar surpresas, uma atrás da outra. Tudo 

está no lugar onde deve estar. E, ainda assim, 
tudo nos comove, envolve ou empolga”…

…O vimaranense leva-nos, de certo modo, a 
um berço de cantigas que tendemos a 

esquecer com demasiada facilidade. Depois, 
traz-nos pela mão – e sempre, sempre pela 

voz – até ao que ultrapassa as condições de 
passado ou de futuro: “é”, simplesmente. 

Tão simplesmente como “Zé”.”
                                                                                                                                           

Joao Gobern

por: Eliseu Sampaio
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A Mais Guimarães esteve à 
conversa com o cantor 
vimaranense, após a
distinção em Buenos Aires.

Como te sentes, depois de teres sido 
distinguido, num país tão longínquo 
como a Argentina?
 
Sinto-me com uma maior responsabili-
dade ao ser o primeiro português com 
esta distinção. Sinónimo de qualidade 
em relação ao trabalho que tenho 
desenvolvido e sinto cada vez mais 
que o caminho que tracei não sendo o 
mais fácil é sem dúvida o mais certo. 
Pois como dizia o poeta e desculpem a 
citação: “Caminheiro não há caminho, 
faz-se caminho ao andar.”

 
Consegues explicar os motivos
desta distinção?
 
Esta distinção é o reconhecimento 
do trabalho que tenho desenvolvi-
do juntamente com o meu produ-
tor e músicos que me acompa-
nham. Um trabalho que motivou 
um grupo de pessoas de alto nível 
cultural na américa do sul a um 
processo de pesquisa exaustiva 
sobre mim e encontraram pelo 
interesse cultural motivos 
suficientes para me distinguirem 
com esta menção honrosa. 
Sinto-me muito grato e feliz por isso. 

Partilho esta distinção com todos os 
portugueses e argentinos.

Porque és primeiramente distinguido 
no estrangeiro? Achas que os portu-
gueses ainda não valorizam a cultura e 
os “agentes culturais” como deviam? 
Como vês a Cultura em Portugal?

Tudo é uma questão de cultura. As 
bases culturais são a sustentabilidade 
social de um povo. O futuro de um 
povo passa pela tradição, e quando 
renegamos as nossas raízes construí-
mos castelos na areia. A cultura em 
Portugal é sempre segundo plano 
como o ensino e a saúde, um proble-
ma que compete à própria sociedade 
urgentemente resolver.

É possível viver-se da
música neste país?

É uma questão que deixo para os muitos 
professores de música responderem.

Porque tiveste necessidade de sair 
de Guimarães para alcançar este 
patamar na tua carreira?

Guimarães para mim é e sempre foi 
muito importante, todos nascemos 
num lugar ao qual pertencemos para 
toda a vida, e eu nasci na freguesia de 
Fermentões onde dei os primeiros 
passos e onde sempre senti muito 
acarinhado e apoiado, depois novos 

horizontes foram surgindo e com eles 
novos desafios para os quais temos de 
estar habilitados se queremos seguir 
em frente. Sinto hoje, que o Mundo é 
a minha casa, mas Guimarães é, e 
sempre será o meu berço.

De Guimarães, já recebeste
felicitações pela distinção?
 
Sim recebi felicitações de muitos e 
orgulhosos vimaranenses a quem 
agradeço as muitas mensagens de apoio. 

Como estão a correr os
espetáculos de “Sons Ibéricos”?

Sempre com muito êxito, os 
Casinos de Lisboa e da Póvoa 
receberam em primeira mão este 
concerto em Outubro e Novembro 
2013. A tournée 2014 iniciou em 
Setúbal no Fórum Luisa Todi e 
passou por Idanha-a-Nova e pelo 
Casino da Figueira.  

Onde vão acontecer as
próximas apresentações?
 
Estou no próximo dia 25 de Abril em 
Alcanena e até Outubro altura em que 
voltarei para digressão á América do Sul 
estarei um pouco por toda a Peninsula 
Ibérica. Podem sempre consultar a 
minha página oficial no facebook e aí 
são informados sobre como, quando 
e onde me vou apresentando.
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Já pensas em novos trabalhos? O que 
te apetece fazer após os Sons Ibéricos?
 
Este mês de Abril é lançado o meu 
DVD que foi gravado ao vivo no Casino 
de Lisboa em Outubro do ano passa-
do, e estou em estúdio um pouco 
dividido entre Portugal e Espanha.

Este processo de gravação tem sido 
contínuo na minha vida. Ainda é cedo 
para revelar alguma coisa, mas posso 
adiantar que o que estou a gravar me 
está a dar grande prazer.

Em Guimarães tens um grande 
número de seguidores, queres 
dizer-lhe algo neste momento especial 
da tua vida e da tua carreira?

Espero sempre merecer pelo meu 
desempenho e trabalho o respeito 
de todos como até agora. Sinto-me 
um privilegiado porque fui abençoa-
do com um dom que me permite ser 
e fazer felizes muitas pessoas, e por 
isso estou muito agradecido  pelo 
apoio e carinho com que sempre me 
tratam os vimaranenses. Não esque-
ço que nasci num Grupo Coral 
Litúrgico em Fermentões, passei 
pelo teatro, pela rádio... boas bases 
que muito contribuíram para solidifi-
car o artista que hoje sou.

Bem Hajam.
Muito obrigado a todos.

© CLÁUDIO SUAREZ



A Mais Guimarães esteve à 
conversa com o cantor 
vimaranense, após a
distinção em Buenos Aires.

Como te sentes, depois de teres sido 
distinguido, num país tão longínquo 
como a Argentina?
 
Sinto-me com uma maior responsabili-
dade ao ser o primeiro português com 
esta distinção. Sinónimo de qualidade 
em relação ao trabalho que tenho 
desenvolvido e sinto cada vez mais 
que o caminho que tracei não sendo o 
mais fácil é sem dúvida o mais certo. 
Pois como dizia o poeta e desculpem a 
citação: “Caminheiro não há caminho, 
faz-se caminho ao andar.”

 
Consegues explicar os motivos
desta distinção?
 
Esta distinção é o reconhecimento 
do trabalho que tenho desenvolvi-
do juntamente com o meu produ-
tor e músicos que me acompa-
nham. Um trabalho que motivou 
um grupo de pessoas de alto nível 
cultural na américa do sul a um 
processo de pesquisa exaustiva 
sobre mim e encontraram pelo 
interesse cultural motivos 
suficientes para me distinguirem 
com esta menção honrosa. 
Sinto-me muito grato e feliz por isso. 

Partilho esta distinção com todos os 
portugueses e argentinos.

Porque és primeiramente distinguido 
no estrangeiro? Achas que os portu-
gueses ainda não valorizam a cultura e 
os “agentes culturais” como deviam? 
Como vês a Cultura em Portugal?

Tudo é uma questão de cultura. As 
bases culturais são a sustentabilidade 
social de um povo. O futuro de um 
povo passa pela tradição, e quando 
renegamos as nossas raízes construí-
mos castelos na areia. A cultura em 
Portugal é sempre segundo plano 
como o ensino e a saúde, um proble-
ma que compete à própria sociedade 
urgentemente resolver.

É possível viver-se da
música neste país?

É uma questão que deixo para os muitos 
professores de música responderem.

Porque tiveste necessidade de sair 
de Guimarães para alcançar este 
patamar na tua carreira?

Guimarães para mim é e sempre foi 
muito importante, todos nascemos 
num lugar ao qual pertencemos para 
toda a vida, e eu nasci na freguesia de 
Fermentões onde dei os primeiros 
passos e onde sempre senti muito 
acarinhado e apoiado, depois novos 

horizontes foram surgindo e com eles 
novos desafios para os quais temos de 
estar habilitados se queremos seguir 
em frente. Sinto hoje, que o Mundo é 
a minha casa, mas Guimarães é, e 
sempre será o meu berço.

De Guimarães, já recebeste
felicitações pela distinção?
 
Sim recebi felicitações de muitos e 
orgulhosos vimaranenses a quem 
agradeço as muitas mensagens de apoio. 

Como estão a correr os
espetáculos de “Sons Ibéricos”?

Sempre com muito êxito, os 
Casinos de Lisboa e da Póvoa 
receberam em primeira mão este 
concerto em Outubro e Novembro 
2013. A tournée 2014 iniciou em 
Setúbal no Fórum Luisa Todi e 
passou por Idanha-a-Nova e pelo 
Casino da Figueira.  

Onde vão acontecer as
próximas apresentações?
 
Estou no próximo dia 25 de Abril em 
Alcanena e até Outubro altura em que 
voltarei para digressão á América do Sul 
estarei um pouco por toda a Peninsula 
Ibérica. Podem sempre consultar a 
minha página oficial no facebook e aí 
são informados sobre como, quando 
e onde me vou apresentando.
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Já pensas em novos trabalhos? O que 
te apetece fazer após os Sons Ibéricos?
 
Este mês de Abril é lançado o meu 
DVD que foi gravado ao vivo no Casino 
de Lisboa em Outubro do ano passa-
do, e estou em estúdio um pouco 
dividido entre Portugal e Espanha.

Este processo de gravação tem sido 
contínuo na minha vida. Ainda é cedo 
para revelar alguma coisa, mas posso 
adiantar que o que estou a gravar me 
está a dar grande prazer.

Em Guimarães tens um grande 
número de seguidores, queres 
dizer-lhe algo neste momento especial 
da tua vida e da tua carreira?

Espero sempre merecer pelo meu 
desempenho e trabalho o respeito 
de todos como até agora. Sinto-me 
um privilegiado porque fui abençoa-
do com um dom que me permite ser 
e fazer felizes muitas pessoas, e por 
isso estou muito agradecido  pelo 
apoio e carinho com que sempre me 
tratam os vimaranenses. Não esque-
ço que nasci num Grupo Coral 
Litúrgico em Fermentões, passei 
pelo teatro, pela rádio... boas bases 
que muito contribuíram para solidifi-
car o artista que hoje sou.

Bem Hajam.
Muito obrigado a todos.

Zé Perdição, foi em março condecorado 
Cidadão Honorário pelo Governo 
Provincial da cidade de Buenos Aires - 
Argentina, uma distinção nunca dantes 
atribuída a artista ou cidadão português. 
Zé Perdigão junta-se a um painel de 
nomes consagrados na música interna-
cional como Stevie Wonder, Roger 
Waters, Paco de Lucía, Diego El Cigala, 
Iron Maiden ou Lady Gaga. 

Filho de Pai transmontano e mãe 
minhota, José Salgado da Silva 
Perdigão nasceu na Vimaranense 
freguesia de Fermentões.
 
Ai cresceu, bem no seio de um 
ambiente cultural: Centro Cultural e 
Recreativo de Fermentões, Orfeão 
Litúrgico Coral de Fermentões, 
Associação dos Escuteiros de Portugal 
e Corpo Nacional de Escutas, cuja 
influência foi decisiva para a sua vida. 
Nos anos 90 vence por várias vezes o 
Festival “Guimarães a Cantar”.

Integrou vários projetos musicais e 
bandas Pop/Rock para sobreviver na 
música, fatores que foram decisivos para 
a escolha do “caminho a seguir”. 
Em 2008 a convite do produtor José Cid 
é grava e edita o seu primeiro disco “ Os 
Fados do Rock” que recebe os mais 

rasgados elogios dos media e tem 
grande aceitação por parte do público. 

Zé Perdigão é convidado pelo músico, 
cantor, compositor e autor Francisco 
Ribeiro - membro fundador dos 
Madredeus, a gravar a voz juntamente 
com Tanya Tagaq, Filipa Pais e Natália 
Casanova no disco Desiderata – “A 
Junção do bem” acompanhado pela 
Orquestra Nacional do Porto sob a 
direção do Maestro Mark Stephenson. 

Em Janeiro de 2010 é convidado a fazer a 
primeira parte da digressão europeia de 
Michael Bolton, no Coliseu dos Recreios. 

Em 2011/2012 entra em estúdio a 
gravar o trabalho discográfico “Sons 
Ibéricos” com o seu Produtor José Cid, e 
músicos como Pedro Jóia, Ângelo Freire, 
Amadeu Magalhães, entre outros, 
álbum editado em Setembro de 2013. O 
disco, foi lançado também na versão 
castelhana para o mercado online, com 
poemas de Pablo Neruda, Federico 
Garcia Lorca ou Gabriela Mistral.

Em Novembro e Dezembro de 2012, 
Com uma formação musical mesclada 
entre músicos sul-americanos e 
portugueses, faz 17 concertos com 
os seus temas e algumas adaptações 
em castelhano. Na digressão que está 
na base da distinção agora atribuída, 
passa por países como Chile, Argenti-
na e Uruguai apresentando-se nas 
melhores salas, sempre com lotação 
esgotada e com a atenção internacio-
nal merecida.
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Luísa Gomes é a proprietária da Golas 
e Golinhas, o mais recente espaço 
vimaranense, dedicado à produção e 
comércio de vestuário para bebés.

Depois de décadas de experiência na 
produção de roupa interior para 
bebés, nomeadamente bodys com 
golas bordadas, folhos, etc... e 
tendo-se especializado na produção 
desses artigos, Luísa Gomes decidiu 
apostar na abertura de uma loja de 
venda direta ao público.

A Golas e Golinhas abriu as suas 
portas no passado dia 15 de março.

As vantagens são evidentes.

Agora, as mamãs vimaranenses têm a 
possibilidade de encontrar exatamen-
te o que pretendem para os seus 
bebés, porque, como nos disse a 

responsável “é possível fazer altera-
ções de cores e acessórios a cada 
modelo, tornando-os praticamente 
únicos. Com base nos modelos que 
possuímos, a cliente escolhe e nós 
entregamos num prazo máximo de 
3 dias. E também colocamos a 
questão do preço. Porque, não 
havendo mais empresas envolvidas, 
as mamãs conseguem adquirir os 
artigos ao preço da produção.

A Golas e Golinhas desenvolve os seus 
produtos, tem design próprio, e 
garante a qualidade das matérias-pri-
mas utilizadas, assim como medidas 
ajustadas aos bebés portugueses.

Os artigos que comercializa são: 
Roupa interior de bebés em 100% 
algodão dos 0 aos 24 meses; Bodys 
e camisolas com golas de folho 
(especialidade); Mantas, casacos e 
vestidos artesanais; e Vestidos e 
outros conjuntos em tecidos 100% 
algodão dos 0 aos 24 meses.

“A Golas e Golinhas 
produz e comercializa 
produtos que se destinam 
a bebés dos 0 aos 24 
meses, e as camisolas com 
golas, para crianças até 
aos 10 anos de idade.”

Quanto ao sucesso da loja, Luísa 
Gomes está confiante, porque “temos 
uma boa relação preço qualidade, 
produzimos produtos diferenciadores 
e temos realmente muita qualidade.”

Golas e Golinhas
Rua da Unidade Vimaranense, 72A, 
4810-026 Guimarães (em frente ao 
complexo do vitória)

Horário
segunda a sexta
10h00 às 13h00 | 15h00 às 19h00
sábados 10h00 ás 13h00

Siga-nos no Facebook!
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A Vaca Negra
novo pólo cultural de Guimarães

partilha e cultura além do burgo

A Vaca Negra nasceu de um projeto da 
Junta de Freguesia de Urgezes que viu 
na criação de um pólo cultural uma 
oportunidade de levar a cultura à área 
sul do concelho e dar vida à escola 
Francisco dos Santos Guimarães 
(escola da Vaca Negra)…

Terminava o ano de 2012 quando em 
Dezembro surgiu um novo movimento 
associativo em Urgezes: a Vaca Negra.

A escola primária que durante 80 anos 
formou os jovens da freguesia, e que 
resultou da doação anual de 5 mil escudos 
de Francisco dos Santos Guimarães à 
Sociedade Martins Sarmento serve de 
sede ao pólo cultural.

Este benemérito, que cedo emigrou 
para o Brasil nunca esqueceu a terra e 
à terra valeu sempre que pôde.

Com o nome oficial de escola 
Francisco dos Santos Guimarães, na 
boca da gente sempre foi “A Vaca 
Negra”. Pelo local onde nasceu e 
pela lenda de Zacarias e do seu mau 
feitio a quem calhou em sorte um 
vitelo negro de pelo brilhante. Vaca 
Negra também ficou a associação.
Em bom rigor, a Vaca Negra é um 
projeto da Junta de Freguesia de 
Urgezes que surge na ressaca da 
Capital Europeia da Cultura.

Fio Terra, um projeto de dois meses 
que envolveu as freguesias e as 
levou às praças centrais da cidade, 
foi o mote para descentralizar a 
cultura, transportando-a às popula-
ções mais afastadas do centro. Foi 
assim que o presidente da Junta de 
Freguesia de Urgezes convidou 
Paulo César Gonçalves para liderar 
um projeto cultural e dessa forma 
dar vida à escola da ”A Vaca Negra”.

Para Paulo César Gonçalves só faria 
sentido pegando em linhas diferen-
ciadoras do programa cultural já 
existente na cidade, “abrangemos 
uma população vasta e temos 
conseguido um projeto de comuni-
dade e de envolvimento. É um 
projeto a longo prazo, mas até agora 
não nos temos saído mal”.

A começar pela apresentação 
oficial, que contou com a presença 
de Manuel de Oliveira. No mesmo 
dia, a Vaca Negra inaugurou uma 
exposição de Óscar Guimarães, um 
artista que deixou Guimarães muito 
cedo, mas natural e estudante na 
escola da Vaca Negra de Urgezes.

Se no primeiro dia o público (cerca 
de meio milhar) até excedeu o limite 
da lotação, a partir dali o desafio 
maior foi a conquista e fidelização do 
público. Segundo Paulo César tem 
sido um processo crescente.
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CONQUISTA
E FIDELIZAÇÃO
DE PÚBLICOS

Em março de 2013 sustentados no 
primeiro álbum dos Beatles, lançaram 
o desafio a jovens entre os 16 e os 20 
anos para interpretarem os temas. 
Depois da abertura, este foi o primeiro 
grande espectáculo da Vaca Negra.

Foi também em 2013 que realizaram 
a primeira edição do + Abril. O 
objectivo: comemorar a liberdade 
através de um evento que pudesse 
ser reeditado nos anos seguintes.

Música de intervenção e as interven-
ções de figuras da freguesia marca-
ram o primeiro cartaz.

O ano seguiu com mais exposições 
sobre as mais variadas temáticas como 
a cantarinha dos namorados, aprovei-
tando o artesão da freguesia, dos 
últimos mestres nesta arte.

Destaque ainda para a Feira do 
Artesanato no mês de Julho. Duran-
te quatro dias milhares de pessoas 
visitaram o certame.

Uma mostra com as mulheres do 
Minho em papel, o Dia Mundial da 
Criança, atividades direcionadas para 
o público sénior, a primeira edição da 
Feira do Livro e a invocação às Festas 
Nicolinas – porque foi em Urgezes 
onde se entregou a primeira posse  
- com a colaboração com a escola 
EB2,3 na conceção de um carro 
para o cortejo das Maçãzinhas que 
acabou por ser distinguido como o 
melhor, fizeram o primeiro ano de 
atividade da Vaca Negra.

HOMENAGEM
A ARY DOS SANTOS
2ª EDIÇÃO DE + ABRIL

Ao contrário da edição do ano 
passado, “A Vaca Negra” vai lembrar 
Abril em parceria com o Movimento 
Associativo Vimaranense e a Câmara 
Municipal de Guimarães. Será uma 
organização mais alargada com a 
maioria dos eventos a ter lugar no 
Centro Cultural Vila Flor, como é 
exemplo o concerto de Arlindo 
Carvalho, que entre outros artistas, 
colaborou com Amália Rodrigues.

O destaque da comemoração dos 
40 anos do 25 de Abril é a homena-
gem a José Carlos Ary dos Santos, 
o poeta de Abril e das cantigas, 
falecido há 30 anos.

Para efeito, no dia 5 de Abril, pelas 
21 horas, tem lugar a tertúlia “Ary 
Sempre” que contará com a presen-
ça de Alberto Bemfeita, amigo e 
biógrafo de Ary dos Santos.

Nessa mesma noite está prevista a 
atuação do coletivo “O que faz falta” 
que interpretará temas de Abril.

Uma nota ainda para a inauguração 
da exposição de Carlos Paredes, 
mestre da guitarra portuguesa.

Nessa mesma noite, abrilhantando
o serão, o coletivo "O que faz falta", 
da AJA-NORTE, interpretará temas 
de Abril e declamará poesia do 
"Vulcão das Palavras".

Para o fim, abertura da exposição 
dedicada ao Mestre da Guitarra 
Portuguesa, o Eterno Carlos Paredes.

P.22
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bifanas, empadas galegas, sandwiches 
com pão chapata, hamburgers com pão 
alentejano, rosbife, requeijão com mel 
e o presunto de porco preto …Só para 
lhe abrir o apetite. E isto pode ser 
acompanhado com maravilhosos 
sumos de fruta naturais, como os de 
ananás e hortelã, beterraba e cenou-
ra, maça e gengibre ou pera e limão, a 
prometer boas sensações nesta 
primavera e no verão que há-de vir. Se 
preferir, pode optar pela sangria ou 
até por vinho a copo.

Esta semana surgiu outra novidade, estão 
agora disponíveis variados sumos detox.

Para a tarde há os maravilhosos chás 
para todos os gostos, o chocolate 
quente ou o cappuccino, e deliciosos 
crepes doces com compotas e frutas.

”Estamos muito satisfeitos com a 
adesão dos clientes, está de 
facto a superar as expectativas. 
Mas este sucesso é também 
fruto de muito trabalho, da 
qualidade da nossa ementa, que 
se destaca pela utilização de 
produtos fresquíssimos, e pela 
grande variedade de produtos 
como o pão e os nossos bolos 
que têm fabrico artesanal.”

Estaminé, encontramo-nos aqui?

A Avenida D João IV ganhou agora 
um novo encanto, com a abertura 
do Estaminé. A inauguração aconte-
ceu em janeiro passado.

O novo espaço, estrategicamente 
situado ao cento da avenida, transfor-
mou-se rapidamente no ponto de 
encontro de amigos, e dos inúmeros 
profissionais que trabalham naquela 
artéria de Guimarães, e que agora 
dispõem de um espaço requintado 
para “ entre dois dedos de conversa” 
apreciarem um bom café, um dos 
muitos chás disponíveis, ou até para 
degustarem uma leve refeição.

O Estaminé foi minuciosamente 
decorado a pensar nesta versatilidade. 
É um espaço leve, jovem, tranquilo, e o 
serviço de excecional cordialidade. 
Todos os dias, logo pela manhã, os 
clientes são brindados com variada 
pastelaria fresca de elevada qualidade. 
Ao almoço há revigorantes sopas, 
como o caldo verde com broa caseira, 
há crepes salgados acompanhados de 
deliciosas saladas, queijo fresco, 

PUB  /  FOTOS: MAIS GUIMARÃES

Estaminé
Avenida D João IV
578B · Guimarães
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Nos anos 50, e como noutros países do 
mundo, a poliomielite era um grave 
problema de saúde pública em Portugal.

Com o início do Plano Nacional de 
vacinação em 1965, esta situação 
alterou-se profundamente. O 
número de casos da doença e o 
número de óbitos por pólio foram 
decrescendo progressivamente, de tal 
modo que o ultimo óbito por pólio foi 
registado em 1979. O último caso 
conhecido de poliomielite em Portu-
gal, ocorreu em 1995. Na Europa, o 
último caso, (não importado) de 
poliomielite, ocorreu em 1998.

Esta situação, a par do ocorrido nos 
restantes países da Europa, fez com que 
no dia 21 de junho de 2002, a Comissão 
Regional Europeia para a Certificação da 
Erradicação da Poliomielite, declarasse a 
Região Europeia livre de polio.

O que é a poliomielite? 
A poliomielite ou “paralisia infantil” é 
uma doença infecto-contagiosa vírica 
aguda, caracterizada por um quadro de 
paralisia flácida, de início súbito. O 
deficit motor instala-se subitamente e a 
evolução dessa manifestação, frequen-
temente não ultrapassa três dias. Atinge 
em geral os membros inferiores, de 
forma assimétrica, tendo como principal 
característica a flacidez muscular, com 
conservação da sensibilidade e ausência 
de reflexos no segmento atingido.

Qual o modo de transmissão?
A transmissão ocorre principalmente 
por contacto direto pessoa a pessoa, 
pela via fecal-oral (a principal), por 
objetos, alimentos e água contaminados 
com fezes de doentes ou portadores, ou 
pela via oral-oral, através de gotículas de 
secreções da orofaringe (ao falar, tossir, 
espirrar). As más condições habitacionais 
e a higiene pessoal precária favorecem a 
transmissão do poliovírus.

Quem tem imunidade à Poliomielite?
Todas as pessoas não imunizadas são 
suscetíveis de contrair a doença. A 
infeção natural ou a vacinação conferem 
imunidade duradoura, tipo específica. O 
recém-nascido é provido de anticorpos 
séricos maternos, transferidos da mãe 
para o feto por via placentária, conferin-
do proteção transitória à criança nos 
primeiros meses de vida.

O ROTARY INTERNACIONAL E A LUTA 
CONTRA A POLIOMIELITE

Em 1985, o Rotary Internacional (RI) 
criou o Fundo Polio Plus, e lançou uma 
campanha para arrecadar 120 milhões 
de dólares, o montante considerado 
necessário para combater a polio, 
criando o impulso necessário para 
combater esta doença.

Tendo em vista o tempo que levou a 
erradicação da varíola, previu-se um prazo de 
20 anos para erradicação global da polio, 
com o sonho de se comemorar a conquista 
por ocasião do aniversário do centenário 
do Rotary Internacional em 2005.

Tal não foi ainda possível, apesar do 
esforço e empenhamento de diver-
sas organizações internacionais. 

Apesar da intensa luta que tem sido 
travada contra esta doença, continuam 
a registar-se vários casos de polio em 
alguns países da áfrica e da Ásia. Em 
2013 foram detetados 399 casos de 
pólio em países como o Paquistão, 
Afeganistão, Nigéria, Etiópia, Quénia, 
Somália, Camarões e Síria.

Rotary lança a Campanha Global
END POLIO NOW

Grupos extremistas têm dificultado 
o atingimento do objetivo, a erradi-
cação global da polio, lançando o 
descrédito da vacina junto das 
populações, e levando a cabo 
ataques contra equipas médicas de 
vacinação ou centros de saúde.

O Rotary Internacional, em colaboração 
com a OMS, a Unicef e o CDC, tem 
vindo a desempenhar um papel 
importantíssimo na erradicação da 
polio. Com este projeto, o Rotary 
Internacional deixou de ser reconheci-
do como uma organização dedicada a 
prestar serviços à comunidade, passan-
do a ser reconhecido mundialmente 
como Organização Humanitária Global.

O esforço consumiu até aqui 25 
anos e USD$10 biliões. Mas há 
ainda 1% do problema para resol-
ver. Apesar destas contrariedades, 
é preciso pensar que vamos atingir 
o objetivo a que nos propusemos – 
Vamos Erradicar a Poliomielite.

Conquistamos a lua. Derrubamos o 
muro de Berlim. Fomos capazes de 
libertar a humanidade de uma 
terrível doença infeciosa – a 
Varíola. Estamos a um passo de 
uma nova conquista – “Vamos 
acabar com a Poliomielite”.

“ Se não acabarmos com a 
polio, perderemos todo o 
esforço que foi feito nos 
últimos 30 anos. A polio irá 
retornar aos países em que 
havia sido eliminada, matando 
e paralisando crianças saudá-
veis. O custo de erradicar é 
muito menor que o custo de 
controlar e manter a doença 
em níveis baixos por longo 
prazo. Estamos muito próxi-
mos da erradicação e se falhar-
mos, a confiança nos progra-
mas mundiais para atacar 
outras doenças pode cair – e o 
mundo precisa desses investi-
mentos mais do que nunca.”

Companheiro Castro Freitas
Médico de Saúde Pública
Rotary Club de Guimarães

End Polio Now
Rotary Club de Guimarães
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A 8 de março, foi inaugurada em 
Guimarães a Boneca Real. E na tarde 
desse sábado, impossível foi ficar 
indiferente ao ambiente criado numa 
das mais movimentadas artérias de 
Guimarães, a Rua Teixeira Pascoais.

Houve balões, pinturas faciais, lanche 
para os inúmeros convidados, e 
alegria de sobra com os pais e as 
crianças que participaram na abertura 
deste tão requintado espaço.

A Mais Guimarães esteve lá, e em 
conversa com os proprietários, 
Barbara Fernandes e Carlos Ribeiro 
(gerente da empresa Frutas S.Cristó-
vão), descobriu que o nome da loja 
surge “de um encanto que sentem 
pelo estilo antigo, onde as crianças se 
vestem como verdadeiras bonecas, 
daí bonecas em ponto real.”

Quem entra na Boneca Real não conse-
gue ficar alheio às rendas, às cores, ao 
ambiente que nos transposta no tempo, 
até à idade dos reis e rainhas, dos 
príncipes e princesas. Dá para nos 
perdermos nesse mundo imaginário, em 
que, nos primeiros anos da nossa vida, 
todos sonhamos pertencer.

A Boneca Real representa em Guima-
rães a Marquesita Real, uma marca 
oriunda de Gijon – Espanha e com 

forte tradição na conceção manual do 
vestuário com estas características 
tão peculiares. Mas também comer-
cializa outras conceituadas marcas de 
vestuário infantil com Bebés Chic, 
Paqui Barroso, Clarys e César Blanco.

Para os responsáveis pelo novo espaço, 
“há vestuário para o dia-a-dia das 
crianças cujos pais se preocupam com o 
seu conforto, mas também para 
ocasiões especiais. Os vimaranenses 
certamente serão uns excelentes 
"abusadores" desta nova ideia de um 
mundo encantado para as suas festas, 
pois têm um excelente gosto !!!”

BONECA REAL
Rua Teixeira Pascoais, Azurém 
4800 - 073 Guimarães

Siga-nos no facebook
facebook.com/bonecareal.pt

Horario
Segunda a Sábado
10h00 às 13h00
15h00 às 19h30 
Aos Domingos por marcação...

“Os vimaranenses certamente 
serão uns excelentes 

"abusadores" desta nova ideia 
de um mundo encantado para 

as suas festas, pois têm um 
excelente gosto!”
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Conquistadoras querem 
ocupar a bancada central 
já na próxima época

As Conquistadoras é o nome da 
nova claque do Vitória. A valentia 
de Afonso Henriques na conquista 
da independência de Portugal 
inspirou Eduarda Lima que há cerca 
de três meses pôs em ação o desejo 
de criar uma claque organizada 
composta só por mulheres.

Os registos fotográficos do Vitória 
são claros. A mulher vem ao longo 
dos anos a tomar o espaço do homem 
no estádio. O futebol deixou de ser 
uma modalidade masculina para se 
tornar um passatempo familiar de 
Domingo. Foi também sustentada 
nesta realidade que Eduarda tão 
depressa pensou o nome como 
idealizou uma imagem e uma página no 
Facebook. Em menos de três meses 
conta cerca de 1500 seguidores. Foi, 
aliás, através da rede social que 
Eduarda recebeu dezenas de mensa-
gens dando conta do interesse das 
vitorianas em juntarem-se ao projeto. 
Serão, atualmente, cerca de 50 mulhe-
res. Entre novas e mais maduras. 
Vimaranenses e vitorianas. A mais nova 
tem três anos. A mais velha quase 50.

As Conquistadoras pretendem ser uma 
claque ativa no Afonso Henriques e nos 
estádios de Portugal já na próxima 
época. Até ao término do presente 
campeonato é tempo de limar arestas 
e ganhar sustentação em prol de um 
grupo que se quer sólido e presente.

Em conversa com a Mais Guimarães, 
Eduarda Lima destacou o lado familiar 
subjacente a esta projeto e fê-lo dando 
como exemplo a sua própria história, 
“fui ver os jogos ao estádio desde 
sempre, até que a minha filha nasceu e 
me afastou do futebol ao vivo, nunca 
do Vitória. Ainda mais porque a minha 
filha nasceu com diabetes e tinha 
necessidades especiais”.

Como Eduarda, tantas outras mulheres 
se afastaram dos estádios pela gravidez 
e maternidade.  Mas, uma vez do 
Vitória, para sempre do Vitória. Anos 
mais tarde, foi a filha de Eduarda, agora 
com 9 anos, que insistiu em ir ao estádio. 
“Já não queria ir com o pai, incomodava-a 
aquele ambiente exclusivamente 
masculino ao ponto de muitas vezes se 
assustar com o ambiente das claques e 
pediu-me para a levar”, conta Eduarda 
Lima que transportou o pedido da sua 
filha para outras mães que afinal se 
viam a braços com o mesmo dilema.

Por isso é que as Conquista-
doras são mulheres e mães 
acompanhadas dos filhos.

A direção do Vitória já conhece o 
projeto e o seu apoio vai depender do 
número de senhoras filiadas nas 
Conquistadoras que já na próxima 
época pretende instalar-se na banca-
da central por cima do túnel de 
acesso aos balneários.

Eduarda Lima promete apoio, até 
porque a uma senhora quase tudo fica 
bem, e na hora do incentivo a mulher é 
mais aguerrida do que o homem.

As Conquistadoras foram bem vistas 
pelas claques masculinas, e o grupo 
feminino pretende inclusive servir de 
elo entre os Insane Gays, os Suspeitos 
do Costume e os White Angels, 
porque “a união faz a força”.

Quem se quiser inscrever nas 
Conquistadoras pode fazê-lo através 
da página do facebook ou através do 
endereço electrónico:
asconquistadorasvsc@hotmail.com
A inscrição é gratuita.

P.26

A
s C

on
qu

ist
ad

or
as

vit
ór

ia
�.

c.

V
itó

ria
 va

i t
er

 cl
aq

ue
�ó

 d
e m

ul
he

re
s

©
 J

O
A

Q
U

IM
 L

O
PE

S



Segundo a lenda, vivia em Guimarães 
um bravo Castelão. Dom Fernando 
era o seu nome e era o mais temido 
do Reino. O mais rico e poderoso era 
o de Benfica, mas era Dom Fernando 
quem todos mais temiam.

Era lendária a inexpugnabilidade do 
seu Castelo de Guimarães.

Adversário que aí enfrentasse Dom 
Fernando, acabava decepado e 
empalado numa estaca, no cimo das 
suas muralhas. Que o digam CAB 
Madeira, Benfica, Galitos, Sampaense, 
Oliveirense, Algés, Lusitânia e 
Ovarense. O da Académica já tinha 
desertado, aterrado que estava com a 
certeza de que lhe iria suceder o 

mesmo. Todos eles viram os seus 
emblemas serem decepados e 
cravados numa estaca no topo das 
muralhas, para que servissem de 
exemplo para aqueles que ainda 
assim tivessem a ousadia de desafiar 
o Castelão de Guimarães.

Mas haveria de ser, supreendentemen-
te, o mais fraco e frágil de todos os 
seus adversários, o da Maia, a quebrar a 
invencibilidade de Dom Fernando.

Segundo quem assistiu a essa batalha, 
o da Maia chegou a estar praticamente 
morto, mas faltava ainda a estocada 
final. Esse pormenor foi fatal para Dom 
Fernando. O adversário da Maia não só 
se conseguiu recompor, como ainda foi 

capaz de surpreender o Castelão. No 
momento em que Dom Fernando já se 
preparava para empalar o emblema, 
este sumiu-se-lhe das mãos. Os maiatos 
recuperaram o seu símbolo e até se 
deram ao desplante de roubar a 
própria estaca, como troféu da sua 
fantástica vitória no até então inexpug-
nável Castelo de Guimarães.

Reza a lenda que o episódio serviu de 
lição ao Castelão, que a partir daí se 
tornou ainda mais impiedoso. Dom 
Fernando nunca mais voltou a 
deixar-se surpreender, nem mesmo 
quando o adversário estava pouco 
menos do que moribundo...

José Rialto

a Lenda do Castelão...
cartoon de Miguel Salazar
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