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Chef António
Loureiro
O Chefe vimaranense venceu a 25ª edição 
do maior concurso nacional de cozinha para 
profissionais. “Acabo de concretizar um sonho!” 
Referiu em entrevista à Mais Guimarães.
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Editorial
Eliseu Sampaio
Diretor da Mais Guimarães

na capa

Esperamos por si em:
maisguimarães.pt

Conheça as nossas
campanhas de publicidade.

Telemóvel 917 953 912
Email maisguimaraes@sapo.pt

Rua Antero Henriques da Silva, 66F
(Junto à Casa das Brisas) Costa - Guimarães

Presente de Natal
www.maisguimaraes.pt 

Porque o Natal tarda em chegar a Gui-
marães, avançamos desde já com uma 
novidade: Temos um presente para si!
 
A partir de hoje poderá descarregar 
gratuitamente, apreciar e guardar no 
seu computador qualquer edição da 
revista Mais Guimarães.

Em www.maisguimaraes.pt encontra-
rá toda a informação sobre a revista 
Mais Guimarães, e conteúdos, que 
esperamos sejam do seu agrado.

Mensalmente, convidá-lo-emos ao en-
contro habitual entre as páginas desta 
revista, e aspiramos agora reconhecê-lo 
também no nosso espaço virtual.

Depois de, em novembro, termos aumen-
tado o número de exemplares, de 3 para 
5 mil, e acrescentado ao nosso itinerário, 
a distribuição gratuita em todas as vilas 
do concelho, agora damos mais um pas-
so no sentido da aproximação e solidifi-
cação da nossa posição junto dos nossos 
leitores, junto dos vimaranenses.

E imagino aqueles que estando longe, 
agora têm a possibilidade de, mensal-
mente colherem da internet a revista, e a 
terem ali, disponível para lhes alimentar 
o amor que têm por esta terra, e para 
aligeirar a sentida saudade.

É natal, é tempo de dar.
E dar, de coração, saberá sempre
melhor que receber.
Neste natal, dê também
um pouco mais de si.

Votos de um feliz natal!
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MAIS GUIMARÃES A Cidade na Sua Mão
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TIRAGEM 5.000 Exemplares
PROPRIETÁRIO Eliseu Sampaio Publicidade, 
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Registado na Entidade Reguladora para a 
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Círculo de Arte e Recreio
CAR comemorou 75 anos. Nesta edi-

ção, descubra como é rica e melódica a 
história de uma das mais emblemáticas 

instituições vimaranenses.
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Gabinete de Imprensa
Depois de um período de inatividade, o 

Gabinete de Imprensa de Guimarães, 
prepara o seu regresso à vida pública.

20

Ricardo Gonçalves
Vimaranense escreveu “Festas 

Nicolinas 30 anos 1984 | 2014”, publi-
cação que descreve as últimas três 

décadas das Festas Nicolinas.

23
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Aldeia de Cima de Pele, freguesia de Joane, 
Dezembro de 1942. Permita-me, o leitor, o 
atrevimento de transportá-lo a um passa-
do com a longevidade de 72 anos. 

Mas, não vamos sozinhos. Levamos, pela 
mão, a criança – na ocasião com 6 anos – de 
seu nome José Maria Lima de Carvalho…

Estamos em Dezembro. Tempo frio. 
Terra enlameada, pelo orvalho da noite. 
Um Dezembro escuro. Sem luz. 

José Maria, nascido em 1936, era o mais 
novo de oito irmãos. Filho de um tintu-
reiro e de uma doméstica que à luz do 
dia se aventurava no tear.

É Dezembro, mês de Natal. Há 72 anos, 
em Joane, a festa era essencialmente 
religiosa.  Fazia-se de família e de fé em 
cumprimento das obrigações litúrgicas.

As novenas começavam a meio do mês. 
Rezam-se antes do raiar do dia. Zé Maria, 
incentivado pela mãe e movido pela fé 
sacrificava o descanso para ir à igreja. 

O caminho fazia-se – passo o pleonasmo – 
caminhando com chumieiras na mão, lampiões 
ou fardos de palha. Era manhã, mas ainda era 
noite. Pelos trilhos tortuosos, de lama e armadi-
lhas várias, os fiéis seguiam por instinto. 

Na igreja, um dos poucos lugares com 
luz eléctrica, aqueciam a alma e o cor-
po.  Entre rezas e cânticos. E assim se 
cumpriam as primeiras horas do dia até 
ao dia 25 de Dezembro.

Atrevi-me com o leitor numa viagem até 
1942, mas deu conta, entretanto, que não 
viajamos sozinhos. Levamos, pela mão, a 
criança – na ocasião com 6 anos -  de seu 
nome José Maria Lima de Carvalho.  Hoje, 
monsenhor e D. Prior da Colegiada.

Como as novenas eram ativas e mas-
sivamente participadas, também o 
presépio da igreja era aguardado com 
muito entusiasmo pelos aldeões.

O padre Zé Maria recorda os “Mordomos 
do Menino”, responsáveis pelos peditó-
rios, porta a porta. O dinheiro angariado 
era usado na Festa do Menino que ainda 
hoje se comemora em muitas freguesias.

Em Cima de Pele, a festa do nascimento de 
Jesus merecia fogo, muito fogo-de-artifício.

Conta o Monsenhor que na noite de 24 
não havia quem se recolhesse antes da 
meia- noite. As famílias juntavam-se às 
lareiras, de mantas sobre as pernas a 
fazer horas à espera do fogo que lhes 
anunciava o nascimento do Salvador.

Não havia árvores de Natal, tampouco 
S. Nicolau, vulgo Pai Natal. Cada família 
lembrava o Natal com o presépio.

Não havia missa do galo. Os padres da aldeia 
temiam desacatos pelos excessos da ceia 
regada a vinho onde o bacalhau já era rei e 
servido com fartura. Ana Maria, a mãe do 
Monsenhor, fritava o que sobrava para con-
servar e servir nos dias seguintes com açúcar.

Na mesma mesa, os mesmos doces do Natal 
de hoje, mas Zé Maria Lima de Carvalho 
acrescenta o pão ralado com doce e canela.

No sapatinho não havia gadjets, compu-
tadores ou telemóveis. A troca de prendas 
era o acontecimento menor e aproveita-
va-se para satisfazer necessidades. Uma 
camisola quente, soquinhos ou um par de 
meias. Os mais sortudos podiam estrear 
um novo fato encomendado meses antes 
ao alfaiate que nem sempre cumpria.

O padre Zé Maria que tem hoje quatro 
irmãos vivos, é tio de 53 sobrinhos, 
mais de 85 sobrinhos netos e cerca de 
uma dezena de sobrinhos bisnetos.

72 Anos depois, o Natal continua a ser 
em família. A tradição à mesa também 
se mantém, e naturalmente, a contenção 
numa época de consumismo exacerbado 
em que no Natal de hoje, as catedrais são 
as grandes superfícies comerciais.

Quadra Natalícia

As memórias do Natal 
do Monsenhor José Maria 
Lima de Carvalho
texto: Andreia Lopes / fotos: Mais Guimarães / Direitos Reservados
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Natal é um tempo especial, 
de disponibilidade para a 
amizade e para os afetos que 
se deveria manter ao longo do 
ano. É sinónimo de esperança, 
otimismo, confraternização, 
paz, alegria e solidariedade.

Sendo Guimarães um 
concelho de pessoas 
generosas e solidárias, os 
Vimaranenses, conhecidos 
por serem uma referência 
nas relações humanas e 
sociais, vivem esta quadra 
natalícia com particular 
sentido de ternura e 
responsabilidade social.

Natal significa comunhão e 
partilha! Aqueles que terão 
mais posses compartilham 
com quem menos tem. Natal 
é incluir os nossos cidadãos!

O verdadeiro significado do 
Natal não está nos presentes 
materiais que damos ou 
ganhamos, mas sim no Amor 
verdadeiro que podemos 
compartilhar com o próximo.

Para mim, a alegria de participar 
na reunião de Família é sempre 
uma característica dominante 
e, ontem como hoje, valorizo 
imenso o encontro familiar.

No Natal, desejamos sempre 
coisas boas para os nossos 
amigos e para a nossa Família. 
É isso que pretendo para as 
pessoas de Guimarães. 

A todos os Vimaranenses, 
desejo um Santo e Feliz Natal 
e um Próspero 2015, repleto de 
harmonia e de desenvolvimento 
para o nosso Concelho.

Domingos Bragança

Mensagem
de Natal

fotos: Direitos Reservados
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Domingos Bragança
Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

Época Natalícia

“Sons e 
Tons em 

Guimarães”

Mais de um mês de iniciativas preen-
che o novo projeto da Autarquia 

vimaranense, cujo evento decorrerá 
entre 11 de dezembro e 16 de janeiro. 

O Município de Guimarães apresentou 
na passada segunda-feira, o projeto 

cultural “Sons e Tons em Guimarães”. 

Iniciativa que surge “como forma de apro-
ximação e de relação entre as pessoas 
em plena época natalícia” explicou José 

Bastos, vereador da Cultura do Município., 
acrescentando que “A arte deve ter a 

capacidade de provocar as roturas ne-
cessárias que conduzam a novas formas 

de pensar e agir. “Sons e Tons” tem no 
seu horizonte esta renovação para que o 
espaço público não seja apenas espaço de 
passagem, mas também de permanência.

As comemorações do 13º aniversário da in-
tegração do Centro Histórico de Guimarães 
na lista do Património Cultural da Humani-

dade, Iluminação de Natal (de 13 de dezem-
bro a 12 de janeiro), Festa de Passagem de 
Ano, Reisadas, Arte Urbana, performances 
teatrais, dança contemporânea, atuações 

musicais nos Transportes Urbanos de 
Guimarães (TUG), entre outras iniciativas, 
fazem parte deste projeto cuja organiza-

ção está a cargo da Câmara Municipal, 
com a parceria da ESAP – Escola Superior 

Artística do Porto e empresa Arriva.



Lili Cardoso inspirou-se no mais puro e 
incondicional dos amores para conce-
ber este projeto. Foi maravilhada pela 
magia do nascimento das suas gémeas 
Marias, a Carlota e a Francisca, que Lili 
se perdeu entre os bordados, cetins, 
folhos e folhinhos, rendas e rendinhas. 
Rapidamente decidiu mudar de vida, 
libertando-se dos números, da conta-
bilidade que faz parte da sua formação, 
e dedicando-se exclusivamente a este 
mundo de fantasia, carinho e amor, 
contribuindo assim para a felicidade das 
“borbotetas” como carinhosamente Lili 
Cardoso se refere às crianças que fazem 
parte da “Familia Bastidor Colorido”.

Mais tarde, tendo comemorado recen-
temente o primeiro aniversário, nasce 
o terceiro grande amor da sua vida, o 
pequeno Vicente Maria.

A Bastidor Colorido, loja 57 do S Fran-
cisco Centro foi criada a 1 de janeiro de 
2013. Mas, apesar de recente, tornou-se 
já uma referência para as mamãs que 
pretendem peças diferentes para os 
seus bébés, para as suas “borboletas”.

A Bastidor  Colorido é  uma marca gla-
morosa,  exclusiva de bebés  e crianças 
dos 0 até  8 anos. As peças são únicas 
e concebidas por Lili Cardoso, que nos 
explicou porque conseguimos identificar 
facilmente uma peça de Bastidor Colorido 
na rua. “Adoro a cor, os folhinhos, os la-
cinhos,  as rendas, e associo todos estes 
pormenores a um design requintado q. b., 
com confeção de excelente qualidade, e a 
um bom preço, o que também diferencia 
a marca de outras no mercado.”

A Bastidor Colorido iniciou a sua ativida-
de apenas com vendas on-line na página  
do facebook, mas logo a 4 de maio de 
2013 nasceu o primeiro espaço físico,  “na 
cidade que me viu nascer e me vê  a cres-
cer,  Guimarães”. Acrescenta Lili Cardoso.

Bastidor Colorido
no S. Franscisco Centro

“Um Amor 
Incondicional”

A Bastidor Colorido continua com vendas 
on-line através do site www.bastidorcolo-
rido.com e na página do Facebook “onde 
conseguimos estabelecer uma ligação pró-
xima com os clientes. Utilizo esta ferramen-
ta não só para vendas, mas também  como 
um pequeno Blog que baptizei como “a 
família Bastidor  Colorido” onde falo, não 
só da Bastidor, mas também um pouco 
do dia à dia das minhas Marias,  e do meu 
pequeno Vicente Maria.”

Mas a ligação  mais próxima  com os 
clientes é, sem dúvida, na loja e nas 
participações em mercados de artigos 
de bebé  e criança. Alí podemos tro-
car expêriencias, ter as pessoas mais 
próximas e falar abertamente com elas 
não só de moda para os mais peque-
nos,  mas também  de muitos outros 
assuntos, tornando os pais das nossas 
“borboletas”  amigos da Bastidor  Colo-
rido e dos seus colaboradores.

Bastidor  Colorido
bastidorcolorido@gmail.com
www.bastidorcolorido.com
facebook.com/obastidorcolorido

Centro Comercial  S.  Francisco
Loja 57 - Piso 0 - 4800 429 Guimarães

Telemóveis:
964 467 449 • 931 311 886 • 965 821 968 
Telefone: 253 195 068
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“Espelho meu,
espelho meu...”
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Porventura a Associação Menos
Instrumentalizada de Guimarães

75 Anos. Círculo de
Arte e Recreio
texto: Andreia Lopes
fotos: Direitos Reservados

É música. É teatro. É desporto. É arte, 
em círculo constante porque não se 
esgota no tempo, do que foi, é e será. 

O Círculo de Arte e Recreio 
comemora 75 anos.

Jaime Martins foi o primeiro presidente 
do CAR. Jorge Cristino é o atual. Entre 
eles, 75 anos e outros homens. É rica e 
melódica a história do Círculo de Arte e 
Recreio. Se calhar, começámos já pelo 
nome e desvendámos a primeira desig-
nação, Ritmo Louco. Daqui, recuamos a 
Jaime Martins, hoje topónimo da cidade, 
foi presidente e um dos fundadores do tal 
Ritmo Louco, conjunto musical de gaita-
de-beiços, a primeira em Portugal. Eram 
oito. Estudavam na escola industrial de 
Guimarães. Desse grupo inicial, o da viola, 
de apelido Pitada, é o único ainda vivo.

Estávamos no início da década de 
40. Inspirados por Fred Aster e pelo 
Música no Coração fizeram-se músi-
cos. Sem televisão nem radiofonia. O 
ritmo do Ritmo Louco foi de boca em 
boca. Falou-se no norte, onde toca-
ram em festas, concertos e eventos 
caridosos. As receitas eram distribuí-
das pelas casas dos pobres.

Foi pela memória de António Xavier que 
ainda pertenceu, numa fase posterior, 
ao Ritmo Louco e que é hoje presidente 
da Assembleia Geral da associação que 
narramos a história que começa desde 
a sua varanda na rua Paio Galvão. À 
época, os tocadores de harmónica 
ensaiavam no café Mourão. “Tinham 
uma aparelhagem sonora com corne-
tas viradas para o Toural”, recorda. “Os 
espectáculos começaram assim”.

Surgiu a fama. Impôs-se a necessidade de 
uma sede. Passaram pela pastelaria Docé-
lia, algures pela rua de Santo António onde 
nasceria a secção de fados e guitarras e 
ainda a primeira secção de teatro.

Crescia o Ritmo Louco que chegou a 
atuar na praça de touros da Póvoa de 
Varzim. Na mesma proporção surgia 
a necessidade de um espaço maior. 
Instalam-se na atual sede do Cineclube. 
Por esta altura assinam um protocolo 
com a Gulbenkian que lhes permite 
criar a biblioteca pública municipal Raul 
Brandão, a primeira em Guimarães.

De Coimbra, chega entretanto, Santos 
Simões para lecionar. Com ele traz a ex-
periência de ator no Teatro Experimental 
da Universidade de Coimbra. Surpreende
-o a atividade associativa de Guimarães, 
particularmente do Ritmo Louco com as 

valências já criadas. Mas, Santos Simões 
discorda do nome. Parece-lhe desa-
justado considerando a atividade já 
desenvolvida. Sugere Círculo de Arte e 
Recreio. À secção de música chama-se 
o nome original, Ritmo Louco.

CAR com
dimensão europeia

O CAR comemora 75 anos. “75 anos, 
através da música ou do teatro, com a 
escola de música e o Teatro de Ensaio 
Raul Brandão, através do desporto, 
nas suas décadas gloriosas”, proferiu 
Cristino aquando da cerimónia come-
morativa do aniversário.

Já no final da década de 50, o CAR 
permitiu a prática de voleibol, basque-
tebol, ping-pong e xadrez. O despor-
to significou glória e convívio numa 
associação que era e continua a ser 
tradicionalmente popular.

A associação, inspirada nas cores da 
revolução francesa, não reclama ape-
nas a primeira biblioteca do concelho. 
Cabem-lhe outras responsabilidades 
como a Rádio Fundação, a Associação 
de Ciclismo do Minho, Associação de 
Futebol Popular e as tunas académi-
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cas. “O passado catapulta o futuro”, diz 
Cristino e mostra como, “vamos criar 
a escola de harmónica, instrumento 
musical na origem do Ritmo Louco e 
avançar com um projeto de música 
tradicional portuguesa”. Mas, há uma 
intenção que assenta no imaterial. Jorge 
Cristino quer dimensão europeia para 
o CAR. E isso impõe-se também na 
imagem de Guimarães colocando-o ao 
nível das outras cidades portuguesas 
que já foram capitais europeias.

“O que construímos com a CEC foi pio-
neiro e sui generis, nunca tinha sido 
feito. Tivemos um programa próprio 
para o associativismo, autónomo e in-
dependente” cuja execução – apurou-
se depois – chegou aos 99%. Através 
dos Tempos Cruzados, juntamente 
com outras associações, criaram-se 
atividades e projetos que ficaram para 
além da CEC, como é exemplo a Fábri-
ca das Associações.

Ainda no âmbito europeu, deu conta o 
presidente, que é intenção avançar com 
um projeto de interculturalidade que 
será sustentado em intercâmbios com 
associações internacionais.

O CAR é casa de artistas. Mas, não só. 
Abre às 13 horas, não se sabe quando 
fecha. Bate a porta o último a sair.

É, porventura, a associação mais aparti-
dária e menos instrumentalizada do con-
celho. Assenta nos princípios fundamen-
tais do republicanismo e da democracia. 
Tem na história “75 anos de resistência, 
luta e trabalho que iniciam agora uma 
maior construção coletiva”, escreveu 
Cristino no discurso comemorativo.

Legítimo proprietário da antiga casa de 
Francisco Agra, o CAR tem em funciona-
mento a escola de música com 10 disci-
plinas e mais de uma centena de alunos. 
Há o TERB e o xadrez. Esgrima também, 
agora interrompida pela falta de monitor.

À parte das atividades pedagógicas e 
regulares, as portas da associação abrem-
se a outras iniciaitivas como as tertúlias 
variadas, concertos, poesia ou fado.

É assim o CAR. Nas palavras de Jorge 
Cristino, “não há ninguém que tenha 
passado pela associação que não recor-
de bons momentos”. Terapia da felicida-
de? Conta, o presidente, em desabafo 
de orgulho, que há até pedopsiquiatras, 
em Braga, que recomendam o CAR 
como instrumento de bem-estar.
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Tel 253 488 800
go@remax.pt

www.remax.pt
Rua Teixeira de Pascoais, Nº 614

Azurém - Guimarães

Apartamento - T2 - Venda – Urgezes 
Duas frentes e varanda. Aquecimento central, 
ar condicionado e garagem fechada. Perto do 

centro da cidade, pavilhão multiusos e hospital.

 Apartamento - T2 - Venda – Fermentões
Sala ampla e cozinha mobilada e garagem 

fechada. Próximo do centro da cidade, a dois 
minutos da auto estrada.

Moradia - T3 - Venda - Infantas, Guimarães
Fantástica moradia individual, 772 m2 de terre-

no, em local calmo, rodeada de espaços verdes.
Cozinha mobilada e equipada.

95.000,00€ 

86.500,00€ 

120.000,00€ 
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Se estás preparado para ganhar
entre 30 mil e 90 mil euros por ano, 

então temos um lugar para ti!
FALA CONNOSCO

ADMITIMOS  COMERCIAIS

253 488 800 / 917 813 001 / go@remax.pt
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A Mais Guimarães
no Estabelecimento Prisional

Presos à 
Dignidade
e ao Saber

A Mais Guimarães obteve autoriza-
ção para entrar no Estabelecimento 
Prisional de Guimarães. Com revista e 
algumas imposições entramos na dig-
nidade daqueles homens em reclusão. 
Cumprem penas de prisão por crimes 
que foram dados como provados. 
Trazemos-lhe nesta reportagem o ou-
tro lado, porventura bom, da prisão.

Projetada na parede está a Revolução 
Francesa e os seus princípios. O pro-
fessor explica o conceito de cidadania 
e a criação da Declaração dos Direitos 
do Homem. Todos os Homens nascem 
livres e iguais. Estes cinco homens, 
sentados em U, de braços cruzadas 
sobre o tronco ou mãos pousadas na 
mesa, nasceram livres, mas, estão 
hoje, privados da sua liberdade. São 
reclusos do Estabelecimento Prisional 
de Guimarães (EPG).

Estão bem vestidos. Naquela sala, de 
aula, com folhas que se escrevem a 
cada tempo e disciplina, com armários 
feitos biblioteca decorados com o cora-
ção da Capital Europeia da Cultura, um 
globo e o cachecol do Vitória, finta-se 
a reclusão. Quase se consegue enganá
-la, não fossem os retângulos minúscu-
los gradeados e pintados a amarelo no 
cimo das paredes. Betão intransponível 
que os separa do mundo.

Um aquecedor elétrico serve a fragilida-
de do corpo enquanto na alma o saber 
ocupa o lugar.

José Pereira, 52 anos, natural de 
Felgueiras tem cinco anos e meio de 
pena para cumprir. É um dos cinco 
que, naquela sala, aprende o que sig-
nifica a democracia. Terminada a aula, 
regressa à cela de 8 metros quadra-
dos com o caderno na mão e o livro “O 
cheiro da morte” de Andrea Camillera, 
debaixo do braço. Conta, com orgulho, 
que lê uma obra por semana. A última 
foi “A balada da Praia dos Cães”. Foi 
na prisão que adquiriu este hábito.

Ao lado, outra sala. Uma área com cerca de 
5 metros quadrados. Conta-me o professor 
Jorge Carvalho, coordenador dos cursos de 
formação e educação de adultos da escola 
João de Meira, estabelecimento responsá-
vel pelas aulas no EPG, que os presos, pela 
sua mão e mestria transformaram a la-
vandaria naquela sala de ensino. Ali, meia 
dúzia aprende a ler e a escrever. Pela 
primeira vez, a João de Meira avançou 
com aulas de ensino básico, após per-
ceber que alguns reclusos, independen-
temente da idade, eram analfabetos.

Agostinha Silva, a caminho dos 72 anos, 
foi condenado por homicídio em forma 
tentada. Tem pela frente sete anos de 
reclusão. Fez a quarta classe, mas o 
conhecimento dispersou nos trilhos da 
vida. Esqueceu a leitura e a escrita. 

Foi na prisão, depois dos 70 que 
voltou à instrução primária. Já lê e 
escreve. E diz, com vaidade que até 
no computador trabalha.

Com 40 anos de diferença, sentado na 
outra ponta, está António Ramos. É natu-
ral de Fafe. Está preso em Guimarães há 
17 meses. Foi condenado por furto e ainda 
lhe faltam cumprir cerca de três anos.

O senhor António, com apenas 35 anos, 
frequentou a escola até à terceira classe. 
Na sua memória de infância não há um 
único registo de segurar um lápis na mão.
 
Saiu da escola para trabalhar numa va-
caria, depois no campo, a seguir como 
serralheiro. Perdeu-se nos ofícios e na 
vida. Acabou preso. Lá fora, tem os três 
filhos ao encargo da sua mãe.

António só escrevia o seu nome. Em 
dois meses dá gosto apreciar as linhas 
do seu caderno de capa preta. Escreveu 
o que lhe pedi. Leu um paragrafo de 
uma carta – tema daquela aula. Tudo 
isto, em pouco mais de dois meses.
Um grupo maior ocupava outra sala. 
Dois a dois, cada um com o seu com-

texto: Andreia Lopes
fotos: Joaquim Lopes

putador que foi alvo de formatação 
pelos serviços prisionais, uma vez que 
foram cedidos pela Escola João de Meira. 
Estamos na aula de informática, a mais 
frequentada desta tarde...

Estes reclusos  aprendem a fazer 
páginas na Internet.  Daniel Costa, de 
21 anos, natural de Felgueiras quer ser 
informático depois de cumprir os dois 
anos de pena a que foi condenado.

Já Paulo Novais, condenado por ten-
tativa de homicídio, teve uma sen-
tença mais pesada. Era condutor de 
máquinas. No computador que lhe 
serve de apoio, a escola em parceria 
com o EP, instalou um programa que 
lhe permite acompanhar o que se vai 
fazendo no seu ramo.



PUB

11

Reclusos aprendem
a ler e a escrever
O EPG tem um total de aproximada-
mente 100 reclusos, sendo que deste 
número, cerca de 40 estão em regime 
de prisão por dias livres, ou seja, só es-
tão presos durante o fim de semana.

Apenas 61 reúnem as condições de 
frequentar as aulas. São 29 os reclusos 
estudantes. Os restantes dedicam-se 
ao trabalho na prisão, o que lhes permi-
te obter algum rendimento.

A cadeia de Guimarães tem capacidade 
para 73 reclusos, sendo que 27 são para 
cumprimento de prisão por dias livres.

O despacho que permitiu aos presos 
terem aulas data de 1979.

Em Guimarães, o estabelecimento de ensino 
associado, em virtude da área geográfica, é a 
escola João de Meira.Jorge Carvalho é o coor-
denador do projeto que é sempre desenvolvi-
do em estreita colaboração com o EP.

São três turmas e 29 reclusos. Este 
ano, depois da aprovação de um pedido 
especial iniciaram um curso de primeiro 
ciclo. Os outros dois (B3) conferem o 9º 
ano e outro além desta equivalência 
certifica os alunos como técnicos ope-
radores de informática.

Manuela Ferreira, diretora do agrupa-
mento de escolas professor João de 

Meira, define o objetivo primeiro deste 
projeto, “recuperação e inserção”. As-
sente neste pressuposto, “para nós são 
alunos, não são reclusos e como tal é-nos 
indiferente o crime que cometeram”. 
Jorge Carvalho acrescenta, “tentamos 
sempre a inclusão e fazer com que a 
escola seja o mais abrangente possível. 
Os trabalhos dos reclusos são também 
expostos na João de Meira e aqueles que 
já estiverem autorizados a sair em precá-
ria visitam com frequência a escola”.

São 24 horas semanais todos os dias, 
asseguradas por uma dezena de pro-
fessores. Além disso, a escola assegura 
atividades de enriquecimento curricular 
como educação física, pintura e teatro. 
Ocasionalmente, ocorrem ainda outras 
iniciativas, como educação para a saú-
de ou higienização oral.

Alves de Sousa,
diretor do EP
“Ensino é uma
lufada de ar fresco”

Na cadeia nada é espontâneo. Não há natu-
ralidade. Há regras. Restrições. E vigilância. 
Para os estranhos, como nós, que lá fomos 
em reportagem e para os próprios professo-
res, tidos como família, mas que não esca-
pam ao código de conduta. São revistados os 
funcionários e o próprio diretor.

José Alves de Sousa é diretor no EPG 
desde Abril de 2010. Nos últimos três 

anos, as aulas na cadeia têm sido regu-
lares (pela mobilidade dos reclusos e 
pela duração das penas pode aconte-
cer não haver um número suficiente 
para a realização do projeto educati-
vo, como de resto já aconteceu), com 
aumento da frequência dos reclusos e 
aumento da oferta educativa.

Alves de Sousa conhece os “seus” reclu-
sos. Trata-os pelo nome. Conhece-lhes 
os crimes e as penas, mas tem-nos como 
iguais. Não julga quem já foi julgado.

A prisão de Guimarães é das mais 
pequenas do país. Já esteve conde-
nada ao encerramento. Com uma 
capacidade para 73 reclusos conta 
uma centena. Seriam expectáveis 
problemas de gestão, do espaço física 
e das relações interpessoais. Ainda 
assim, segundo o diretor, o ambiente é 
geralmente pacífico, “temos um grupo 
de reclusos heterogéneo, a nível das 
profissões, da área geográfica e da 
própria bagagem cultural e de ensino. 
Sabem estar, colaboram e estabele-
cem laços de ajuda entre eles. Recen-
temente, um recluso teve um proble-
ma grave de saúde que comprometeu 
a sua autonomia e os companheiros 
de cela ajudaram na alimentação, 
higiene e na mobilidade.”
 
Alves de Sousa aplaude o trabalho da João 
de Meira e destaca a relação que não sen-
do nova se tem fortalecido, nomeadamen-
te com a introdução do primeiro ciclo. 



“O ensino na cadeia é uma lufada de 
ar fresco. É um contacto que eles têm 
com o exterior porque os professores, 
apesar de já serem da família, são 
estranhos à casa e aparecem aqui 
trazendo uma atualização da vida lá 
fora”, observa o diretor.

O testemunho de um 
recluso exemplar: “Se 
não estivesse preso 
nunca entraria na uni-
versidade”
Sequestro, agressão e posse de arma ilegal. 
Três crimes que culminaram com uma pena 
de cinco anos e meio de prisão efetiva.

Sérgio (nome fictício) foi “apanhado” num 
esquema de dinheiro fácil. Caiu numa burla 
de milhares de euros e não se conformou. 
Correu atrás do prejuízo e foi condenado.

Perdeu 93 mil euros e ganhou mais de 
cinco anos de prisão. 

Não é inocente. Ele próprio o afirma, 
convictamente, sem vergonha. Nos 17 
meses que já passou encerrado pode 
ter mudado o homem, nunca os princí-
pios que o regem.

Tem 38 anos, é casado e pai de dois 
filhos. Antes de ser condenado tinha a 
vida familiar e profissional estabilizada. 
Quase um ano e meio depois já perdeu 
um Natal e a comunhão solene da filha. 
Sérgio chora pela primeira vez. Haveria 
de chorar outras mais. Chora sempre 
que a saudade pelos filhos atravessa, 

em colosso, as vísceras de um corpo 
que pesa. Como pesa a cadeia, os dias e 
a ausência. Deixou de ver a filha dançar 
e já não acompanha os jogos do filho. 

A prisão mudou-lhe a vida,
mas nem tudo foi mau.

Aficcionado do desporto, Sérgio tinha 
engavetado o sonho de uma licencia-
tura na área. Quando terminou o 12º 
ano impôs-se a necessidade do traba-
lho. Mais tarde, com o casamento e os 
filhos, prevaleceu a estabilidade da vida 
familiar. Na cadeia encontrou o tempo 
que precisava para abrir a gaveta, sacu-
dir o pó e agarrar o seu sonho.

Com a ajuda do professor Jorge Car-
valho que lhe conseguiu os livros para 
a preparação dos exames de Portu-
guês e de Matemática, com o apoio de 
outros docentes da João de Meira que 
o ajudaram a rever a matéria e com as 
aulas regulares no EP, Sérgio passou 
nos exames e ingressou no curso 
de Educação Física e Bem Estar no 
Instituto Politécnico de Leiria. 20 anos 
depois de sair da escola.

“Se não estivesse preso nunca entraria 
na universidade”, reconhece.

Alves de Sousa, o diretor, autoriza-o 
a consultar a Internet e descarregar a 
matéria das aulas. Através do estatuto 
de recluso / estudante elaborou uma 
proposta de estudo que lhe permite 
concluir por sua opção, quatro cadeiras. 
Além disso, tem um professor/ tutor 
que só conhece por telefone.  Nunca viu 

a universidade onde ingressou. Pode 
até terminar a licenciatura sem conhe-
cer a universidade, em regime fechado.

Quando sair da prisão quer ser treinador 
de futebol das camadas jovens. Entretan-
to, vai dando assistência ao professor de 
educação física nas aulas no EP.

No passado dia 27 de Novembro, Sérgio 
cumpriu um quarto da sua pena e deu 
imediatamente entrada com o pedido 
de licença de saída júrisdicional confor-
me está previsto na lei. Fê-lo a pensar 
no Natal. O pedido vai ser analisado 
pelo juiz. A ser aceite, Sérgio vai, depois 
de 17 meses em reclusão, voltar a casa, 
no mínimo por quatro dias.
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Sexto aniversário Nuance
a 12 dezembro 

Luzes, 
Câmara,
Ação!
texto: Eliseu Sampaio
fotos: Direitos Reservados

Paris, a cidade dos amantes. 
Cidade romântica, elegante,
crescente de luz. 

Imaginamos Paris e as suas lojas 
deslumbrantes, todo o requinte, a 
moda a recriar-se a cada esquina, 
e arrepiamo-nos ao imaginar-nos 
nas margens do Sena, sentindo a 
brisa única da cidade do amor. Paris 
inspirou artistas, músicos e criadores de 
moda. Porque ali, respira-se arte.

Foi em Paris que Sandrine Fernandes 
e Arnauld Jambart desvendaram os 
segredos da arte que desde dezembro 
de 2008 colocam ao serviço dos vimara-
nenses no Nº 101 da Rua de S.Gonçalo.

Foi há 6 anos que decidiram abrir, mo-
vidos pela paixão pelo que fazem, um 
espaço próprio na cidade berço.

Sandrine, que iniciou a sua carreira em 
1988, esteve 10 anos em Paris, e era já 

responsável pelo salão Saint Karl em 
Guimarães. Já Arnauld, iniciou o seu 
percurso em 1985 em Lille, foi cabelei-
reiro de estúdio de grandes costurei-
ros, posteriormente entrou no grupo 
Saint Karl como formador, e dois anos 
depois, era já diretor de formação e 
diretor artístico da marca. “Também 
fui cabeleireiro oficial do “ Tour de 
France” refere com entusiasmo. Hoje, 
Arnauld Jambart, faz parte da equipa 
de ID.Artist da L’Oréal Professionnel, 
onde dá formação, vários shows e a 
apresentação de coleções.

À Mais Guimarães, os responsáveis pela 
Nuance confessaram estarem muito 
satisfeitos com a adesão e com a con-
fiança que os vimaranenses deposita-
ram neles, e naqueles que diariamente 
trabalham no espaço.

O segredo do sucesso, passa por “dar-
mos o nosso melhor todos os dias, res-
peitando o desejo dos nossos clientes, e 

ajudando-os também a fazer as melhores 
escolhas. É que o cabelo bem cuidado faz 
muito bem a qualquer pessoa, sobretudo 
quando falamos em auto-estima. O que 
mais desejamos é que todos saiam da 
Nuance muito satisfeitos.”

A escolha dos melhores profissio-
nais, a formação de uma equipa 
completa e unida, foi também um 
aspeto que Sandrine Fernandes e Ar-
nauld Jambart tiveram em considera-
ção, por isso, contam no espaço três 
profissionais com a devida formação, 
e com sensibilidade apurada. Todos 
na Nuance há mais de três anos: 
Fany, cabeleireira unissexo; Pedro, 
cabeleireiro masculino; e Sandra, 
especialista em maquilhagem. 

Outro dos objetivos dos responsá-
veis pela Nuance, é a manutenção 
da qualidade de trabalho, e por isso 
todos os colaboradores participam 
regularmente em formações. 
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Quanto aos produtos, são das marcas 
líderes mundiais, como refere Sandrine 
Fernandes, “Trabalhamos exclusiva-
mente com L’Oréal Professionnel e 
Kérastase, que são produtos de grande 
qualidade. O facto de trabalharmos 
com estas marcas e o Arnauld ser um 
ID.Artist, cria as condições para que 
estejamos sempre a par das novas 
tendências, seja nos cortes de cabelo, 
como nas colorações.”

“E devemos realçar que, para os pro-
dutos que utilizamos, que disponibili-
zamos, e para a qualidade do serviço 
que aqui prestamos, na Nuance temos 
um preço realmente muito acessível. 
Desta forma também contribuímos para 
que Guimarães se torne num espaço 
de gente cada vez mais bonita (risos). 
Acrescenta Arnauld.

A Nuance cabeleireiros é um
espaço bonito, elegante e lu-
minoso, onde qualquer um se 
sente confortável e especial. 
Nuance cabeleireiros utiliza
exclusivamente produtos:

Av. S. Gonçalo, 101
4810-525 Guimarães, Portugal
253 546 208
www.nuancefr.com
Siga-nos também no facebook

Segunda a Sexta 10h00 > 19h30
Sábados 9h00 > 19h00
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A Cercigui inaugurou no passado dia 
21 de novembro a loja “Cercigui Faz à 
Mão com Arte”, situada nas suas ins-

talações da Rua Raúl Brandão, nº 195.

Esta pretende ser uma loja de artesa-
nato criativo e produtos regionais ela-

borados pelos clientes da instituição 
e seus colaboradores. Aqui podemos 
encontrar uma “diversificada montra 
de produtos de elevada qualidade e 
cuidadosamente selecionados para 

consumidores exigentes”. Como refe-
riu à Mais Guimarães, Elisabete Pinto.

Para Rui Leite, presidente da Cercigui 
“está nesta loja criado um ambiente 

onde a tradição e a inovação se cruzam 
através do melhoramento de técnicas 
e acréscimo de design e criatividade, 
mostrando que a arte e a solidarie-

dade também poderão estão unidas. 
Esta é, acima de tudo, uma montra 

demonstrativa dos nossos talentos.”

A loja “Cercigui Faz à Mão com 
Arte”, está aberta de segunda 
a sexta-feira das 9h-13h e das 

14h-17h, e neste período natalício 
tem um horário alargado.

De 15 de dezembro a 15 de janeiro 
estará em divulgação e com artigos à 

venda também no Posto de Turismo 
da Praça de Santiago.

Cercigui

Loja
de Arte 

Solidária
texto: Lorem

fotos: Direitos Reservados



Instituição

80 anos do Lar 
de Santo António
texto: Andreia Lopes / fotos: Mais Guimarães

Vivia o mundo deprimido pela crise de 
1929. A Grande Depressão, tida pela 
pior e mais longa recessão económica 
do século XX, desencadeou altas taxas 
de desemprego, drásticas quedas do 
PIB em diversos países e consequen-
temente quebras na produção indus-
trial. Numa palavra, pobreza. Foi neste 
contexto que no dia 2 de Outubro 
de 1934, uma terça feira, nascia, em 
Guimarães, a Casa dos Pobres como 
resultado do sonho de um ilustre 
vimaranense, o Major Alberto Cardoso 
Martins de Menezes Macedo. 

Foi na extinta rua de São Dâmaso que 
se instalou, num edifício cedido pela 
Câmara Municipal.

A Casa dos Pobres de Guimarães era 
abrigo e alimento para esfomeados e 
enjeitados, sem- abrigo e desprotegi-
dos da sorte, residissem na cidade ou 
fossem ambulantes.

Em 1958, a primeira sede é demolida, 
numa decisão polémica, até pelas con-
sequências urbanísticas que trouxe à 
cidade, confinando o centro histórico.

Assumiu o executivo resolver proviso-
riamente a falta de sede da associação. 
E assim se dá a sua deslocalização para 
a Casa de Donães, à data, logradouro 
e garagens de recolha da Câmara. Nos 
nossos dias, cantina social e balneários 
públicos do Lar de Santo António.
Desenrascado o espaço e assegurada 
a assistência aos flagelados, a Casa 
dos Pobres havia de ali permanecer até 
1985.

Além das refeições servidas aos pobres 
e ao albergue dos sem-abrigo, a cozi-
nha económica assegurava a comida 
aos funcionários públicos, na época 
com poucas regalias. Para isso, havia 
dois espaços diferentes. A cozinha 

que servia os mendigos e a dos fun-
cionários do Estado que já pagavam o 
que comiam. O rancho custava-lhes 12 
escudos e 50 centavos.

Durante três anos, os reclusos  do Esta-
belecimento Prisional do Porto vieram 
para Guimarães construir o tribunal. As 
refeições eram feitas ao lado, na Casa 
de Donães. Terminada a obra, a Casa 
dos Pobres ressente-se pela falta da 
receita com as refeições dos presos.

Com o avançar dos anos, a instituição 
social ia-se adaptando à realidade 
circundante.

A cantina social passou a prestar assis-
tência à população do centro histórico. 
O espaço, desde 2001 classificado pela 
Unesco, era um gueto da cidade. Sem 
saneamento e sem casas de banho, era 
na Casa dos Pobres que aquela popula-
ção tratava da sua higiene.

Eis-nos chegados a 1968. António 
Xavier assume a direção. Encontra uma 
casa degradada a precisar de urgentes 
intervenções. Para além dos 30 utentes 
que albergava ainda recebia amiúde os 
marginais recolhidos pela polícia. 

Em 27 anos, realizaram-se algumas 
obras. António Xavier recorda a batalha 
que foi tirar o carro do presidente da 
Câmara Municipal do espaço da Casa 
dos Pobres, onde, apesar de tudo che-
garam até a ter barbearia.

Em 1980 acontece um dos momentos 
chave na história desta instituição. 
Desde Lisboa viaja até Guimarães uma 
técnica da Direção Geral da Assistência 
(um organismo que hoje se asseme-
lhará à Segurança Social) para visitar a 
Casa dos Pobres. De Guimarães partiu 
com a promessa  de um subsídio. E 
de Lisboa chegaram 80 contos. Uma 
fortuna, para a ocasião, toda aplicada 
na recuperação da sede. Com esse 
dinheiro se fez daquele edifício aquilo 
que hoje é, cantina social e balneários 
públicos. É a partir de 80 que a Casa 
dos Pobres deixa de prestar assistência 
aos passantes para se virar para a po-
pulação vimaranense, tendencialmente 
toxicodependentes e prostitutas.
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Na cantina social são servidos 70 almo-
ços e 50 jantares. Cada refeição custa 
meio euro. Por 30 euros mensais não 
há fome em Guimarães. A frase é de 
José Couceiro da Costa, partilhada pelos 
restantes elementos da direção.

A comida servida na cantina social obe-
dece a um certificado HACCP.

82 utentes no Lar
O Lar de Santo António nasce, oficial-
mente, em 1985 com a transferência 
dos serviços para a Casa do Salgueiral.

Quem estava no albergue da Casa
de Donães instalou-se no recém
criado Lar de Santo António. Ainda
hoje, resistem dois utentes dessa
época, o Chiquinho e a Aninhas. 

Iniciaram com 50 pessoas. Atualmen-
te têm 82, em regime permanente no 
lar de idosos. Em 1995, muito antes do 
Governo criar as redes de cuidados 
continuados, o Lar de Santo António 
construiu o pavilhão “Samaritano” para 
acolher os idosos acamados. Contam-
se à data desta reportagem 45. 

O Lar de Santo António tem ainda a fun-
cionar o centro de dia com 25 utentes 
e serve outros tantos na valência de 
apoio domiciliário.

Uma nota ainda para o Plano de 
Emergência Alimentar que permite aos 
desfavorecidos irem buscar as refeições 
tanto ao Lar, como à cantina social. 

Cerca de 60 pessoas
beneficiam desta valência.

Outro número é digno de registo. Uma 
centena de tratamentos são prestados 
diariamente na clínica de fisioterapia do Lar.

José Castelar é atualmente presidente 
da direção. Entre os projetos a desen-
volver futuramente a intenção passa por 
reformular o edifício de modo a adaptá-lo 
às novas exigências da Segurança Social, 
nomeadamente ao nível da segurança.

A reformulação do telhado também consta 
da lista de prioridades bem como a certifi-
cação de qualidade do Lar que tem ao seu 
serviço um universo de 100 funcionários.
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Deliciosa novidade
em Guimarães

Tudo se Faz

TUDO SE FAZ!
Rua do pinheiro
Creixomil, Braga, Portugal

Tlm: 918 893 375

Horário de funcionamento: Segunda a 
sábado, das 7 às 19:30 horas
Domingos e Feriados, das 8 às 15 horas.

Email: info@tudosefaz.pt 
www.tudosefaz.pt

Na Rua do Pinheiro, em Creixomil, na 
artéria que serve de ligação entre a 
Atouguia e a Escola D Afonso Henriques, 
abriu em Outubro o espaço Tudo se Faz.

Helena Silva e João Cunha são os 
responsáveis pelo Tudo se Faz. Um 
elegante salão de chá/pastelaria onde 
os clientes são diariamente “mimados” 
com produtos de pastelaria tradicional 
de excecional qualidade.

No Tudo se Faz, tudo é feito
com carinho, de forma artesanal.

João Cunha, esteve desde sempre ligado 
a uma empresa familiar com dezenas de 
anos de experiência no fabrico de bolos, 
habituando-se, desde muito novo a 
perceber os segredos da melhor pastela-
ria. Já Helena Silva, trabalhava na área da 
saúde, mas a sua paixão pelos doces fez 
com que partisse à descoberta de novos 
produtos, novos sabores e combinações. 
“Comecei pelos semifrios, depois os bolos 
caseiros, os bombons, brigadeiros, lico-
res, compotas, e por aí fora... Até que um 
dia me falaram sobre cake design...”

O interesse e a pesquisa motivaram os 
passos seguintes, e Helena Silva quis 
saber mais, realizando uma formação 
nesta área “No início fiz bolos para as 
minhas filhas, depois para as amigas… 
ate que começaram a surgir encomen-
das de pessoas que nem conhecia.” 
Acrescenta a responsável pelo espaço.

Entretanto, surge o registo da marca 
Tudo se Faz e a participação em algu-
mas feiras, cujos resultados “superaram 
as melhores expectativas”.

O salão de chá/Pastelaria Tudo se faz 
surge assim da necessidade de um 
espaço onde Helena Silva e João Cunha 
pudessem servir os seus já muitos 
clientes, e de alguma forma pudessem 
até promover a proximidade com os 
eles, “porque para servirmos bem um 
cliente, nada melhor do que conhecê-lo, 
saber do que gosta” refere João Cunha.

Como objetivos, na Tudo se Faz preten-
dem manter o serviço com base nos 
produtos artesanais de fabrico próprio, 
caseiros, preservando sempre a quali-
dade e sabor dos alimentos. Ali, todos 
os bolos e recheios são confecionados 
artesanalmente. Ao mesmo tempo, aliar 
o espaço de pastelaria, com uma área 
de venda de produtos gourmet.

Como sugestão, convidamos os leitores 
da Mais Guimarães a experimentarem as 
Natas, são deliciosas, ou a saborearem 
um pequeno-almoço ou lanche na Tudo 
de Faz, com o novo pão de cereais total-
mente caseiro, sem corantes nem con-
servantes, servido em forma de torrada 
com uma compota caseira a acompanhar.

À nossa reportagem, Helena Silva e 
João Cunha, mostraram-se muito satis-
feitos com a adesão dos clientes a este 
novo espaço/conceito em Guimarães.
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Associativismo

Gabinete
de Imprensa
texto: Eliseu Sampaio / fotos: Direitos Reservados

Depois de um período inativo nos 
últimos dois anos, a Associação Gabi-
nete de Imprensa de Guimarães (GIG) 
prepara-se para voltar a ter presença 
em atos públicos capazes de dinami-
zar tanto os profissionais do jorna-
lismo e da comunicação, assim como 
da imprensa em geral. Depois de uma 
Assembleia Geral realizada em final de 
Outubro, uma Comissão Administra-
tiva constituída por Alfredo Oliveira, 
Casimiro Silva e Esser Jorge Silva en-
cetaram o processo de preparação das 
eleições que ocorrem neste sábado, 
6 de dezembro. Quando se escrevia 
este texto já era público que uma lista 
encabeçada por Esser Jorge Silva se 
preparava para assumir os próximos 
três anos de gestão do GIG, um facto 
só possível, pela “aceitação genera-
lizada dos sócios da necessidade de 
uma mudança profunda tanto no obje-
to como na missão da Associação.”

Segundo Esser Jorge “o historial da 
Associação é profundamente honro-
so com muitas realizações em prol do 
desenvolvimento de jornalismo”. A crise 
de 2008 acabou por ditar o encerra-
mento de várias publicações e enfra-
quecer outras resistentes. Segundo o 
antigo jornalista do Povo de Guimarães, 
“a aceleração imposta pela tecnologia 
transformou profundamente a área 
sem que houvesse correspondência 
nos investimentos”. Por outro lado, as 

pessoas do Gabinete sentem que a As-
sociação pode desempenhar um papel,  
muito diferente do anterior, porquanto 
“hoje é necessário trabalhar em rede, 
interagindo em projetos que participem 
outras associações, de forma não só a 
partilhar recursos mas também contri-
buindo com a capacidade específica de 
cada organização”. Em 2014 o Gabinete 
de Imprensa comemora 38 anos.

Apesar de apenas ter sido registada 
em 1979, o Gabinete de Imprensa de 
Guimarães nasceu em março de 1976 
nos interstícios da revolução do 25 de 
Abril de 1974, sendo todavia registado 
na Conservatória apenas em 1979. O seu 
aparecimento coincide com a emergên-
cia da imprensa livre em Portugal e a 
atenção dos media nacionais às regiões 
então menos favorecidas. Os seus 
propósitos originais direcionavam-se 
para a criação de condições de acolhi-
mento dos profissionais do jornalismo 
deslocados como correspondentes dos 
principais jornais nacionais, assim como 
para a promoção de ações que possibi-
litassem o encontro dos profissionais da 
imprensa local e regional. As carências 
profissionais, transversais tanto ao nível 
do saber e do saber fazer dominaram 
as preocupações dos primeiros órgãos 
sociais eleitos. Além das capacidades 
técnicas, as noções de reconhecimento 
profissional, autorregulação da impren-
sa, deontologia do ato jornalístico e 

respeito profissional, acompanharam os 
primeiros anos da Associação.

A sede da Associação é, desde sempre, 
na “Casa Medieval” situada na Praça 
de Santiago. A partir dali realizaram-
se atividades ainda hoje na memória 
de muitos vimaranenses. O Curso de 
Iniciação ao Jornalismo realizado em 
1981 teve a participação de 530 jovens. 
Como consequência, nos anos seguin-
tes, vários alunos deram corpo aos 
primeiros jornais surgidos nas escolas. 

A promoção de encontros lúdicos entre 
os associados foi aproveitada para 
fortalecer laços e troca de experiências 
em ambiente informal. O Curso Com-
plementar de Jornalismo, ocorrido em 
1991 permitiu o seu primeiro contacto 
com as questões teóricas do jornalismo 
a muitos futuros profissionais. Os mais 
de 400 jovens receberam formação 
de profissionais renomeados como 
Homero Serpa (A Bola), Correia da Silva 
(Comércio do Porto), Melo e Costa (Co-
mércio do Porto), entre outros.

A partir de 1996 o GIG entra num perío-
do adulto. Com a emergência da Licen-
ciatura em Ciências da Comunicação da 
Universidade do Minho, o GIG avança 
para a produção de vários encontros de 
nível nacional afirmando-se como uma 
entidade interessada na questão profis-
sional dos que trabalham na imprensa. 
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Em 1999 promove a Primeira Convenção 
de Jornalistas, voltando a realizar a segun-
da 10 anos depois. Reforça o seu papel de 
parceiro institucional contribuindo para o 
processo da Carteira Profissional, para a Lei 
da Imprensa e para o Estatuto do Jornalista. 
Contribuiu para a afirmação da profissão 
solicitando pareceres pertinentes. É convi-
dado pelo European Journalism Center (EJC) 
para reuniões em Matera (Itália) e Creta 
(Grécia). O reconhecimento institucional do 
seu papel fica reforçado com a atribuição, 
pelo Governo, do Estatuto de Utilidade Pú-
blica. Em 2012 foi um dos parceiros ativos 
da Capital Europeia da Cultura.

Quais os projetos do GIG
para o seu futuro? 

“Não são muitos” admite Esser Jorge, 
“pretendemos, desde logo, voltar a ga-
nhar posição junto das instituições para 
podermos funcionar como elemento de 
interface com a nova realidade tecnoló-
gica”. Mas não se pense que a Associa-
ção ocupará apenas um lugar passivo: 
“queremos também inovar a favor da 
economia da área de operação regional 
do GIG e intrometermo-nos no campo 
da formação pós-graduada contribuí-
do para a promoção da capacidade 
de arriscar. Queremos a ação do GIG a 
funcionar em quatro vetores:  

• Promoção das condições técnico-le-
gais, para a associação e os associados, 
individual ou coletivamente, concor-
rerem aos fundos comunitários no 
âmbito do  Horizon 2020 com projetos 
de media e comunicação, capazes de 
dinamizar e transformar o panorama 
comunicacional da região;  

• Criação de uma Plataforma de Infor-
mação Regional (PIR) capaz de, con-
ceber, aglomerar e gerir informação 
técnica da região do Ave através de 
vários formatos. A informação aqui pre-
tendida tem como objetivo chegar aos 
vários pontos do mundo, colocando em 
comum as externalidades positivas de 
várias áreas, nomeadamente, o Turis-
mo, o Ensino Universitário, a Investiga-
ção e Desenvolvimento e as Indústrias;

 • Persistir, em colaboração com a 
Universidade do Minho e outras Asso-
ciações, na realização de encontros, 
debates, convenções, congressos que 
possam contribuir para o esclarecimen-

to das pessoas, promover uma maior 
exigência na capacidade técnica, cen-
trar o pensamento avançado na região, 
assim como incentivar a formação e 
requalificação permanente e sucessiva 
dos profissionais da área da comuni-
cação, insistindo também na defesa da 
dignidade profissional.  

• Manter na Associação, do espírito de 
local de encontro e de confraternização, 
onde os pares podem, no seu dia-a-dia, 
promover o convívio pessoal e profissio-
nal, para além das diferenças que dão 
individualidade aos projetos de cada um.    

Para Esser Jorge Silva, “Um dos pro-
blemas da atualidade é onde ir buscar 
dinheiro para conceber projetos. Dada a 
escassez do país e a noção de que tudo 
é supérfluo, o GIG pretende manter-se 
atento às possibilidades que os próximos 
quadros comunitários. “Muitos jovens 
não sabem hoje o que fazer e, acho que, 
através do GIG temos a possibilidade 
de ajudar esses jovens que escolheram 
o jornalismo e a comunicação como 
campo profissional a darem corpo a 
projetos, cujas linhas mais práticas, a seu 
tempo anunciaremos. Nesse particular 
estaremos também dispostos a acolher 
projetos individuais que, após ganharem 
corpo, se podem autonomizar”.



Ao terceiro estrondo do fogo de artifí-
cio o cortejo arrancou. Pontualmente e 
sem sobressalto. 

Puxado por três juntas de bois o Pi-
nheiro saiu das Cancelas da Veiga às 
23 horas dando início a um percurso 
que se prolongaria por quatro horas 
até se erguer no Campo da Feira.

Quis o calendário que o dia 29 de 
Novembro calhasse num Sábado com 
a bênção (além de São Nicolau) de 
São Pedro que terá até exagerado na 
temperatura. Os barretes na cabeça 
usaram-se por tradição, não pelo frio.

Na frente do cortejo, imediatamente 
atrás, do tronco nicolino, caminham a 
preceito os velhos. Rigorosos no traje e 
exigentes no toque. Na caixa ou no bom-
bo não desafinam. Neste grupo, alinham-
se as gerações do passado, alguns inter-
venientes na vida política de Guimarães 
e do país. Não faltou ao Pinheiro Emídio 
Guerreiro, vimaranense e Secretário de 
Estado da Juventude e do Desporto.

Mas, se a maioria é de Guimarães, o Pinhei-
ro há muito se faz de gente visitante que 
assiste da estrada ou se atreve em desfile. 
O toque é ritmo que soa e fica no ouvido.

Entre novos e mais novos ainda porque 
até bebés em carinhos de passeio as-
sistem pasmados e de barrete vermelho  
ao alvoroço do povo e ao barulho que 
fazem, as Nicolinas são paixão pela tradi-
ção. E por muito que as portas se abram 
pelos anfitriões vaidosos, que acolhem, 
ensinam e integram, as Nicolinas são de 
Guimarães e assumem a importância de 
uma festa secular que se quer preservar 
de geração em geração.

Há os velhos nicolinos e os novos, em-
penhados na organização. Na missão 
atribuída e assumida como mais uma 
competência que lhes fará o curriculum.
Há grupos que se juntam, pela festa. 
E há famílias. É com gosto que pais e 
filhos, crianças ainda, de camisa branca, 
lenço vermelho e barrete nicolino cami-
nham lado a lado. Transportam caixas 
maiores e mais pequenas. Todos lhe 
conhecem o toque. Paramparampam…
Paramparampam… Noite dentro. É lon-
ga a noite, como dizem.

Está erguido, alto e imponente, no Cam-
po da Feira, junto ao monumento do 
Nicolino. O Pinheiro foi enterrado pelas 
3 horas da manhã. Apesar de ser noite 
de Sábado, o cortejo correu fluído sem 
atrapalhações de maior. Houve na rua 
mais policiamento do que o costume 

em virtude do dia da semana.
Os Bombeiros Voluntários de Guimarães 
foram solicitados para 21 ocorrências. 
Identificaram-se 13 pessoas sob o efeito do 
álcool, dos quais nove eram do sexo mas-
culino, com idades compreendidas entre 
os 14 e os 46 anos e quatro eram mulheres 
entre os 15 e os 27 anos de idade.

Além dos excessos pelo álcool, os bom-
beiros de Guimarães prestaram ainda as-
sistência a duas quedas que aconteceram 
no Toural. As vítimas foram dois homens 
com 27 e 66 anos de idade. Registo ain-
da para uma agressão que foi partici-
pada à PSP. Em cinco solicitações, as 
vítimas recusaram-se a ir ao hospital.

As Festas Nicolinas 2014 terminam
neste domingo, dia 7 de Dezembro.

Milhares de pessoas de diferentes gerações 
acompanharam o Pinheiro até junto do Monu-
mento Nicolino, onde foi erguido às 02h55 da 

manhã, ao som do rufar das caixas e os bombos.

As Festas Nicolinas voltam a animar Guima-
rães, com a realização das Novenas, Posses, 

Pregão, Maçãzinhas, Roubalheiras, Danças de 
São Nicolau e do Baile Nicolino.

Veja tudo em www.gmrtv.pt
Também no meo canal 250516

Nicolinas prosseguem
até 7 de Dezembro

Pinheiro é paixão
e tradição

texto: Andreia Lopes / fotos: Amadeu Mendes

22



23

Na Black Box da Plataforma das
Artes, é lançado nesta sexta-feira 
5 de dezembro pelas 21h30, o livro 
“Festas Nicolinas 30 anos 1984 | 2014”, 
publicação que descreve as ultimas 
três décadas das Festas Nicolinas dos 
Estudantes de Guimarães.

Esta edição, patrocinada pela Coope-
rativa A Oficina, pretende ilustrar as 
diferenças e a evolução sofrida nos 
números das Festas desde 1984 até 
aos nossos dias. Assim, para além de 
uma pequena introdução à história das 
Festas, dos seus números e das suas 
principais Instituições, este livro inclui 
todos os factos relevantes dos últimos 
30 anos. Composição das Comissões de 
Festas, Autores de Pregões e respeti-
vos Pregoeiros, Autores de Danças de 
S. Nicolau, os Programas das Festas 
deste período e uma recolha de notícias 
da imprensa local alusivas às Festas. O 
propósito da obra é também o de susci-
tar debate sobre a atualidade e o rumo 
futuro das Festas Nicolinas. 

O autor, Ricardo Gonçalves é diretor da As-
sociação dos Velhos Nicolinos, ex-membro 
da Comissão de Festas Nicolinas de 1984, 
escreveu o Programa das Festas Nicolinas 
durante 24 anos seguidos e participa como 
autor de textos e ator nas Danças de S. 
Nicolau desde 1989, há 25 anos portanto.

O lançamento do livro tem a apresenta-
ção de Miguel Carvalho, Grande Repór-
ter/Redator Principal da Revista Visão.

A Mais Guimarães esteve à conversa 
com Ricardo Gonçalves, um orgulhoso 
Nicolino, que nos falou do seu primei-
ro contacto com a “verdadeira realida-
de Nicolina”, a participação na Comis-
são de 1984, precisamente há 30 anos. 
Para o autor “Aparentemente, organi-

zar uma semana de Nicolinas parece 
um trabalho simples, ou que está tudo 
feito, mas na realidade é preciso muito 
trabalho e organização. Mas devemos 
realçar, sobretudo, o espirito de grupo 
que se cria para a vida.”

Mas há trinta anos as coisas eram 
certamente diferentes…

Substancialmente. Uma das ideias 
chave de escrever o livro foi analisar as 
diferenças do que se passava à trinta 
anos, e o que se faz hoje. Há trinta anos, 
as festas eram basicamente festejadas 
da mesma forma que se festejavam 
à quarenta ou cinquenta anos atrás. 
Portanto, estamos a falar ainda dos 
resquícios da recuperação das festas 
em 1895. Nos anos oitenta, no Pinheiro 
tocavam apenas os Velhos Nicolinos, 
estamos a falar de um universo de 
300/400 pessoas que se conheciam en-
tre si, que tocavam muito bem, em que 
o toque era absolutamente uniforme e 
límpido, porque pura e simplesmente 
não deixavam ninguém entrar. Era com-
pletamente impossível, inclusivamente 
aos membros da comissão. Nós alugá-
vamos as caixas na altura e no dia do 
pinheiro entregávamos as caixas para 
os velhos tocarem. Depois do pinheiro 
erguido, aí sim, tocávamos nós. 

Toda a realidade das festas era diferente. 
Podemos analisar inclusive, os números 
que entretanto desapareceram, como é 
o caso da prova de perícia automóvel, 
que era um dos números das festas 
Nicolinas, que acabou com um acidente 
trágico no campo de S.Mamede.

Há um sem número de coisas que 
foram mudando. Deu-se depois um 
fenómeno de apropriação das festas 
pela cidade, tornou-se uma coisa com-

Lançamento

FESTAS NICOLINAS 
30 ANOS 1984 | 2014 
de Ricardo Gonçalves
texto: Eliseu Sampaio | fotos: Mais Guimarães / José Caldeira

pletamente universal. Hoje em dia toda 
a gente toca no pinheiro, desde os mais 
velhos até às crianças, mulheres inclu-
sive. As festas Nicolinas são sem dúvida 
uma das grandes marcas identitárias da 
cidade, são mais antigas, mais profun-
das, têm raízes muito mais sólidas e 
fixas do que outra manifestação.

Gosta mais das Nicolinas assim?

Eu tenho uma abordagem dupla rela-
tivamente a isso. Eu acho que é muito 
bom que a cidade tenha feito as festas 
dela, e que as anime e participe mas-
sivamente, mas considero também, 
que o excesso de desorganização e a 
falta de informação, conduzem a um 
caminho que não beneficia as festas. 
Perde-se no carisma, aquilo que elas 
significam, perde-se na essência das 
festas e o ser Nicolino, mas ganha-se 
em dimensão e espetáculo. 

É possível que as Nicolinas se
tornem num futuro próximo
Património Imaterial da Humanidade?

Sim, com ou sem título atribuído pela 
Unesco. Para mim Guimarães já era 
Património da Humanidade antes de 
lhe ser atribuído esse título. Impor-
tante é o que as coisas são, as Festas 
Nicolinas têm a força e o peso da tra-
dição que lhes confere muita solidez. 
No fundo, o que importa é o que as 
Nicolinas valem e representam como 
manifestação cultural. 



ACT0 I
A MÁSCARA
CENA PRIMEIRA:
A DAS BOAS VINDAS

Ó Chão Sagrado, Ó Pátria Minha,
com renovados olhos Te vejo;
continuas a ser a única, Rainha,
que rima com saudade e com desejo;
se eu sou a brasa, Tu és a sardinha,
se eu sou a boca, Tu és o Beijo;
Amada Guimarães, Terra de Sonho,
por Ti esta Máscara eu ponho.

Voltai para cá o holofote
que se vai dar início ao Sermão
não é este (como) o do Pelote
é outro o “Luís”; é outro o “João”;
Na língua trago bravo chicote
capaz de provocar grave aleijão;
Abre-me a porta, Velho Azedo!
Sei-o bem: quem tem cú tem grande medo!

Nicolinos, quero o rufar parado,
há ainda tempo para mais cagaçal;
silêncio, que se vai cantar o “fado”,
atentai no que chora este “jogral”;
quero a cidade de bico calado,
escuta-me, Ó Mãe de Portugal!
Ouve, agora, com paciência,
meu cantar: é canto “de excelência”.

CENA SEGUNDA:
A DA DEDICATÓRIA

Velho cultor da causa Nicolina,
Na velha cidade deixaste lição;
Teu legado a todos fascina,
Tua herança transformou-se em paixão;
E a ti, por vontade sibilina,
Entrego este humilde Pregão;
Foste origem, alma e fogo,
Minha vénia aceita, Frei Diogo.

CENA TERCEIRA:
A DO BEM TRAJAR

Atenção! Chegou a alvorada,
Sou estudante à Guimarães trajado
Como quem traz armadura montada;
Faço sentir o fogo em meu brado,
De baqueta em mão e capa traçada
A Nicolau me apresento soldado:
Um sentinela do alto Respeito,
Estudante até ao eterno leito.

CENA QUARTA:
A DO AMOR PRIMEIRO

Ó minha amada, minha querida,
Quão cintilante é tua graça;
Viva Brilhas, assim renascida,
Em cada rua e a cada Praça;
Só o teu amor nos traz à vida
E de nós faz a mais pura “raça”;
Eterna Guimarães, ó Grandiosa
Minha vida é, por ti, orgulhosa.

Majestosa, Casa original,
Sou teu filho e teu guerreiro,
O desejo é, por ti, quase carnal;
Sou vimarano rebento verdadeiro,
Terra-Mãe, como Tu não há igual  
Em todo o lugar do mundo inteiro;
Calem a boca e abram os ouvidos
Não é tempo de entorpecidos! 

No alto da encosta se monta
monumento tal de pedras cansadas;
A um passado milenar remonta
Um eco de batalhas escudadas;
Tão firme, nem o tempo o tomba,
Na mais Santa das Colinas Sagradas
Se ergue a glória do Tempo belo:
Ó Façanhas do nosso Castelo!

Olhai, vejam bem em vossa volta,
Eterna morada do meu coração:
Cidade, terra de amor e de revolta
Do guerreiro feroz, de um leão!
Quem aqui vem, é certo que cá volta:
Faça vento, sol, chuva ou trovão;
Apaixonante és, Pérola do Minho,
Aqui vem ter todo o caminho!

Teus caminhos praças e lugares
São jardim de arte pedral;
Trazes cá gente aos milhares
Para ver tua glória monumental,
Ouvir contos de gentes singulares
Movidas por uma força sem igual;
Nova potência, sem narcisismo,
És o novo Centro do Turismo.

Já se fala, já se ouve e se canta
A gente gosta do bailar na festa;
Uma alegria que ninguém espanta
O nascimento da nossa Orquestra;
Novo fulgor em som que encanta
Merecedora de teu nome é, Maestra;
Vá! Os instrumentos, em unidade;
Faça-se ouvir o Hino da Cidade!

Estas pedras milenares nos contam
Da velha Araduca o passado;
Agora nos ouvem e nos mandam
Cumprir o destino já marcado;
Troarei então para que façam
Da Festa de São Nicolau um Reinado;
Avança hoje, hoste Nicolina,
Cumprir o que do estudante é sina!

Já se vê o cajado ao alto
Como haste do Nicolino emblema;
Com a euforia da Posse salto
Levo à gente o Santo esquema;
Ah! Que ninguém diga: hoje falto!
Isto é compromisso, não é dilema!
A estudantada tem de perceber
que não é só borga, é também dever!

ACTO II
A LÍNGUA (AFIADA)

CENA PRIMEIRA:
A DO AVISO AO FUTRICA

Ora... eu, Escolástico Campeão,
ao caixeirinho quero deixar recado:
Está a Bica Agora à mão,
Vem, e logo serás empurrado;
Faz parte da Antiga Tradição
andares molhado...bem habituado;
Tem medo, ó Futrica, tem muito medo,
aqui não mora o teu folguedo!

CENA SEGUNDA:
A DA ARTE DO ESCÁRNIO
E MALDIZER

Ouve os teus, Ó Santo Vetusto,
dedica-lhes tempo de teu Amor;
os anos passam e não há fruto,
quem lhes escutará, de vez, o clamor?
Quando lhes aprovarão o estatuto?                                                                                          
Intercederás junto do Diretor?
Causa que dura é aquela que medra
na Voz, na Mente, no Papel, na Pedra!

Mais de um par de anos já se passou
Desde o reboliço Cultural;
Tanta obra (e moeda) se avançou 
Muito se trocou o bem pelo mal;
Tanta coisa que nem a mosca habitou
(Será que houve mudança substancial?)
Quem andar pelas instalações
Que perceba sua função e intenções!

DEDICADO PELOS AUTORES
A FREI DIOGO DE MURÇA,

difusor do culto a S. Nicolau
junto da comunidade estudantil.

UM PREGÃO “DE EXCELÊNCIA”
ANO DE 2014 DE NOSSO SENHOR “JESU” CRISTO

ERA DE 2052 DE JÚLIO CÉSAR

24



CENA QUARTA:
A DO PEITO

Só pelo Vitória, Povo amado,
tolero qualquer engarrafamento;
Com o Jamor sonho acordado,
vivo ainda naquele momento:
O símbolo, ao peito bordado,
erguendo bem alto a Taça ao vento; 
Quem o viveu jamais poderá esquecer
a Bancada Norte a estremecer.

Que mal que a época terminara
para os comandados do Vitória;
Quanta vez o assobio sobrara,
quase se perdera a memória;
Aquele que o Vitória guiara
deixara escapar a História?
Está bem que não é de aluguer,
mas Jamor...é quando um Homem quiser.

Novo ano, Renovada Vida,
com toda a força, a todo o gás;
até ao topo abriu-se avenida,
a poeira fica para quem vem atrás;
Ah Vitória, que épica corrida,
depressa fugiste às horas más;
Porque é já grande a euforia:
Sonho ao som de campeã melodia

ACTO III
A CAPA (NEGRA)
CENA PRIMEIRA: A DO TEMPO 
QUE JÁ NÃO VOLTA

Saudade, Quão grande é a Saudade
Que num fôlego invade o peito;
Vive-se nesta Festa a Verdade
A que tanto foi também sujeito;
a folga, o riso, a amizade,
a falta de tão remoto leito;
Quiseram Minerva, mas também Orfeu
naquele velho tempo do Liceu!

CENA SEGUNDA:
A DA MENINA

Musa, e como há por cá tanta,
humildemente te peço inspiração,
concede também a este que canta
força e voz para a restante missão;
Que não se me engasgue a garganta
no dizer de um qualquer palavrão;
Porque também tu és Venerada
nesta folga antiga e sublimada.

Vê, Avó, tanta “fermosa” neta
que nesta terra tua se faz passear,
não me tomes por tolo profeta:
uma ou outra hei-d’eu cortejar;
Coração que ache minha seta
muito há-de sorrir (Oh...e chorar);
Triste de quem desfez a Torre dos Cães,
de lá cantaria à Moça de Guimarães.

Mais Bela Flor do mais pulcro Jardim
que viu, em certo dia, Portugal Brotar,
és o princípio, o meio e o fim,
és pétala que nunca pôde murchar;
Espera-te no alto do varandim
O Trono de onde costumas reinar;
E, bem lá no cimo, já amanhã,
do cavalheiro receberás a Maçã.

Ó dos Reis, não estremeças na tumba,
Parece que atacar monumentos é banal,
Tão comum como tocar o zabumba;
Pendurar-se na espada Senhorial?
Já me filiei, toca a andar … pumba!
Quero alto cargo Presidencial;
Não somos do Mário nem do “chaimite”,
Não cedemos à partidarite.

Caminha o País todo marado
já vai funda a sepultura que cava;
quem terá o cérebro cagado?
Dar um “honoris causa” ao Bava?
Bem, já haviam dado ao Salgado;
Cuidado: anda por aí um novo Trava!
Ajeita a espada, Nobre Afonso,
Vai Crato, vai todo e qualquer sonso!

(E o Barroso, condecorado??
 … Maldito pensamento borrado!)

Que mundo é este onde eu vivo?
Fala-se de Banco, de Submarino…
E do Orçamento Participativo….
Se cá estivesse o poder Afonsino
Não se livrariam de um correctivo;
Com tanta mama, posso ser inquilino?
Falta agora, solene, sentenciar:
Mas quem será? Quem se há-de culpar?

Gostava de assistir à exibição,
Mas está mau, há muito azedume;
Queria bilhete, mas…sem razão,
A distribuição cheira a estrume;
Os estudantes não têm participação
Na Magna Festa que é SEU costume;
Somos um só, sem mais…sim, iguais,
Acabem-se as guerras territoriais.

Sim! Escutaram bem! Nem que imigre!
Não vou deixar o povo ao galifão
Nem A Muralha, nem a ACIG,
Serão motivo de excepção;
Esta terra é de quem aqui vive
Não há que dar sempre milho ao capão;
Baixai a crista, ou será cortada…
Ou no Velho Chafariz afogada!

E uma visita ao novel Presidente?
Pedir-lhe-ei, sem ser com jeitinho,
que tenha a ideia bem presente
de escoar o trânsito rapidinho;
De carro, no centro, só o valente,
o doido, o tolo ou o maluquinho!
Quem o cabelo tiver em boa conta,
o carro esqueça à hora de ponta.

(Passou já, mas é favor não esquecer:
venha nova ligação à Vila Termal;
os famosos sabonetes quero eu ter,
imagino-me cheiroso pelo Toural;
e, se a vida para tanto der,
um salto darei, longe de Portugal;
Irei visitar, mas não agora,
as casas de Guimarães Europa Fora!)

Pegai na cana, afiai a lança
Amanhã é dia muy especial;
Não há repouso, ninguém descansa
Há que encontrar a dama ideal;
Que olhares doces ela me lança…
Já lh’imagino o calor corporal;
Por ti, roubava o fogo a Prometeu,
Meu Santo patrono: o dia é teu!

CENA TERCEIRA:
A DA INVICTA RECORDAÇÃO

Santa Madrinha, todo o Pregão é teu
e toda a festa é também tua;
crê, quando olho o estrelado céu
é teu o rosto desenhado na lua;
És Mãe que o Nicolau Santo me deu,
Mãe em casa, na escola e na rua;
Aninhas, Senhora do meu Coração,
Por Ti meus lábios sempre chamarão!

CENA QUARTA:
A DA DESPEDIDA

Trago já dorida a gengiva
e a garganta não me deixa já cantar;
antes que acabe como o (Pedro) Oliva
melhor será não mais continuar;
Estudantes, reúna-se a comitiva, 
é chegado o momento de retirar…
mas, antes de me juntar a Nicolau,
peço-vos: castigai (as) peles, força no Pau!

Ó Pregoeiros anteriores a mim,
Ó Nicolinos de outra Era,
escutai este vosso negro Delfim:
sois convocados para esta esfera;
Juntai-vos agora ao Supremo Chinfrim,
tanto barulho abrirá Cratera!
Fazei soar o Colossal Trovão;
Quero sacudir o Mundo de abanão!

POR TODO O MONTE, MONTANHA OU SERRA,
POR TUDO O QUE É OU NÃO SELVAGEM;
ONDE QUER QUE FAÇA PAZ OU GUERRA,
OUÇA-SE O GRITO DAQUI DA MENAGEM;
Ó FIM DO MUNDO, Ó CONFINS DA TERRA,
ATÉ VÓS VAI SINGULAR MENSAGEM:
NADA PODEIS CONTRA ESTE DESATINO,
NADA PÁRA O TRUAR D’UM NICOLINO!

Pasmai a Terra com esta gala
Que faz tremer o piso e as emoções;
Travaremos bomba e toda a bala
Elevando a voz às constelações;
Por estas palavras, Nicolau fala,
remetendo a vós a maior das missões;
De no fim dos tempos ainda se ouvir
o Som Nicolino a explodir!

Esta batalha está já ganha;
ó Chão que sentiu Portugal a nascer,
abre-te até à última entranha,
solta esse Berro, fá-lo erguer!
Quero escutar barulheira tamanha,
Estudantes, começai vosso mester!
Acordai Mortos, é chegado o fim,
o Mundo poderia acabar assim!

Pela Graça de São Nicolau
dos Estudantes

Os Autores:
Manuel José Pinto Machado
Paulo César Gonçalves
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Um concerto memorável, que jun-
tou no mesmo palco o cantor Paulo 
Gonzo e mais 11 músicos convidados, 
assinalou o 13º aniversário do Pavi-
lhão Multiusos de Guimarães.

Ana Carolina, Anselmo Ralph, Carlos Ri-
vera, Fafá de Belém, Jorge Palma, Mario 
Biondi, Matias Damásio, Rui Reininho, 
Tammy Payne e Tito Paris fizeram “Due-
tos” com Gonzo, num espetáculo com 
mais de duas horas de duração.

Os diferentes estilos e interpretações 
dos vários artistas fizeram um espe-
táculo «único e irrepetível», como 
adjetivou Alberto Ferreira Paulo, mais 
conhecido pelo nome artístico de 
Paulo Gonzo, que no passado dia 01 de 

novembro completou, também, o seu 
58º aniversário. «O concerto intimista», 
como intitulou o compositor, «envolveu 
uma grande logística», com a presen-
ça de convidados muito especiais da 
música nacional e internacional, numa 
coprodução da Audioveloso, Ruela Mu-
sic e Artistrada Music Management.

Considerado um dos melhores artistas 
da atualidade, Paulo Gonzo apresentou 
em Guimarães o trabalho “Duetos” em 
que foi o anfitrião de vultos da música 
para novas interpretações de grandes 
canções. “Quem de nós Dois”, “Ela É...”, 
“Só”, “Vencer ao Amor”, “A Outra”, “Vais 
Entender” e “Coisas Soltas...” foram 
alguns dos temas que fizeram parte do 
alinhamento do espetáculo.

“Participação Nicolina no 
Concerto dos James
em Guimarães”

Os James regressaram a Portugal para atuar 
ao vivo no Multiusos de Guimarães (28 de 
novembro) num concerto inesquecível para 
os milhares de fãs que lotaram o espaço.

No espetáculo, merece destaque a subida 
ao palco dos velhos Nicolinos que inter-
pretaram com a banda o tema “Sound” 
levando ao rubro a plateia, tendo sido 
este o momento mais aplaudido da noite.

O espetáculo agendado para Guimarães 
era aguardado com grande expetativa, 
depois do sucesso da recente atuação no 
Festival Meo Marés Vivas em que trouxe-
ram na bagagem “La Petit Mort”. Desde a 
sua composição em Manchester, em 1982, 
os James foram consolidando o seu legado 
criativo e musical, tornando-se numa das 
mais influentes bandas britânicas na área 
do Indi. Durante a já sua longa carreira 
musical, com mais de 30 anos, lançaram 12 
álbuns de estúdio e venderam mais de 12 
milhões de cópias em todo o mundo.

Em novembro

Multiusos encheu para 
ver Paulo Gonzo e James

Paulo
Gonzo

(Duetos)

James

texto: Eliseu Sampaio / fotos: Direitos Reservados
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Ambiente e conforto 
são compatíveis
A Inoxtubo remodelou o seu Sho-
wroom na Rua Paulo VI em Guimarães.
Acompanhando os progressos 
técnicos que permitem agora 
converter energias renováveis em 
fontes cada vez mais baratas e 
eficientes de produção de calor, a 
Inoxtubo apresenta neste moder-
no espaço uma enorme variedade 
de soluções para a climatização e 
aquecimento de águas sanitárias 
de habitações e empresas.

Numa visita ao amplo Showroom 
com cerca de 150m2 de exposição 
inaugurado em agosto, descobrimos 
uma grande variedade de caldeiras, 
sistemas solares, equipamentos a 
biomassa, entre os quais, sala-
mandras, recuperadores de calor e 
fogões a lenha, e equipamentos de 
ar condicionado de marcas líderes 
de mercado, garantindo-nos desde 
logo a maior fiabilidade.

Conforto e bem estar
em sua casa

Inoxtubo

Neste segmento, a Inoxtubo repre-
senta em Guimarães marcas como 
Baxi, Hergom, Solzaima, Albicalor, 
Vulcano, Ariston, entre outras.

Para a Inoxtubo, “o principal objetivo 
passou por criar um espaço de exposi-
ção para o cliente com os equipamen-
tos de elevada eficiência energética 
que comercializamos, e inseridos em 
determinados ambientes no sentido 
de facilitar  a sua escolha”.

Os responsáveis acrescentam que, “os 
muitos clientes que já passaram pelo 
espaço têm demonstrado uma opinião 
muito positiva, do showroom e dos 
produtos em exposição. Em 13 anos 
de atividade já estabelecemos uma 
enorme relação de confiança com os 
nossos clientes, porque preocupamo-
nos sempre em encontrar as melhores 
soluções, e em apresentar a melhor 
relação preço/qualidade.

Inoxtubo

Show Room - Guimarães
Rua Paulo VI, 742 - 760
4810 - 508 Guimarães

Telef.:(+315) 253 515 005
Fax:(+315) 253 515 005

lojaguimaraes@inoxtubo.pt

Sede - Guimarães
Rua Moura Machado

4800 - 056 Guimarães
Telef.:(+315) 253 514 094
Fax:(+315) 253 408 399

geral@inoxtubo.pt

A Inoxtubo dispõe também
de Filiais em Chaves e Vila Real.

PUB
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06 dezembro 2014 a 05 abril 2015
PAC / CIAJG / Salas #2-6/8
Exposição 

RITUAIS COM MÁSCARAS:
UM FACE-A-FACE

No dia 06 de dezembro, às 18h00, o 
CIAJG inaugura uma exposição de más-
caras da coleção de arte tribal africana 
de José de Guimarães e dos ciclos de 
inverno de Trás-os-Montes.

Realizada em parceria com o Museu de 
Abade de Baçal, a exposição estabelece 
uma aproximação simbólica entre o riquís-
simo universo da colecção de arte africana 
de José de Guimarães, em espólio no CIAJG, 
e um vasto conjunto de materiais alusi-
vos aos rituais de inverno de várias festas 
transmontanas oriundos da coleção do 
Museu de Abade de Baçal, em Bragança. 

Sábado 06 
CCVF / Café Concerto
Música / 24H00

ESTILHAÇOS

O projeto “Estilhaços” nasceu em 2004 
como um espetáculo de spoken word 
onde Adolfo Luxúria Canibal lia textos e 
poemas do seu livro homónimo. 

Acompanhado ao piano e outros tecla-
dos por António Rafael, este formato 
singular deu origem à gravação do 
primeiro disco do projeto, homónimo, 
editado em 2006. Posteriormente 

passou a contar com a participação de 
Henrique Fernandes (contrabaixo) e 
de Jorge Coelho (guitarra) e expandiu 
o repertório. Em 2010, a propósito de 
uma sessão de homenagem a Mário 
Cesariny, passaram a incluir poemas 
do poeta surrealista, o que constituiria 
a base para um novo trabalho. Mais re-
centemente, em 2013, convidados pela 
associação Ao Norte para musicarem 
oito dos livros publicados na coleção 
“O Livro da Minha Vida”, trabalharam a 
partir da ideia de que quem conta um 
conto acrescenta um ponto.

Sábado 13 
CCVF / Grande Auditório
Música / 22H00

REAL COMBO LISBONENSE
APRESENTA CARMEM
MIRANDA

Quem conhece Carmen Miranda? Toda 
a gente conhece Carmen Miranda. Nem 
que sejam duas ou três músicas, das 
cerca de 300 gravadas pela cantora. 

Quase 60 anos depois da morte de 
Carmen Miranda, o Real Combo Lisbo-
nense dedica à artista um espetáculo 
totalmente novo que atravessa quase 
três décadas de história musical da 
cantora mais internacional alguma vez 
nascida em Portugal.

Dezembro 2014

Guimarães
Arte e
Cultura
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Domingo 28 
CCVF / Grande Auditório
Dança / 16H00

QUEBRA NOZES
QUEBRA NOZES
COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

Em plena época natalícia, a Companhia 
Nacional de Bailado traz ao Centro 
Cultural Vila Flor uma nova versão do 
famoso bailado “Quebra Nozes”. Um 
clássico de Natal para toda a família.
Um sonho tornado realidade: eis como 
definir “Quebra Nozes Quebra Nozes”.

Quarta 17 A Sexta 19
CCVF / Sala De Ensaios
Oficinas / 09H00-18H00

NATAL DE SE LHE
TIRAR O CHAPÉU

Durante três dias, um grupo de pe-
quenos artistas irá ocupar uma sala e 
transformar o seu interior. 
O chão converte-se em tela, as pare-
des crescem para a frente, criam-se 
espaços imaginários, formas e objetos 
nunca vistos… Aos pais e restante famí-
lia, deixamos o convite: no último dia, 
apareçam no CCVF para a inauguração 
de uma exposição no mínimo insólita!

fotos: Direitos Reservados
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A Sociedade Musical de Pevidém, a 
comemorar 120 anos de história ao longo 
deste ano 2014, tem agendados para o 
mês de dezembro, os seguintes eventos:

Dia 5 de dezembro 18:00h
Clube Industrial de Pevidém
Homenagem ao Sr. Jaime Ferreira Fer-
nandes (Atuação do Grupo de Metais)

Dia 7 de dezembro 11:00h
Parque de Exposições de Braga
Participação no I Concurso de Bandas 
Filarmónicas do Distrito de Braga (Atua-
ção da Banda Musical de Pevidém)
 
Dia 14 de dezembro 17:00h
Igreja de São Brás – Selho S. Jorge
Concerto Jovens Talentos (Atuação do 
Grupo de Metais)

Dia 21 de dezembro 17:00h
Auditório da Sociedade Musical de Pe-
vidém - Concerto de Natal da Escola de 
Música de Pevidém

Dia 23 de dezembro 21:30h
Igreja Paroquial de Selho S. Jorge - Concerto 
de Natal da Sociedade Musical de Pevidém 
(Atuação da Banda Musical de Pevidém)
 
Para o dia 16 de janeiro, está já agendado 
o Concerto da Orquestra ARTAVE, na Igreja 
Paroquial de Selho S. Jorge, pelas 21h30.

Dezembro 2014

Sociedade 
Musical de 
Pevidém
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No Próximo dia 27 de dezembro, Sérgio 
Fernandes apresenta na sede da Junta 
de Freguesia de Selho S. Lourenço, o seu 
livro “Quim – A quimfusão da minha vida”.

Esta sua primeira obra é inspirada no Quim, 
amigo de infância, e nas vivências de uma 
geração pelos recantos da freguesia.

A história ficou na gaveta de meia dúzia 
de amigos e familiares, a quem o autor 
ofereceu uns poucos exemplares impres-
sos pelo próprio. “Tudo começou em jeito 
de brincadeira, e as supostas duas folhas 
de papel, tornaram-se pequenas para 
descrever as aventuras do amigo Quim 
e as suas “quimfusões”. Referiu Sérgio 
Fernandes à Mais Guimarães.

“A ideia foi ganhando forma e termi-
nou como alguns amigos já tiveram 
a oportunidade de ler, ou seja: Uma 
grande quimfusão!”

O livro retrata de uma forma cómica a 
vida do Quim, desde o seu nascimento em 
Nancy – França e a sua vinda para Portugal 
ainda criança. É, desde a primeira página, 
inspirado na boa disposição do seu amigo e 
nos recantos da freguesia de Selho S. Lou-
renço e a envolvência do rio Selho. No livro, 
são retratadas as brincadeiras e peripécias 
típicas de quem nasceu nos 70’s e “sobre-

viveu” aos 80’s, guardando toda a magia e 
encanto dessa época.

O autor revela que o livro não pretende 
ser uma biografia. “Quem conheceu a 
personagem certamente recordar-se-á 
de algum episódio, porém a realidade e a 
ficção andam de mãos dadas, permitindo 
ao comum leitor identificar-se e divertir-
se com o enredo. Tudo gira em torno da 
palavra “Quim”, que desde muito cedo, a 
personagem central se faz ao caminho e 
vem para Portugal de “quimboio”.”

Surgiu agora a oportunidade de editar 
a “Quimfusão” pela Chiado Editora e a 
história foi retocada. O amigo Quim já 
partiu, mas todos os familiares e amigos 
guardam dele a sua alegria característica. 
O livro não tem como objetivo constituir 
uma biografia real, pois existem aventu-
ras que simplesmente não aconteceram 
na realidade, “mas estou certo que o 
Quim gostaria que tivessem acontecido!” 
O texto contém imensos trocadilhos com 
a palavra ”Quim” e também expressões 
de calão, típicas da nossa gente. Este 
livro pretende ainda avivar a sua alegre 
memória de uma forma divertida, procu-
rando chegar a todos os leitores que têm 
um pouco do Quim na sua história.”

Para ler e deixar-se divertir!

Lançamento de Livro

Quim - A 
Quimfusão da 
Minha Vida



De 26 a 29 de dezembro 

I Festival Internacional de 
Guitarra de Guimarães

texto: Eliseu Sampaio / fotos: Mais Guimarães / Direitos Reservados

Um concerto a cargo do “Duo Konta-
xakis – Ivanovich”, a realizar no dia 26 
de dezembro, pelas 19h00, no Paço dos 
Duques de Bragança, e duas mas-
terclasses, ao longo dos dias 27 a 29, 
ministradas pelo croata Dejan Ivanovich 
e pelo grego Michalis Kontaxakis, são os 
destaques da primeira edição do festival 
de Guitarra de Guimarães (FIGG 2014).

A Mais Guimarães, que apoia oficialmente 
o evento, esteve à conversa com Nuno 
Cachada, que concebeu, organizou e 
assegura em nome da Sociedade Musical 
de Guimarães – Academia de Música Ber-
nardo Valentim Moreira de Sá (AMBVMS) 
a direção artística e a gestão direta do 
festival. O FIGG 2014 envolve também 
outros responsáveis da Academia, no-
meadamente a sua Direção Pedagógica e 
elementos do corpo docente.

Como surgiu a ideia de criar o
Festival de Guitarra de Guimarães?

O principal objetivo do festival é refor-
çar a vertente da guitarra clássica no 
panorama musical, quer no contexto 
pedagógico e formativo, quer no do 
espectáculo, particularmente na ci-
dade e na região de Guimarães, onde 
existe uma grande lacuna ao nível do 
conhecimento e possibilidades deste 
instrumento. Queremos potenciar uma 
nova atitude de aproximação à gui-
tarra clássica, ainda pouco divulgada 
como instrumento solista. 

O que vai acontecer
durante o festival?

Teremos a realização de duas Master-
classes e um concerto pelos guitarristas 
consagrados internacionalmente que 
atuam como “Duo Kontaxakis–Ivano-
vich”. São eles Michalis Kontaxakis e 
Dejan Ivanovich, figuras reconhecidas 
no panorama internacional da guitarra 
e vencedores de alguns dos maiores 

certames de guitarra do mundo. 
O Concerto decorrerá no dia 26, às 19h00, 
no Paço dos Duques de Bragança, as 
Masterclasses nos dias 28 e 29 nos audi-
tórios da ACIG e da Academia de Música.

Este ano, nascerá também o “Concur-
so Internacional de Guitarra Cidade 
Guimarães”, que nesta primeira edição 
contará com cinco diferentes categorias 
com limite de idades até aos 20 anos e 
um júri constituído pelos músicos atrás 
referidos e por outras figuras com 
nome reconhecido no panorama gui-
tarrístico português:  Ricardo Cerquei-
ra, Ricardo Abreu, Vítor Gandarela, 
João Carneiro, Marco Ferreira, Daniel 
Lemos e José Pedro Campos.

O Concurso Internacional de Guitarra está 
previsto para o CCVF, ainda a confirmar.

Quais as expectativas
em relação ao festival? 

Por um lado, alargar a importância 
e a visibilidade da guitarra clássica 
na Academia de Música onde sou 
docente; por outro, dar mais visibi-
lidade interna e externa à guitarra 
como instrumento solista, vindo a 
fazer deste festival, gradualmente, 
uma referência nacional e interna-
cional. E já existem alguns indícios 
de que isso poderá vir mesmo a 
acontecer, atendendo à grande 
adesão ao nível das inscrições, que 
vêm de todo o país. Finalmente, pre-
tendemos que o Festival se mante-
nha um evento auto–sustentável.

Como decorreram as inscrições?

Para as Masterclasses esgotaram 
um mês e meio antes do primeiro dia 
do Festival e tem vindo também a 
crescer o número de candidatos ao 
“Concurso Internacional de Guitarra 
Cidade de Guimarães”

Que entidades estão
envolvidas no FIGG?

Além da Academia de Música, que promo-
ve e organiza o Festival, há outras institui-
ções, de âmbito nacional e com ramificação 
internacional , que colaboram connosco e 
sem os quais não seria possível a realiza-
ção deste evento. São nossos parceiros, 
entre outros: a União de Freguesias de S. 
Sebastião, Oliveira do Castelo e S. Paio, o 
Paço dos Duques de Bragança, a ACIG, 
a Câmara Municipal de Guimarães, a 
Antena 2, a Porto Guitarra, a D’Addario e, 
naturalmente, a Mais Guimarães.

Estão satisfeitos?

Certamente que sim. Este festival será 
mais um reforço à intensa atividade pe-
dagógica e cultural realizada pela Aca-
demia ao longo destes últimos anos, 
que se caracteriza pela realização anual 
de mais de centena e meia de eventos 
musicais, entre concertos, recitais, audi-
ções, intercâmbios culturais, concertos 
pedagógicos, ópera, operetas,  musi-
cais, e outros espetáculos.

Por outro lado, a data escolhida para a 
realização deste Festival, entre o Natal 
e a passagem de ano, permitirá às 
famílias e aos músicos deslocarem-se 
a Guimarães para umas mini-férias cul-
turais. Aproveitando a participação no 
Festival, podem igualmente conhecer a 
beleza ímpar de Guimarães.
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“Queremos realizar 
anualmente o festival, e 

colocá-lo na rota
obrigatória de festivais 

da especialidade.”
Nuno Cachada 



10 Anos de Sucesso

Restaurante
Paparico’s

Restaurante Paparico’s
Av. D. João IV, 612g
(em frente à farmácia)
Aberto todos os dias,
exceto domingos e quintas ao jantar

Tel. 253 417 170

O restaurante Paparico`s celebrou no 
passado dia 1 de dezembro, 10 Anos 
de sucesso. O Aniversário contou com 
a presença de clientes e amigos, que 
habitualmente frequentam o espaço. 
Situado no coração da cidade, mais 
propriamente na Av. D.João IV, o res-
taurante oferece “um ambiente mo-
derno e acolhedor, contando com uma 
equipa de profissionais totalmente 
disponíveis para servir com qualidade 
e simpatia cada cliente que nos visita” 
como refere Nuno Saavedra.

Para o responsável, o segredo do su-
cesso do Pararico`s consiste, para além 
da qualidade da comida, “ no carinho e 
atenção que dedicamos aos nossos clien-
tes. Porque para nós, cada cliente é um 
amigo. Tratamos cada um como se fosse 
da família. Nos dias de hoje é necessário 
dar-lhes uma atenção especial, e muitas 
vezes, caso o permitam e pretendam, 
fazemos companhia durante a refeição 
a quem vem almoçar ou jantar sozinho. 
Como o próprio nome indica, paparica-
mos muito os clientes (risos). Cremos 
que, só com muito sacrifício, inovação e 
paixão pelo que fazemos é que conse-
guiremos triunfar. Para um restaurante, 
comemorar 10 anos, é definitivamente 
um importante marco, é um orgulho.”

Quanto às especialidades que o restau-
rante Paparico`s oferece, importa real-
çar que tudo o que ali é feito é caseiro, 
desde as entradas até às sobremesas. 
Mas os pratos que podemos evidenciar 
são: No peixe, o Bacalhau à Paparico`s, 
o Bacalhau à lagareiro ou com broa, e o 

Arroz de tamboril. Nas carnes, a Posta à 
Paparico`s, o Cabrito assado, os Rojões 
com Papas de Sarrabulho ou o Bife 
Wellington. No final das refeições há-de 
nos apetecer uma deliciosa Mousse de 
chocolate caseira, um Manjar celeste, 
Toucinho-do-céu ou Leite-creme. En-
fim, há oferta para todos os gostos. 

De realçar ainda que o Restaurante 
Paparico`s, tem ao dispor de todos os 
vimaranenses um serviço de take-away, 
com entregas gratuitas ao domicílio. 

O sucesso do restaurante Paparico`s já 
ultrapassou fronteiras, destacando-se no 
mercado asiático, pois em parceria com 
uma agência de turismo, têm feito as 
delícias dos turistas nipónicos que visitam 
a cidade, “dos que vêm a Guimarães, mas 
também a toda a região norte do país”, 
como refere Nuno Saavedra, acrescen-
tando que, “tudo começou com a simples 
visita de uma ou outra excursão durante 
o ano, com o passar dos anos, o volume 
foi aumentando, por recomendação de 
turistas anteriores. Hoje em dia, temos 
uma média mensal de 80 a 100 pessoas, 
somente do mercado japonês.”

Nuno, responsável pelo Restaurante, 
e ex-concorrente de um conhecido 
programa nacional de culinária (chef 
academy), considera que o futuro “está 
no segredo dos deuses. Tenho imen-
sos projetos em mente que gostaria 
de concretizar, mas primeiro apostarei 
na minha formação, participando num 
curso especializado de cozinha. Tenho 
a ambição de deixar a minha marca na 
cozinha vimaranense e nacional.” 

Para além de um discurso de grande 
ambição e confiança, o jovem empresá-
rio vimaranense não deixou de fazer um 
reparo à falta de uma escola profissio-
nal de qualidade em Guimarães ou na 
região, “pois com o turismo que temos, 
e a quantidade de oferta na restaura-
ção, era essencial poder proporcionar a 
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todos os chefs e cozinheiros em geral, 
cursos ou formações de qualidade. Por 
isso defendo que uma escola Profis-
sional em Guimarães seria sem dúvida 
uma mais-valia para a cidade e região.”

Parabéns Paparico`s!!

PUB
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À sombra da mais conhecida muralha 
da nacionalidade, Sócrates Guimarães 
encontrou o espaço perfeito para dar 
corpo a um sonho de criança, a aber-
tura de uma loja em Guimarães com 
vestuário “made in Portugal”, com 
artigos de confeção própria.

Entusiasmado, arquitetou todo um pla-
no para “a concretização desse objetivo 
de criança. Após uma conversa com os 
familiares e uma cuidadosa análise ao 
mercado, nasceu a 14 de novembro de 
2013, a Xeio de Mimos.

A Mais Guimarães esteve na festa do 
primeiro aniversário naquela simpá-
tica e acolhedora loja, e reparemos 
que ali todos são bem recebidos, com 
simpatia e cordialidade.

A Xeio de Mimos é um espaço aco-
lhedor com atendimento familiar, e 
principalmente “com produtos de 
elevada qualidade 100% nacionais, 
a preços de acordo com a conjuntu-
ra económica que o país atravessa, 
para que os pais não tenham de ab-
dicar de ter as suas crianças sempre 
na moda.” Referiu o responsável.

Para o jovem empresário, uma das 
grandes vantagens que têm sobre 
outros estabelecimentos, é o facto 
de “para além da relação preço/quali-
dade, o não estarem dependentes de 
nenhuma marca. Criamos os nossos 
próprios modelos, sempre com maté-
ria prima nacional, o que infelizmente, 
vai sendo cada vez mais raro.” 

Com uma grande variedade de artigos, 
a “Xeio de mimos” tem “tudo que é es-
sencial no bem estar do  bébé e criança, 
sempre a pensar no conforto de quem 
usa o nosso produto, seja em ocasiões 
especiais, ou no dia a dia.”

Sócrates Guimarães, faz questão de referir 
que o sucesso não se deve somente ao 
facto de ter decidido avançar com o pro-
jeto, pois “em primeiro lugar tive o apoio 
dos meus pais, que com a sua experiência 
e conselhos, me proporcionaram o que 
necessitava para avançar nesta aventura. 
Agradeço também a toda equipa magnífi-
ca que trabalha por trás da cortina, e que 
muito tem contribuído para o sucesso da 
marca, e refiro-me às pessoas que confe-
cionam as roupas, as que fazem o corte, as 
que embalam, etc, etc, etc. Sem eles não 
teríamos o sucesso que temos.”

Xeio de Mimos
Alameda S. Dâmaso loja 1
De Segunda a sabado das 10h às 19h
Nesta época também abertos ao domingo. 
Tlm. 919 595 792
Email: xeiodemimos@hotmail.com
Também no facebook

Vestuário Infantil

Xeio de
Mimos
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É atualmente o responsável pela 
cozinha do El Olivo, o restaurante do 
cinco estrelas Mélia Braga Hotel & 
Spa. Tem 46 anos, nasceu e vive em 
Guimarães, tirou o curso e obteve 
a carteira profissional na Escola de 
Hotelaria do Porto, tendo já realizado 
vários estágios em alguns dos 
melhores restaurantes portugueses, 
e também no estrangeiro.

O Chef vimaranense venceu a 25ª edição 
do maior concurso nacional de cozinha 
para profissionais, cuja final decorreu 
nos dias 20 e 21 de novembro, na feira 
Portugal Agro na FIL, em Lisboa.

Na prova nacional, a que chegaram apenas 
oito concorrentes, cada chef teve seis horas 
para cozinhar um menu com entrada, prato 
de carne, prato de peixe e sobremesa, 
com ingredientes obrigatórios: bacalhau 
salgado seco da Noruega, porco ou vitela e 
morangos e couve de Brejão.

O Júri considerou que “os pratos mais bem 
conseguidos” foram os apresentados por 
António Loureiro, valorizando o “Aroma, 
sabor, intensidade, criatividade e a um 
enorme respeito pela essência, nobreza 
e qualidade dos ingredientes”, e ainda a 
“consistência das técnicas demonstradas 
ao longo de todo o concurso, isto sem 
nunca esquecer toda a sua bagagem e 
experiência enquanto cozinheiro”. 

O chef António Loureiro vai agora estagiar 
durante um mês no restaurante Azurmendi, 
no País Basco, que foi eleito o mais 
sustentável do mundo pelo The Worldś 
50 Best Restaurants. Ainda a destacar 
o prémio Bacalhau Salgado Seco da 
Noruega que levará António Loureiro áquele 
país para a sua primeira pesca de bacalhau 
fresco, e que o transformará no rosto do 
projeto Skrey – Bacalhau Fresco da Noruega.

O Vimaranense
é o Chef Cozinheiro
do Ano 2014

Entrevista

António 
Loureiro
texto: Eliseu Sampaio
fotos: Joaquim Lopes / Mais Guimarães



O júri, foi presidido por Nuno Mendes, 
do restaurante Chiltern Firehouse, em 
Londres, e era composto também pelos 
chefs João Rodrigues, Leonel Pereira, 
Henrique Sá Pessoa, Nuno Diniz, 
Orlando Esteves e Helmut Ziebell. 

António Loureiro apresentou a concurso 
nesta 25º edição do Chefe Cozinheiro do 
Ano, o seguinte menu, que lhe garantiu 
a atribuição do título: Entrada – “Horta e 
Capoeira”, Prato de Peixe: “Bacalhau Negro”, 
Prato de Carne: “O Ossobuco, a Moleja e o 
Coração”; Sobremesa: “Feira Popular”.

Estava à espera de ser distinguido 
como Chef Cozinheiro do ano 2014?

Este ano, sinceramente, estava com 
grandes espectativas de vencer. Tinha 
treinado muito, e fui para ganhar! 
Concorri o ano passado pela primeira 
vez, não para vencer, embora teria sido 
fantástico, mas sabia que seria difícil, pois 
só uma vez é que um concorrente venceu 
na sua primeira participação. Foi mais 
para ver como funcionava, porque é um 
concurso muito exigente com uma prova 
bastante intensa. 

Como se preparou?

É necessário treinar muito para provas 
como esta, são necessárias muitas 
horas de treino, e que aconteceram 
normalmente, entre as 23 e as 3 ou 4 
da manhã. Mas, no final, eu sentia-me 
muito bem, os pratos estavam ótimos, 
os tempos estavam corretos, batia tudo 
certo. Poderia eventualmente acontecer 
algum imprevisto que me pusesse fora 
da corrida, mas felizmente correu tudo 
bem, e concretizou-se aquilo que eu 
estava à espera, que era ganhar.

E ficou satisfeito…

Muito satisfeito, foi uma alegria enorme.

Tem recebido muitas felicitações?

Muitas. Muitas mesmo. Têm sido uma 
loucura estes últimos dias.

E como reagiu a família com
esta distinção?

Muito bem. Foi naturalmente com 
muito orgulho que receberam a notícia. 
Souberam primeiro pela televisão, pois 
ainda não tinha sequer podido ligar-lhes. 
E quando o fiz, já estava tudo em festa.

E teve muitos amigos a
ligar-lhe dizendo que queriam
ir jantar lá a casa?

(risos)…Sim, muitos, mas são situações 
normais, também do orgulho que 
provavelmente sentem.

Que valor dá a esta distinção?

O reconhecimento acaba sempre por 
ser uma coisa importante para 
nós enquanto profissionais, para 
quem pretende marcar uma linha ou 
uma filosofia. É, sem dúvida, muito 
importante. Agora, não vai mudar a 
minha personalidade nem a minha 
forma de estar, embora reconheça 
que me poderá trazer algumas coisas 
em termos profissionais.

Uma viagem à Noruega para a pesca 
de bacalhau fresco, e um estágio 
num restaurante internacionalmente 
conhecido em Bilbau. Que importância 
poderão ter estes prémios?

Um maior enriquecimento pessoal e 
profissional. O restaurante Azurmendi 
em Bilbau, foi simplesmente declarado 
o restaurante mais sustentável 
do mundo, visto que produzem 
praticamente tudo aquilo que vendem. 

É um conceito completamente 
diferente. Estamos a falar da alta 
gastronomia e outro nível, e por isso 
penso que será uma experiência 
fantástica e benéfica.

A viagem à Noruega prende-se com o 
facto de no concurso ter apresentado 
um prato de bacalhau?

Todos nós tínhamos que apresentar 
esse prato, era um dos requisitos. 

Este prémio é obviamente também 
o reconhecimento do bom prato 
de bacalhau que fiz. Entretanto, irei 
também fazer parte de um projeto a 
implementar em Portugal, que é o da 
divulgação do bacalhau fresco, um 
produto bastante interessante.

Ainda tem o bacalhau seco
à mesa no Natal?

Claro!!!!

O tradicional, ou lá
em casa inovam?

Não, não, não. É sem dúvida o 
tradicional. Nessas coisas sou muito 
tradicionalista.

Será o Chef a preparar
a ceia de Natal lá em casa?

Provavelmente não, pois trabalho 
nesse dia. Dependerá muito da 
hora que conseguir chegar a casa, 
mas com certeza que farei algum 
miminho para a família.

Explique-nos os pratos que
preparou para o concurso?

A minha entrada era “Horta e Capoeira”, 
um ovo “desmontado”, desconstruído. 
Com ele fiz umas claras em castelo, 
pondo a gema no seu interior, e 
envolvendo tudo. Depois preparei um 
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“Acabo de concretizar 
um sonho! Este é o cul-
minar de muito trabalho 
e muito empenho. Estou 
muito feliz!”
Chef António Loureiro

PUB



tapete de ervilhas, feito também com 
uma técnica usada com uma alga 
chamada “agar agar”, e trituramos tudo 
até ficar um tapete completamente liso. 
A entrada foi servida também com uns 
cogumelos e muita horta. 

O prato de bacalhau, que designei 
por “Bacalhau negro”, tinha também 
sabores muito tradicionais. O 
bacalhau era pintado a tinta de 
choco, ficando preto por fora e branco 
por dentro, depois levava muitos 
produtos tradicionais, como uma 
couve estufada, o toucinho, tudo 
apresentado com alguma técnica. O 
prato tinha também um bombom frito 
com um molho dentro, e assim que 
se partia, abria e criava algum efeito 
de show, que por vezes também é 
necessário e fica bem. 

Em relação ao prato de carne, era um 
osso da canela cortado ao meio, onde 
utilizei uma parte do chambão. Utilizei 
também molejas, um produto que a 
maioria das pessoas não conhece, e 
coração de vitela. Foi apresentado com 
favas e com chouriço, portanto, com 
sabores tradicionais e algumas técnicas 
inovadoras, de forma a criar ali um 
contraste entre a cozinha tradicional e a 
cozinha contemporânea.
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Quanto à sobremesa, fiz uma sopa 
fria de morangos, uns merendes, um 
creme de queijo, um bolo, algodão 
doce, e uns crocantes para tornar o 
prato mais harmonioso e mais guloso, 
chamei-lhe “Feira popular”.

Quanto tempo estiveram
em competição?

Cerca de seis horas. E dessas seis, quatro 
foram para preparar todos os pratos, da 
maneira que quiséssemos. Ao fim desse 
tempo, tivemos que tirar os primeiros 
pratos. Temos de apresentar quatro de 
cada: quatro entradas, quatro de peixe, 
quatro de carne e quatro sobremesas, 
com diferenças de 40 minutos entre cada 
prato. Quatro concorrentes competiram no 
primeiro dia, e os restantes no dia seguinte. 
Eu cozinhei no primeiro, e correu bem. 
No segundo já estava mais descontraído, 
como espetador atento, e claro, a aprender, 
porque acho que nunca sabemos tudo, 
estamos sempre a aprender.

Quando iniciou este seu percurso
no mundo da cozinha?

Eu comecei há cerca de vinte e três, 
vinte e quatro anos. A minha mãe tinha 
de ir trabalhar,  e deixava-me as coisas 
mais ou menos orientadas, embora 

às vezes a coisa não corresse muito 
bem, pois íamos para a brincadeira e 
esquecíamos a comida (risos).

Depois, sempre tive boas referências 
na família, a minha avó era excelente 
cozinheira, algumas tias também, e 
como tal, foi algo que sempre quis 
pelo menos tentar. Decidi fazer uma 
formação, um pequeno curso, e foi aí 
que vi claramente ser aquilo em que 
eu queria fazer carreira. A partir daí 
dediquei-me totalmente a aprofundar 
conhecimentos, não só a nível 
académico, como também profissional.

Mas há vinte anos, ainda existia algum 
preconceito em relação aos homens na 
cozinha, como geriu essa questão?

É um facto. A nível profissional já se 
viam, embora poucos, alguns homens 
na cozinha, mas sem dúvida que eram 
cargos ocupados maioritariamente por 
mulheres. Atualmente, as coisas são 
bem diferentes, existem mais homens 
que mulheres, mas sinceramente nunca 
foi uma barreira para mim, pois sou uma 
pessoa de ideias muito fixas. Posso 
demorar a tomar uma decisão, mas 
depois de a tomar, dificilmente volto 
atrás. É sem dúvida uma profissão que eu 
adoro e não me via a fazer outra coisa.



Quais as qualidades necessárias para 
se ser um bom profissional?

Paixão, talento, humildade, força de 
vontade. A formação é só uma parte 
importante do processo, sem as outras 
qualidades não é suficiente.

Mas é uma profissão extremamente 
exigente. Não se sente cansado da 
cozinha e de toda a pressão que exige 
um cargo como o seu? 

Já diz o ditado, quem corre por gosto 
não cansa. É óbvio que chego muitas 
vezes ao fim do dia completamente 
exausto. É uma atividade bastante 
pesada, principalmente quando envolve 
operações maiores, como é o nosso 
caso aqui no hotel, pois fazemos vários 
congressos para quatrocentas, quinhentas 
pessoas. Também temos de assegurar as 
refeições normais no restaurante, o que 
por vezes, faz com que a carga horária e o 
trabalho sejam muito intensos. 

Como consegue confecionar tantas 
refeições, tendo sempre aquele 
cuidado com a apresentação?

São produtos diferentes, não querendo 
com isto dizer que tenhamos mais 
ou menos cuidado com aquilo que 
apresentamos. Existe contudo um padrão 
que temos que cumprir. Temos que ter a 
noção que fazer refeições para vinte ou 
trinta pessoas não é a mesma coisa que 
fazer para quatrocentas ou quinhentas. 
Mas sem dúvida que, acima de tudo, 
tentamos sempre apresentar qualidade, 
seja para que segmento de mercado for.

Como caracteriza a sua cozinha?

Embora utilize produtos e técnicas não 
tradicionais, como as da cozinha francesa 
e outras, sem dúvida que a minha cozinha 
preferida é a tradicional, assentada numa 
base contemporânea bem tratada e 

apresentada de forma diferente, mais 
atual, sem contudo, desrespeitar a receita 
para não perder os sabores originais, a 
nossa cultura gastronómica.

Pensa um dia abrir um
restaurante com o seu nome?

Curiosamente, já fui coproprietário de 
um restaurante em Guimarães antes de 
sair, e gostei imenso, foi sem dúvida uma 
experiência muito boa, com bastante 
sucesso. Mas como se costuma dizer, um 
restaurante é uma prisão numa gaiola de 
ouro, em que eventualmente podemos ter 
muito sucesso, até ganhar muito dinheiro, 
mas temos que lá estar a tempo inteiro. 
Se bem que hoje veria as coisas de outra 
forma. A experiência e a maturidade 
permite-me agora ver de forma diferente. 
Mas tenho esse desejo, mas com certeza 
não será num futuro próximo.

E será em Guimarães?

Provavelmente sim. Guimarães continua 
a ser a minha cidade de eleição. 

Recordo-me muito bem, que quando 
trabalhava fora, e depois regressava, o 
que mais gostava era das placas a dizer 
Guimarães. Sem dúvida que Guimarães é 
uma cidade encantadora e eu, sou uma 
pessoa bastante presa à minha terra, às 
minhas origens, o Vitória é o clube o meu 
coração, e vivo intensamente também as 
tradições da minha cidade.

Depois desta conquista, onde 
gostaria de estar a seguir?

Gosto de estar onde estou, mas se 
tivesse de escolher, gostaria de me 
ligar a algo que principalmente tivesse 
qualidade, independentemente de ser 
gastronomia de gama média ou alta, 
o importante era ser muito focado na 
qualidade. Na qualidade do produto e 
na qualidade do serviço. No conforto, na 
comodidade do cliente, muito nessa linha.

Acha que algum dos seus 
descendentes seguirá
os seus passos?

Sinceramente, não me parece. Os meus 
3 filhos, pelo menos da comida gostam 
(risos), mas seguirão o que realmente 
os fizer mais felizes, e com certeza 
que estarei cá para os ajudar e apoiar 
naquilo que for possível. Eles gostam 
de ajudar lá em casa a preparar as 
refeições, mas não quer dizer que isso 
vá fazer deles cozinheiros.

“O reconhecimento 
acaba sempre por ser 
uma coisa importante 

para nós enquanto 
profissionais, para quem 

pretende marcar uma 
linha ou uma filosofia.”

Chef António Loureiro

Um
Presente
do Chef 
António
Loureiro

texto: António Loureiro
fotos: Direitos Reservados

Ingredientes
400gr Requeijão

6 Ovos 
400gr Leite condensado

250ml Natas
50gr açúcar

Raspa de 1 limão
Caramelo 

Preparação
Bater os ovos com o açúcar durante 5 
minutos. Bater o requeijão com o leite 

condensado as natas e a raspa de limão. 

Envolver bem os dois preparados, untar 
formas individuais com o caramelo, colocar 
dentro o preparado, levar ao forno a 170ºC 
em banho-maria quente durante quarenta 

e cinco minutos a uma hora.

Como é Natal, sobram sempre claras, 
com elas pode sempre fazer umas 

farófias de cardomomo.

Bater as claras até estarem firmes em 
castelo, juntar 50gr de açúcar e bater 

novamente até o açúcar ficar dissolvido 
(fica um merengue branco e liso).

Retirar as sementes de cardomomo 
da casca e colocar numa panela 
até tostar ligeiramente, adicione 
500ml de leite e deixe levantar 

fervura, coloque algumas colheradas 
de merengue e deixe cozer 2 
a 3 minutos, retire com uma 

espumadeira deixe arrefecer e 
coloque em cima do pudim.

Pudim de Requeijão 
com farófias

de cardomomo
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A Direção da Sociedade Martins 
Sarmento deliberou produzir 
e divulgar um texto acerca da 
propriedade da estátua de D. Afonso 
Henriques, que atualmente se encontra 
colocada à entrada do recinto fronteiro 
ao Paço dos Duques de Bragança.
Texto que abaixo reproduzimos.

A estátua
é nossa! 
Finalmente encontra-se reposta a espada 
da escultura de D. Afonso Henriques, da 
autoria de Soares dos Reis, graças à pronta 
iniciativa da Direção Regional da Cultura 
do Norte. Contudo, a este propósito, tem 
sido referido em alguma comunicação 
social que a estátua do nosso primeiro 
Rei é propriedade da Direção Regional da 
Cultura do Norte, o que não corresponde à 
realidade: a estátua é nossa! 

A sugestão para se erigir em Guimarães um 
monumento a D. Afonso Henriques partiu 
de um vimaranense, João Alves Pereira 
Guimarães, residente no Rio de Janeiro, que, 
em 1882, apresentou esta proposta em carta 
enviada à Câmara Municipal. 

Inspirada por esta missiva, a Câmara 
resolveu nomear uma comissão, sob 
a sua direção, reunindo os notáveis de 
Guimarães, “para realizar os meios e 
preparar os trabalhos para execução do 
dito monumento”, à semelhança do que o 
proponente tinha já feito no Brasil. 

Em 1884, a comissão, tendo reunido 
6.000$000 réis, solicitou ao escultor 
António Soares dos Reis “se poderia 
fazer um monumento digno”. Após 

Desfile pelas ruas da cidade percorreu 
as principais artérias do Centro 

Histórico. Durante o percurso, cantou-
se o Hino da Restauração.

O aniversário da Restauração 
da Independência Nacional foi 

comemorado em Guimarães na noite 
do passado domingo, 30 de novembro, 
pelo Grupo Recreativo “Os 20 Arautos 

de D. Afonso Henriques”, numa 
cerimónia que contou com a presença 
de Domingos Bragança, Presidente da 

Câmara Municipal de Guimarães.

Depois de hasteadas as bandeiras, o desfile 
percorreu as principais ruas do Centro 

Histórico, com os participantes a entoarem o 
Hino da Restauração, seguindo em direção à 

estátua do Rei D. Afonso Henriques.

Junto à estátua, além dos discursos 
protocolares, o Orfeão de Guimarães 

interpretou o Hino de Guimarães, o Hino 
da Restauração e o Hino de Portugal. 

As comemorações da Restauração da 
Independência Nacional contaram com a 
participação da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, 
Orfeão de Guimarães, Grupo Cultural 

e Recreativo “Os Trovadores do Cano”, 
Sociedade Musical de Guimarães e C.N.E.

muitas vicissitudes, decidiu-se efetuar 
o monumento em bronze, tendo-se 
realizado um contrato entre a Câmara e 
o escultor, com data de 2 de setembro 
de 1885, no valor de 7.000$000 réis.
 
A estátua foi inaugurada no dia 20 
de Outubro de 1887, no Campo de S. 
Francisco, pelo Rei D. Luís e toda a 
Família Real, na presença de cerca de 
15.000 vimaranenses. Como afirmou o 
Rei D. Luís, na ocasião, “aquela estátua 
significa que o povo português paga 
uma dívida sagrada” ao nosso Primeiro 
Rei. E, como diz Manuel Alves de 
Oliveira, em escrito rico de referências 
documentais e que também seguimos: 
“E Guimarães ficara de parabéns!”
 
Assim, não restam dúvidas de que a estátua 
é dos vimaranenses e da sua Câmara!
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Tradição Vimaranense

A Lenda
da Vaca Negra

texto: Paulo César Gonçalves
fotos: Arquivo Municipal Alfredo Pimenta

Urgezes,
24 de Dezembro de 1930

A noite caiu sobre Guimarães como um 
véu escuro, cobrindo-lhe a nudez das 
ruas. É véspera de Natal. As famílias que 
podem aconchegam-se à lareira, abra-
çando o calor com genuína vontade. Na 
rua, o frio actua por toda a parte, um 
pouco à semelhança do negrume do céu.
 
Santo Estevão de Urgezes encavalita-se 
numa das ladeiras do inóspito Monte de 
Santa Catarina, monte cujo topo bem 
vestido por granito vigia, triunfante, a 
materna cidade de Portugal. A paisagem 
é, não surpreendentemente, austera.
 
Há um bicho que vagarosamente se 
passeia. A sua presença seria quase 
imperceptível não fosse a esbran-
quiçada cor dos seus olhos e da sua 
cornatura: é uma vaca, negra como 
o mais negro dos becos. Qual cão, 
cheira e vasculha tudo aquilo com que 
se vai deparando. Detém-se diante da 
velha igreja da freguesia, como se de 
alguma forma lhe fosse familiar. E é!
 
A Vaca fôra já o terror daquele luga-
rejo sem que nada tivesse feito para 
merecer tal estatuto. A sua cor e as 
particularidades que tiveram como 
desenlace o seu nascimento levaram 
a que as pessoas a apelidassem de 
“filha do diabo”. O bicho havia sido 
gerado numa relação de uma só noite, 

após escapadela da sua progenitora 
de uma cerca, estragada por uma 
vigorosa tempestade.
 
A Vaca Negra, que metia medo ao povo, 
aos padres e à gente que manda nos 
destinos da gente, mas que não assus-
tava as crianças, levara “guia de marcha” 
após ordem do meirinho do sítio. Um 
cigano que por ali estava de passagem 
com a sua caravana aceitou levá-la, “para 
sempre”, afirmou. Como se enganara!

A Negra Vitela, talvez por nas veias lhe 
correr o rebelde sangue da sua Mãe, 
conseguira escapar! Algum tempo an-
dara na vida “nómada”, própria do seu 
então novo dono. Passara pelo Norte 
de Espanha, Trás-os-Montes, pela Beira 
Alta, em seguida pelo Douro e depois 
pelo Alto Minho, onde ficou por uns 
tempos com a nova família. Em Viana 
do Castelo, aproveitando uma breve 
distracção provocada por um banho de 
ocasião dos ciganos nas águas do rio a 
que os Romanos chamaram de “Le-
tes” e a que os Portugueses chamam 
Lima, e também uma corda mal presa, 
pirou-se num piscar de olhos. Foi ver 
a Vaca fugir, ligeira, campos fora, e o 
dono-que-já-não-o-era, correr, desnu-
do, atrás da bicha. Em vão! A manhosa 
escapulira-se. Para sempre!

Fome? Nunca passara. O Minho é verde 
e ela sabia-o: era minhota de nascen-
ça. Nunca à região faltaram campos 
de pasto, fosse qual fosse a direção a 

seguir, a verdura abundava. Entregara-
se, não só por isso, mas também por 
razões afectas ao fado, à vida errática 
durante cinco semanas, saltando de 
campo em campo, escolhendo pasta-
gens e inventando improvisadas camas.
 
Era comum as pessoas confundirem-
na com um touro e muito raramente o 
contacto era mais do que apenas visual. 
A Vaca vivia sem ser verdadeiramente 
importunada, a não ser quando, pelo 
caminho, encontrava bois prontos para 
o imediato namoro, ou outras vacas, 
ciumentas da sua libertina condição.
 
Passara, contudo, sem grandes sobres-
saltos, Esposende. Seguiu-se Barcelos, 
onde se quedou por quase um mês. 
Depois Braga, com passagem fugaz. 
Chegou às Taipas, seguiu para São João 
de Ponte, Santa Eulália de Fermentões, 
Creixemil e, por fim, entrou, via Rua dos 
Gatos, no velho burgo de Guimarães, na 
madrugada do dia 6 de Dezembro de 
1930, dia do Senhor São Nicolau, Padroei-
ro dos Estudantes da Fundadora Terra.
 
Apesar da peculiaridade da sua figura, 
passou relativamente incógnita pelo 
rossio do Toural e restante centro da 
cidade, não sendo a tal alheio a hora 
e a falta de movimento nas ruas. Não 
se demorou nas artérias vimaranas, 
seguindo a sua marcha na direção do 
verde e do pasto. Num pequeno alto, 
na encosta da Penha, encontrou o seu 
poiso: Santa Marinha da Costa.
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Durante quase três semanas se dei-
xou por aí ficar, não a importunando 
a gélida brisa nem as companhias de 
ocasião. O alimento em abundância 
e a vista que dali obtia do horizonte 
cativaram-na de forma envolvente. 
Mas a Vaca, a Negra Vaca, sabia que 
o seu lugar não era aquele e, uma 
vez mais, se entregou à marcha, 
vagarosa porém determinada. Era 
já noite quando a partir da velha 
igreja da Costa se escutou o sino a 
dar a trindade das seis.

Subiu a escura bovina pela escura 
paisagem, rasgando os campos com 
a tresmalhada corpulência da sua si-
lhueta até São Roque. Daí, desceu até à 
Fonte Santa. Até à Igreja de Santo Este-
vão de Urgezes foram umas dezenas de 
mastigares. A Vaca estava na sua terra!
 
O cheiro não enganava e os animais, 
dados às coisas do faro, sentem-no 
com redobrada força. A paisagem tão 
familiar preenche o olhar da ladina 
ruminante. Segue o trilho que tão bem 
conhecia. Não estava tão mudado 
quanto isso, desde a última vez que o 
percorrera. Ela sabe bem para onde ir.

 Ainda hesitou, à primeira olhadela, mas 
o cheiro batia certo. Em que confiar 
mais: visão ou olfacto? Para tirar as 
dúvidas, mergulha a cabeça no pasto 
e mastiga dele. Estavam dissipadas! É 
aquele o local! O sítio onde tantas tar-
des passara, primeiro, na companhia do 
Zacarias, o seu dono, depois, sozinha, 
quando o tolo decidira desaparecer 
para nunca mais voltar.

Então por que razão a cautela inicial? 
A resposta dá-se da seguinte forma: 
naquele local estava a “nascer” um 
edifício, uma coisa já com princípio 
e meio. Parecia ser uma casa impor-
tante. Talvez uma escola. A Vaca, que 
se preocupa mais com comida do 
que com livros, deita-se na cercania, 
cansada da jornada. Era ali que mais 
queria estar. Adormece.

Urgezes, Madrugada
de 25 de Dezembro de 1930

CATRAPUUUUUUUUUUUUUUUUUM!
O estrondo é enorme! A negrita dá um 
salto, assustada e sobressaltada. Não é 
a forma mais agradável de acordar, não!
 
Espreita, a medo, por entre os ramos de 
um arbusto. O cenário é digno de regis-
to: Há um buraco no chão e uma estra-
nha carripana virada do avesso. Cinco 
bichos acastanhados, com uma espécie 
de cornos adornando-lhes a cabeça, 
jazem deitados, queixando-se do que 
parece ter sido uma valente queda. Um 
grande saco tombado. Uma pitoresca fi-
gura enfiada num garrido fato, sentada, 
resmunga. Amaldiçoa a sua sorte:
 
– Logo hoje!
Rais parta! Rais parta! Rais parta!
 
(começa a descrever o que pensa ter sido 
a causa do acidente, gesticulando muito.)
 
– Foi na Costa… foi na Costa! Eu sei 
que foi! Quando baixamos para come-
çar a descida, o trenó bateu de raspão 
numa das torres da Igreja…Depois 
foi-se adiando a queda, aos altos e 
baixos, aos repelões e trambolhões… 
(tira um terrão das barbas) Estou todo 
badalhoco! Ai que porco que estou...o 
que vale é que ninguém me vê… (leva 
as mãos à cabeça) AI ! As minhas me-
ninas! Oh, mas será que…?



O velhote de barbas brancas (cheias de 
terra) corre para a beira das criaturas de 
cornos estranhos e começa a dar-lhes 
mimo. Uma a uma levantam-se, a custo. 
Sacodem a cabeça insistentemente. (O 
estranhamente trajado fala-lhes)

– Pamela, então? Está tudo bem? Luci-
neide, e tu, estás ok? (uma delas, mais 
brincalhona e já refeita, dá no Homem 
uma pequena marrada nas costas) 
Ah, Micas, sua marota... (afagando-lhe 
o dorso) já queres brincadeira! E tu, 
Minerva? Temos ainda muito a fazer! 
O sorriso que lhe enfeitava a cara de-
pressa desapareceu quando percebeu 
que uma delas se mantinha, ainda, 
prostrada por terra.
 
(O amistoso ancião, visivelmente preo-
cupado, dirige-se até ela.)

– Rudolfo, que se passa contigo?
(o bicho olha-o, triste e apagado) Oh 
não, logo tu! A minha rena-chefe, a 
comandante. Logo tu…logo hoje. Rais 
quilhe isto, o que havia de acontecer. 
E foi logo na Tua casa, Frei Diogo, logo 
na tua casa! Porra!
 
Um olhar mais atento permitiu ver (e 
perceber) que aquela Rena (assim se 
chama o bicho) tinha uma das patas 
dianteiras partidas. A sua “utiliza-
ção” para aquela noite estava fora de 
hipótese. E que noite! A noite de Natal, 
a mágica noite pela qual todas as 
crianças do Mundo anseiam. Está fácil 
de adivinhar quem é a personagem 
que lamenta a sua sorte: Senhoras 
e Senhores, Meninos e Meninas, São 
Nicolau ou, para quem preferir, o PAI 
NATAL! O Pai Natal, em Urgezes!

Anda o Pai Natal às voltas de um lado 
para o outro, sempre seguido pelas 
quatro renas, como se de fiéis cães se 
tratassem. Rudolfo continua no chão, 
gemendo como uma tola. De repente, 
um barulho vindo de um arbusto. O 
Nicolau, sempre atento, detém-se, olha 
atentamente. Desconfiado, pergunta:
 
– Ou lá, quem aí se esconde?
 
A nossa Vaca está inquieta, deixando-
se, no entanto, ficar. O Pai Natal vai-se 
aproximando. A Vaca está desconfia-
da. O Velho chega-se ao arbusto e a 
“turina” dá dois passos atrás.
 
(exclama o Barrigudo)
 
– Eia! Devo estar bêbado! (olha com 
mais atenção) Serás tu algum dos 
meus estudantes disfarçado? (reflec-
te) Não… não me parece, a folga de 
São Nicolau já lá vai.
 
A Vaca, após os passos à rectaguarda, 
estagnou. Mantém-se impávida, olhan-
do o enérgico barbudo. Este, por sua 
vez, percebe que se trata mesmo de um 
bicho, uma Vaca, com a particularida-
de de ser Negra, como a noite. Negra, 
como uma capa de estudante! 

– Ó Vaca, tenho grandes planos para ti! 
Acho que acabas de me salvar a noite.
 
Enquanto profere estas palavras, o tolo 
do Pai Natal sorri muito. A Vaca, natu-
ralmente, nada percebe, e tudo o que 
tem para lhe mostrar é a sua expressão, 
comum às Vacas, ainda que singular na 
medida em que se trata de um raro es-
pécime. Estranhamente cativada pelas 
palavras do Pai de todos os Natais, dá 
dois passos na direção dos seus braços, 

que a afagam como anteriormente 
fizera com as renas. Estas, por sua vez, 
olham para a Negrita com desconfiança, 
todas ciumentas. O São Nicolau aperce-
be-se e trata logo do assunto:

– Aqui há amor que chegue para todas. 
É trabalhar em conjunto! As crianças do 
mundo contam connosco!

O plano estava bom de ver: o Pai Natal 
iria substituir Rudolfo pela Vaca Negra. 
Mas como, se a Vaca tinha como únicas 
habilitações conhecidas comer e fugir? 
Ora, a magia tem coisas incríveis: 
conjuntamente com os seus químicos 
e físicos e demais cientistas, o bom do 
Niquinho desenvolvera uns pozinhos 
que resolveriam todo e qualquer pro-
blema, fosse em gente ou em bichos. 
À primeira vista, pareceria desneces-
sária a súbita convocatória da Vaca 
para a jornada, uma vez que, assim 
sendo, os pozinhos poderiam ser utili-
zados na rena combalida.
 
Pois, não há bela sem senão. Apesar 
da fantabulástica invenção, a mesma 
só poderia ser utilizada três vezes no 
mesmo ser. Rudolfo já disso beneficia-
ra em anteriores ocasiões: primeira, 
quando partiu uma das hastes, após 
valente borracheira (de licor) e conse-
quente queda; segunda, no Natal de 
’27, numa bulha com um gato (nesta, 
o Pai Natal quase se recusou a ajudar, 
não se justificava andar à porrada em 
dia Santo); terceira, em ’28. Rudolfo 
metera-se nos chocolates e engorda-
ra de forma exponencial. Resultado: 
ficara tão gorda que não conseguia le-
vantar voo. Valeram-lhe os pozinhos!
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A Vaca, que não estava ali por 
acidente (ao contrário dos outros) 
mas parecia, é polvilhada com os 
afamados pós e, num brilho de lua, 
torna-se leve como uma pena! Trenó 
endireitado, bússola alinhada, Ru-
dolfo embrulhada numa manta, junto 
ao grande saco vermelho, na parte 
traseira do trenó, renas a postos, 
comandadas por uma…Vaca! Negra!
 
O Grandioso Nicolau sobe, pomposo, 
para o trenó. Tira do vermelho casaco 
o sino. Fá-lo ouvir-se, põe as costas 
direitas, pega nas rédeas e sacode-as: 
inicia-se a jornada. A Vaca, temerosa, 
parece não comandar as pernas. Cor-
rem sozinhas! Num segundo, já está no 
ar, fechando, numa primeira instância, 
os olhos. Depois abre-os. A maravilha a 
que assiste é indescritível.

– AHAHAHAHAHAHAHAHAHA! Cá vamos 
nós! – avisa o Pai Natal. E vão mesmo. O 
mundo, tão grande, torna-se numa só 
noite, naquela, tão pequeno. A Vaca Negra, 
que experimentara a vida nómada durante 
um período de tempo, fica a conhecer, 
nesta peculiar viagem, a vastidão do 
Planeta Terra e das pessoas que o com-
põem. A Vaca Negra, que já fôra a “filha 
do diabo” e o “terror” de Urgezes é, nesta 
jornada, a “salvadora do Natal”.

Umas horas depois, estão de volta a 
Urgezes. Vieram devolver a bicha à sua 
verdadeira morada. O Velhote nem sabe 
como agradecer à Negra. Ele devia-lhe 
o êxito do Natal. Apesar do sorriso es-
tampado no rosto, lágrimas rolam pelas 
suas faces. A Vaca olha-o com o seu 
olhar de Vaca. Num repente próprio de 

quem lhe corre sangue amalucado pelo 
corpo, o Nico lança um desafio à Vaca:

– Ó minha Negrinha, diz-me, o que é preci-
so para que venhas para sempre comigo?

A Vaca não responde, afinal de contas 
é vaca. Então o Homem Natalino (e 
Nicolino!) lembra-se:
 
- Já sei. Vou deitar-lhe os pós.
Assim ela pode responder.
 
Dito e feito. Os pós são jogados em 
cima da Vaca e ela espirra. Começa 
a sentir pressão na garganta: são as 
palavras que querem sair:
 
– Ó Velhote (e reflecte nas palavras, 
é a primeira vez que fala, a sensa-
ção é estranha, só estava habituada 
ao “mumumu”. Fá-lo com sotaque à 
Guimarães!), esta é a minha terra. Já 
por uma vez me quiseram daqui para 
fora, entregaram-me a um cigano 
que me quis levar para sempre. Pro-
mete que me deixas voltar quando eu 
quiser voltar e eu acompanhar-te-ei 
para todo o lado. Lembra-te, eu sou 
de Urgezes, eu sou de Guimarães!

O Velho olha a Vaca com admiração. Afaga-
lhe a cabeça com afecto e responde-lhe:

– A tua vontade é a minha vontade! 
Este sítio é também meu (faz uma pe-
quena pausa). Aqui vieram os coreiros e 
os estudantes da Colegiada reclamar a 
renda no festejo do meu dia. Guimarães 
é lugar sagrado no meu coração! E, para 
que nesta terra se saiba, para todo o 
sempre, que aqui esteve uma Vaca, 

uma Negra Vaca, ficará este local e 
esta Escola celebrizada e conhecida 
como a da Vaca Negra!

Dito isto, partiram para local incer-
to, certamente para aquele de onde 
nascem os Natais. Junto ao local, um 
pequeno bilhete com uma simples 
inscrição:
 
“VACA NEGRA”.
 
A informação foi passando de boca 
em boca, de cabeça em cabeça, de lu-
gar em lugar. A fama cresceu. Aquele 
lugar fôra baptizado.

Quanto à Vaca, nunca mais foi vista. 
Talvez nunca mais volte, ou talvez volte 
todos os anos, mas em segredo. Talvez 
tenha ocupado o lugar do Rudolfo. Tal-
vez não. Mas a sua história perdura.
 
Fim.

Por pedido expresso do seu autor, 
este texto não se encontra ao abrigo 
do novo acordo ortográfico. 
 
Paulo César Gonçalves 
 
Inspirada na famosíssima
“Lenda da Vaca Negra”, da obra
“Contos e Lendas de Urgezes”.
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O problema do desemprego – que a 
certa altura engrossa a precarieda-
de - será muito mais longínquo do que 
se possa imaginar, ultrapassando as 
noções clássicas da sua abordagem. 
Em 1958, Hannah Arendt previu que a 
automação esvaziaria as fábricas e que 
a sociedade tecnológica seria, parado-
xalmente, uma sociedade de trabalha-
dores sem trabalho. Na década de 1980, 
André Gorz percebeu as transforma-
ções e metamorfoses a partir da con-
tradição manifesta no facto da socieda-
de produzir mais riqueza com cada vez 
menos trabalho. Em 1995 Rifkin explicou 
que as duas fases da revolução indus-
trial anteriores tinham tido capacidade 
de absorver os trabalhadores excen-
dentários - o campesinato fora absor-
vido pela primeira revolução industrial 
enquanto os operários foram absorvi-
dos pelo setor terciário no impacto da 
segunda revolução tecnológica. Contu-
do, a atualidade, fruto do desemprego 
gerado a partir do terciário - bancos, 
seguros, comércio, telecomunicações 
- e a emergência de uma sociedade as-
sente na tecnologia e no conhecimento, 
não produziria os mesmos resultados 
na medida em que por muito baixo que 
sejam os custos do trabalho, são sem-
pre superiores aos custos da tecnologia. 
Este é um problema do futuro que o 
presente devia deter-se. 

Há um tipo-ideal de decisões práticas 
que parecem ilustrar a tal ausência 
de futuro no presente. As empresas 
de recrutamento, por certo obede-
cendo a “critérios de racionalidade 
económica”, quando postos perante 
candidatos no feminino, inquirem-nas 
sobre os seus planos de maternidade, 
não se coibindo de demonstrar que 

Partamos do lugar-comum: Natal é 
quando o Homem quer, é nascer e fazer 
renascer a esperança. É apontar o dedo 
para o futuro e convocar a esperança 
de que humanidade está a mudar. Mas 
é também tempo de reflexão sobre uma 
certa realidade frívola que se instalou 
e que retirou o futuro do presente. Por-
que o único momento em que o futuro 
realmente existe é no presente. Quando 
o amanhã imaginado se dá e se realiza 
o projetado, o futuro já é outro. O de-
saparecimento do futuro nos discursos 
nega a reflexividade ao individuo, retira 
o horizonte da vida, anula o fio condutor 
da existência certa e serena, coloca a 
incerteza nos corpos funcionando como 
uma força centrípeta que tolhe os movi-
mentos. Outrora a religião remetia o ser 
para o seu interior e a salvação mostra-
va o caminho com as fronteiras. A reli-
gião atual parece provir da tecnologia 
cujos artefactos assumem a presença 
de deuses do momento. Os espíritos 
parecem ter sido capturados pela lógica 
do presente. Exclusivamente.  

A invisibilidade a que são remetidos os 
indivíduos desocupados de trabalho é 
um bom exemplo de como as preocu-
pações, inclusive dos media, obedecem 
a lógicas desumanas. A destruição 
criativa a que o país foi sujeito colo-
cou muitos milhares de pessoas num 
reservatório de inatividade. Com o 
país transformado num laboratório 
de análise social e económica, não se 
compreende o esconder do problema, 
varrendo-o para debaixo do tapete, 
sendo certo que tal tem de ser en-
frentado a qualquer momento. Aqui e 
além, vai-se verificando o surgimento 
de truques, subterfúgios e manigâncias 
criando uma realidade diversa da vivida. 
As baixas das taxas de desemprego são 
uma dessas surpresas que, inclusive, 
até levou os responsáveis da “troica” 
a questionarem a origem da redução. 
O princípio é simples e clássico: não 
aumentando o investimento, como se 
explica que aumente o emprego? Em 
boa verdade, Portugal há muito que se 
dedica ao abate de desempregados nas 
inscrições, como se ocorrendo a não ins-
crição, se desse a resolução do problema.   

Opinião

Natal:
O Futuro no 

Presente

o lugar depende da escolha entre ter 
e não ter filho. Esta intromissão na 
esfera íntima da mulher, constituída 
como um direito naturalizado das 
estratégias empresariais, é a uma das 
mais inqualificáveis e intoleráveis for-
mas de dar corpo ao que se designa 
de gestão. Arendt, Gorz e Rifkin não 
pensaram que os ajustes a introduzir 
nas sociedades pelos agentes econó-
micos, estivessem prestes a mandar 
as mulheres para casa, negando-lhes 
o direito de, simultaneamente terem 
filhos e uma carreira. Se houvesse fu-
turo no atual presente concluiríamos da 
necessidade da introdução de uma taxa 
à produção de bens e serviços que ocor-
ressem exclusivamente da tecnologia. É 
que, quer queiramos quer não, a tecnolo-
gia pode produzir sem humanos, mas não 
contribui para a segurança social.

Com a emersão de casos em que só 
resta a justiça, ninguém duvida que 
Portugal precisa, muito rapidamente, 
de introduzir processos tendentes 
a evidenciar transparência nas suas 
instituições. Há duas formas de se 
produzir essa mudança: ou por reco-
nhecimento interno ou por imposição 
externa. Esta última é tendencial-
mente perigosa porque resulta da 
força e apela às instituições gestoras 
da violência legítima. Mas nenhuma 
democracia se torna sã através da 
visibilidade de atores provindos do 
campo policial e judicial. Resta assim 
o reconhecimento interno da mudança 
como forma de se produzirem altera-
ções, não só de forma mas também 
de conteúdo, capazes de sinalizar a 
sociedade que há outros caminhos, 
porventura mais duros, tortuosos e 
exigentes, mas socialmente responsá-
veis e moralmente aceitáveis. Quando 
Domingos Bragança decide comunicar 
ao Ministério Público o caso da apro-
priação de identidades na fraudulenta 
híper votação do Orçamento Parti-
cipativo, tal atitude conforta-nos na 
medida em que resulta a certeza de 
que na política vimaranense há quem 
esteja disposto a mudar internamente.

Esser Jorge Silva

texto: Esser Jorge Silva
foto: Joaquim Lopes
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Ciclo Colóquios
para a Cidade

Rui Reis 
Explicou 
Ciência

Desta vez a organização dos “Colóquios 
para a Cidade” não escondia uma certa 
preocupação à partida. É que sendo Rui 
Reis uma pessoa muito conhecida nos 
meios académicos mas sem a mesma 
visibilidade nos meios de informação de 
massas, a sua figura poderia não gran-
jear a adesão pública que ocorrera nos 
anteriores convidados. Um outro aspeto 
cingia-se à questão sempre sensível da 
comunicação da ciência, campo discursi-
vo pouco atrativo e, geralmente remetido 
para a noção da linguagem hermética, 
com alguns traços tribais, fechada em sig-
nos e símbolos próprios e, por isso, inte-
ressada aos técnicos da área mas pouco 
ou nada dizendo aos comuns mortais. 

Contudo as preocupações dos orga-
nizadores cedo mostraram-se exage-
radas. Por um lado, a figura e o traba-
lho de Rui Reis granjeia, não só uma 
grande atração, mas também grandes 
apoios institucionais. A sua conferência 
motivou a presença de António Cunha, 
Reitor da Universidade do Minho (UM) 
e o empenho do Domingos Bragança, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Guimarães, assim como um trabalho 
bastante profícuo da Sociedade Martins 
Sarmento na divulgação do evento. 
Por isso, apesar do mau tempo e do 
atraente Guimarães Jazz, a noite de 12 
de novembro mostrava um público não 
só numeroso, mas também interessa-
do, atento e envolvido na conferência 
seguido de debate decorrido no salão 
nobre da Sociedade Martins Sarmento.

Quando intervém em Portugal, seja 
para falar com crianças, seja para falar 
com especialistas, Reis usa os mesmís-
simos materiais de comunicação visual 
para dar a conhecer o que significa 
3B’s - Biomateriais, Biodegradáveis e 
Biomiméticos, laboratório intimamente 
ligado à Universidade do Minho, por si 
criado em 1998 e que atualmente faz 
também parte do Laboratório Asso-
ciado ICVS/3B’s, além de ser ainda o 
organismo diretor European Institute of 
Excellence on Tissue Engineering and 
Regenerative Medicine que tem 22 filiais 
em 13 países da Europa. Quase como 
querendo dessacralizar a ciência, colo-
cando-a em contacto com o cidadão co-

texto: Esser Jorge Silva
fotos: Araduca
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mum, foram esses mesmos diapositivos 
que o cientista usou para explicar o que 
faz, como faz, de que forma se financia, 
como se coloca na rede mundial, quais as 
dificuldades e que fim tem o produto das 
investigações por si dirigidas no capítulo 
da resolução de problemas práticos colo-
cados no dia-a-dia do setor da saúde.

Para além das questões técnicas 
versando a finalidade e utilidade da 
investigação fundamental, cada vez 
mais orientada para a resolução de 
problemas práticos, Reis dissertou 
sobre algumas incongruências no modo 
como o processo científico é construído 
em Portugal, apresentando dados de-
monstrativos de incoerências de análise 
projetiva, aspeto que faz com que o seu 
centro de investigação seja, proporcio-
nalmente desconsiderado nacionalmen-
te, ao passo que, para além de obter 
os melhores indicadores no exterior, 
é também uma das instituições de 
investigação que mais recursos conse-
gue captar a nível internacional, gerindo 
atualmente cerca de 35 milhões de 
euros em projetos. O cientista exortou 
assim a procura de soluções no estran-
geiro dado que é clara a inexistência de 
possibilidades no país. Este alerta assu-
me uma grande importância na medida 
em que se trata de uma mensagem que 
contraria a ideia de fuga de cérebros, 
tão em voga, deixando perceber que, 
grande parte das vezes, as soluções 
estão mais rapidamente nas instâncias 
internacionais, possibilitando, a partir 
daí a captação e recursos capazes de 
levar avante projetos que de outra for-
ma ficam sem desenvolvimento.

As comemorações dos 40 anos 
do 25 de abril continuam em 
janeiro de 2015. D. Manuel Cle-
mente, Patriarca de Lisboa, será 
o próximo orador. Segue-se 
Boaventura Sousa Santos e, no 
final, a 23 de Abril, António Bar-
reto encerra estas comemora-
ções dos 40 anos do 25 de Abril, 
levadas a cabo por um grupo de 
cidadãos vimaranenses. 

A escola João de Meira, de Guimarães, 
venceu o Prémio Escolar Montepio, 
pela segunda vez, em seis edições, 
prémio no valor de 25 000 euros. A 

cerimónia de entrega decorreu na 
passada segunda feira no Porto.

A Fundação Montepio, com o obje-
tivo de promover e disseminar boas 

práticas educativas que melhorem as 
condições de aprendizagem e viabili-
zem projetos educativos inovadores, 

concede 88.749,00€ a cinco estabele-
cimentos de ensino.

Religião

Distinção

A Alegria do 
Evangelho

Escola João 
de Meira 

Premiada

Neste sábado, dia 6 de dezembro, pelas 
21.45 horas, a ASMAV (Associação de 

Socorros Mútuos Artística Vimaranense) 
promove, na sua sede na Rua de Gil Vi-
cente, em Guimarães, um debate sobre 
a mais recente exortação apostólica do 

Papa Francisco, “A Alegria do Evange-
lho”, que tanta perturbação tem criado 
entre as hostes mais liberais e conser-

vadores dos areópagos mundiais.
 

O debate terá como principais pro-
motores Frei Fernando Ventura e 

Francisco Teixeira e será moderado 
por António Magalhães.

 
A organização espera poder contar com 

a presença dos vimaranenses com o 
seu contributo ativo, debatendo, discor-
dando e intervindo, “já que é no debate 
vivo e no conflito cultural que a liberda-
de se afirma”. Afirma Francisco Teixeira.
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O mês de Novembro é dedicado pelo 
Rotary Internacional à Fundação 
Rotária (Rotary Foundation) e, como 
não poderia deixar de ser, o Distrito 
Rotário 1970 assinalou esta data com 
a realização do Seminário Distrital 
da Rotary Foundation e Gestão de 
Fundos, que decorreu em Vila Nova 
de Gaia no dia 8 de Novembro, numa 
organização do Rotary Club de Vila 
Nova de Gaia, com a colaboração do 
Rotary Club de Sandim.

Ao longo de um dia inteiro de trabalho 
os rotários do Distrito 1970 puderam 
receber formação sobre adesão aos 
diversos projetos de candidatura 
aos subsídios da Rotary Foundation 
destinados a programas distritais ou 
globais dos clubes. O Rotary Club de 
Guimarães também esteve presente 
neste evento, através do seu Delega-
do à Rotary Foundation, o companhei-
ro António Sérgio Pouzada.

Os principais objetivos a atingir pela 
Fundação Rotária de Rotary Interna-
cional com os subsídios que atribui 
em cada um dos projetos são a paz e 
prevenção e resolução de conflitos, a 
prevenção e tratamento de doenças, os 
recursos hídricos e saneamento, a saú-
de materno-infantil, a educação básica 
e alfabetização e o desenvolvimento 
económico e comunitário. 

Em 2009, o Rotary Club de Guimarães 
desenvolveu um grande projeto através 
da Rotary Foudation, em parceria com 
o Rotary Club de Leicester (Inglaterra), 
que consistiu no equipamento de duas 
salas snozellen na APCG de Guimarães, 
numa obra que rondou os € 50.000,00, 
e que tem vindo a dar grandes frutos 
no desenvolvimento das capacidades 
mentais e cognitivas de pessoas porta-
doras de deficiência mental.

Este mês de Novembro, dedicado à 
Fundação Rotária de Rotary Interna-
cional, terminou com a realização, no 
passado sábado, dia 29, de uma Gala 
Solidária no Centro de Exposições de 
Braga, organizada pela Comissão Distri-
tal da Rotary Foudation, presidida pelo 
Past-Governados Rui Amandi. Desti-
nada a angariar fundos para a erradi-
cação da pólio e para os programas de 
combate à pobreza, ao analfabetismo e 
à subnutrição, esta gala trouxe até ao 
grande auditório do PEB a Big Band do 
Conservatório de Música Calouste Gul-
benkian de Aveiro e a Orquestra Sinfónica 
do Conservatório de Música Calouste Gul-
benkian de Braga. O Rotary Club de Gui-
marães fez-se representar neste evento 
com os companheiros António Jacinto 
Teixeira e António Sérgio Pouzada.

A nível interno, o Rotary Club de Guima-
rães também centrou a sua última reu-

nião, realizada na sua sede no passado 
dia 27, no tema da Rotary Foudation 
(R.F.). Durante a sua intervenção, Sérgio 
Pouzada, delegado do clube à RF, ex-
plicou que esta é uma corporação sem 
fins lucrativos apoiada por contribui-
ções voluntárias dos Rotários e amigos 
que partilhem com a Fundação a visão 
de um mundo melhor. 

Na última reunião do Rotary Club de 
Guimarães foram ainda intervenientes 
o companheiro António Lopes (que 
destacou a sua presença no jantar de 
encerramento das comemorações do 
20º Aniversário da APCG), o companhei-
ro Victor Sanfins (que deu conta de um 
pedido de apoio para a entrega de um 
DAE - desfibrilhador externo automáti-
co a uma instituição de Guimarães) e o 
companheiro José Guimarães (que resu-
miu a sua presença no jantar comemo-
rativo do X Aniversário da LACHAA em 
que foi homenageado, a titulo póstumo, 
o companheiro Abel Ribeiro da Silva).

Do programa do Rotary Club de Gui-
marães para este mês de Dezembro 
destaque para a reunião conjunta com 
o Rotary Club de Caldas das Taipas, seu 
clube afilhado, no passado dia 2. 

Rotary Clube de Guimarães

Rotários de
Braço Dado

com a
Fundação

Rotária
de Rotary

Internacional
texto: António Jacinto Teixeira
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Rali de Portugal
de 21 a 24 de Maio

“Cerimonial Start” 
no Castelo de 
Guimarães 

O turismo de Portugal retirou-lhe o 
apoio, mas 12 municípios (incluindo 
Guimarães) assumiram 1 milhão de eu-
ros para o seu financiamento. Aquele 
que já foi considerado o melhor rali do 
mundo está de regresso ao Norte e 
Guimarães é o ponto de partida.

Dez anos depois de rolar pelo sul, o Rali de 
Portugal regressa, em 2015, aos troços nor-
tenhos. Parte para a estrada a 21 de Maio 
graças ao voluntarismo de 12 municípios 
que selaram um acordo de investimento 
de um milhão de euros que vem substituir 
o apoio retirado pelo Turismo de Portugal 
que quase inviabilizou a prova.

Assegurado o financiamento, o Rali vai 
encontrar-se com alguns dos seus troços 
mais históricos, embora o Automóvel Clu-
be de Portugal (ACP), organizador do Rali 
não tenha ainda adiantado o percurso.

A cerimónia inicial e o sinal de partida da quin-
ta prova do Campeonato do Mundo de Ralis 
2015 terá lugar a 21 de maio, junto ao castelo 
de Guimarães, no Campo de São Mamede. 

A prova portuguesa, que no próximo ano 
vai ter lugar no norte do país, fará parte 
do Campeonato do Mundo FIA de Ralis 
de 2015 e vai disputar-se depois de Monte 
Carlo, Suécia, México e Argentina.

O protocolo assinado por Amadeu 
Portilha, vice-presidente da Câmara de 
Guimarães, e no qual participam outros 
11 municípios nortenhos aficionados 
crónicos do desporto automóvel, entre 
os quais Fafe, Lousada, Amarante, Ponte 

de Lima ou Mondim de Basto, foi a solu-
ção encontrada para a ausência de finan-
ciamento do Turismo de Portugal.

As responsabilidades financeiras dos 12 
municípios que vão emprestar cenários 
para a prova deverão ser asseguradas 
por uma candidatura conjunta junto da 
CCDR-N, no âmbito do Programa Operacio-
nal Regional do Norte 207/2013 da ON.2, ao 
abrigo do overbooking, ou seja, verbas que 
restam do antigo quadro comunitário e que 
ainda não foram afetadas.

“A realização no norte de Portugal do rali 
é estratégica para a região e para a sua 
afirmação. A verba que o Turismo de Por-
tugal sempre concedeu a esta prova foi 
retirada e as câmaras envolvidas foram 
chamadas a mais um esforço financeiro, 
tendo em conta a grande visibilidade 
internacional do evento”, refere em co-
municado Amadeu Portilha.

O vice-presidente da autarquia considera 
que será uma excelente jornada de promo-
ção de Guimarães, “cidade capaz de aco-
lher os maiores eventos mundiais”, entre os 
quais a de Capital Europeia da Cultura 2012.

Com o beneplácito da FIA – Federação 
Internacional do Automóvel, o Rali de 
Portugal, que voltará a ter grandes mol-
duras humanas, continuará a ser encara-
do como a primeira “verdadeira” prova 
do Campeonato do Mundo FIA de 
Ralis de 2015, uma vez que se disputa 
depois de Monte-Carlo, Suécia, México 
e Argentina, cujas provas têm carac-
terísticas muito particulares. A ronda 

texto: Andreoia Lopes / fotos: MP Jacobeu

monegasca, como é tradição, abre o 
calendário em pisos de asfalto normal-
mente marcados por tempo invernoso.

Em fevereiro, na Suécia, mantém-se a 
presença de neve na competição, en-
quanto no México e na Argentina, provas 
que se realizam fora da Europa, vigora a 
tradição de se apresentarem, habitual-
mente, as equipas oficiais que participam 
em todo o calendário. Depois, no mês de 
maio, o Rali segue para Portugal, um dos 
mais concorridos da época, já com a pre-
sença de muitas formações privadas. 
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Clube Caçadores das Taipas, 91 Anos

Orgulho no passado, 
um Sorriso no Futuro
texto: Carlos Lima / fotos: Clube Caçadores das Taipas

O Clube Caçadores das Taipas orga-
nizou, no passado dia 28 de novem-
bro, numa unidade hoteleira da vila 
termal, o seu Jantar de Gala para 
comemorar o 91º aniversário.

E foi precisamente nesse local que há 
noventa e um anos, a 19 de novembro 
de 1923, se reuniram ilustres Taipenses 
com o propósito de discutirem e apro-
varem o projeto dos estatutos, elabora-
dos por uma comissão iniciadora, para 
a fundação do clube. A ideia, foi lançada 
na altura por José Ferreira Guimarães.

Aprovados que estavam os estatutos, 
procedeu-se à eleição dos primeiros 
corpos gerentes do Clube, sendo Al-
fredo Fernandes, eleito como primeiro 
presidente da direção.

O Jantar de Gala juntou à mesa cerca de 
duas centenas de pessoas, entre asso-
ciados, atletas, direção, patrocinadores, 
antigos atletas e dirigentes. De realçar, 
também as presenças do vereador Ricar-
do Costa, em representação da Câmara 
Municipal de Guimarães, Carlos Coutada, 
Vice-Presidente da Federação Portu-
guesa de Futebol, Sílvio Nogueira, em 
representação da Associação de Futebol 
de Braga, e também o Dr. Manuel Ribeiro 
em representação da Junta de Freguesia 
de Caldelas. Unanimemente reconhece-
ram “todo o trabalho meritório que tem 
sido feito pelo clube ao longo destes 
noventa e um anos, na dinamização do 
desporto local e nacional.”

Homenagem ao
Fundador do Clube
Numa noite marcada por diversas 
homenagens, desde atletas a patroci-
nadores, destacou-se a homenagem ao 
primeiro presidente do clube, Alfredo 
Fernandes, que “durante a vida, dedicou 
o seu saber ao serviço do desporto, 
em especial ao Clube Caçadores das 
Taipas, do qual foi presidente durante 
vinte anos. A direção do clube entendeu 
homenagear o fundador e sócio nº1, 
colocando um quadro com a sua foto-
grafia, na sede do clube.” Referiu João 
Pedro Ribeiro, atual Presidente. 

Melhoria
das Instalações
Num discurso muito virado para a for-
mação, João Pedro Ribeiro, referiu que, “o 
clube está em claro crescimento, e prova 
disso, é que esta época atingimos a res-
peitável marca dos 200 jovens, que dia a 
dia praticam desporto nas nossas instala-
ções. Investimos muito na sua formação, 
quer como atletas quer como homens. 
Este número em muito se deve à recente 
inauguração do relvado sintético”. 

O atual líder dos “caçadores”, aprovei-
tou também o momento, para fazer um 
apelo às instituições presentes, sobre “a 
necessidade de melhorar as instalações 
(vestiários e balneários) e os equipa-
mentos desportivos para a formação.”

O momento alto da noite, foi a intervenção 
de Ricardo Costa, vereador do municí-
pio vimaranense, que referiu “a Câmara 
Municipal está sem dúvida empenhada 
em proporcionar aos jovens de Guimarães 
as melhores condições possíveis para a 
prática do desporto, por isso, e depois de 
termos visitado o local, quero aqui garantir 
que a Câmara Municipal de Guimarães vai 
financiar as obras de reabilitação dos bal-
neários do Clube Caçadores das Taipas.”

A notícia foi recebida com muito en-
tusiasmo e alegria, levando ao rubro 
toda a estrutura do clube, bem como 
os demais convidados, principalmente 
vários pais que há muito ansiavam por 
melhores condições para os seus filhos.

Um Futuro
Mais Risonho
No final da cerimónia, João Pedro Ribeiro, 
Presidente do Clube Caçadores das Taipas, 
declarou à Mais Guimarães que “se o dia já 
era de festa, agora mais ainda, pois a concre-
tização dessas obras será um marco muito 
importante na vida do clube e dos jovens, 
que certamente, serão no futuro, o rosto do 
clube.” O dirigente agradeceu também “a 
todas as pessoas que fizeram parte da vida 
do clube e o fizeram crescer a todos os níveis, 
bem como a todos os sócios, patrocinado-
res, atletas, dirigentes e simpatizantes, que 
dia a dia, colaboram com o seu precioso 
tempo e recursos. Nunca deixem de apoiar 
o clube, para que o clube se mantenha vivo 
e na rota do sucesso.” Afirmou.
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Cartoon de
Miguel Salazar

Diamante Negro,
Alvi-Negro
ou Robbialac?...

No Uruguai, terra que o viu nascer,
Jonathan Álvez sempre foi
o Diamante Negro.

Com a sua chegada a Guimarães, po-
dia ter passado a ser branco e negro, 
pois não faltariam razões para isso. O 
princípio da igualdade de tratamen-
to já remonta às origens do Vitória, 
e faz mesmo parte dos estatutos 
da fundação do clube - nunca fazer 
distinção entre brancos e negros, ou 
com quaisquer outras raças. Essa é a 
razão de ser das cores do nosso clube, 
e também o motivo pelo qual Jonathan 
Álvez poderia muito bem ter passado 
a ser o Diamante Alvi-Negro.

Mas fosse ele negro ou alvi-negro,
a verdade é que isso seria apenas uma 
característica de si próprio, porque em 
relação aos seus adversários, Álvez pinta
-os com as mais diversas cores. Deixa-os 
azuis com a falta de ar, amarelos de tão 
mal-dispostos, verdes de inveja, vermelhos 
com tamanha irritação e a estes últimos, 
os Moreirenses, a esses pintou-os de roxo, 
enregelados que ficaram com um golo 
marcado já nos minutos finais da partida. 
Enfim, é caso para dizer que lhes faz a vida 
negra ou que, no mínimo, os deixa brancos 
com os sustos que lhes prega.

No início, o homem era apenas negro. 
Depois, podia ter passado a ser tam-

bém branco. Mas com o tempo vai 
precisar de ter tantas cores para pintar 
os seus adversários, que mais há-de 
parecer um catálogo da Robbialac.

E é por isso que mais-dia-menos-dia 
há-de passar a ser conhecido pelo... 
Diamante Robbialac...

José Rialto
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