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Pedro
Abrunhosa
Em entrevista exclusiva à Mais Guimarães, o artista fala 
da sua carreira e do estado do país. Pedro Abrunhosa 
vem a Guimarães no dia 14 de fevereiro apresentar 
“Inteiro”, um espetáculo comemorativo dos 20 anos 
do lançamento do seu primeiro álbum “Viagens”.
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Editorial
Eliseu Sampaio
Diretor da Mais Guimarães

na capa

A nova Mala de cartão
Pedro Abrunhosa diz, em entrevista
exclusiva à Mais Guimarães,
que canta a vida, e nela se inspira
para retratar o presente.

Esta canção, que trará a Guimarães no 
próximo dia 14, fala de saudade, de des-
pedida, de dor, do nosso triste fado. 
É tempo de dar a voz aos artistas, tempo 
de que o futuro se há-de lembrar.

Cheguei ao fundo da estrada, 
Duas léguas de nada,
Não sei que força me mantém.
É tão cinzenta a Alemanha
E a saudade tamanha,
E o verão nunca mais vem. 
Quero ir para casa
Embarcar num golpe de asa,
Pisar a terra em brasa,
Que a noite já aí vem.
Quero voltar
Para os braços da minha mãe,
Quero voltar
Para os braços da minha mãe.
 
Trouxe um pouco de terra,
Cheira a pinheiro e a serra,

Voam pombas 
No beiral.
Fiz vinte anos no chão,
Na noite de Amsterdão,
Comprei amor
Pelo jornal.
Quero ir para casa
Embarcar num golpe de asa,
Pisar a terra em brasa,
Que a noite já aí vem.  
Quero voltar
Para os braços da minha mãe,
Quero voltar
Para os braços da minha mãe.
 
Vim em passo de bala, 
Um diploma na mala, 
Deixei o meu amor p’ra trás.
Faz tanto frio em Paris, 
Sou já memória e raiz,
Ninguém sai donde tem Paz.
Quero ir para casa
Embarcar num golpe de asa,
Pisar a terra em brasa,
Que a noite já aí vem.  
Quero voltar
Para os braços da minha mãe,
Quero voltar
Para os braços da minha mãe.
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Uma história de embalar

Nesta edição, e porque estamos no mês 
dos namorados, Paulo César Gonçalves 

conta-nos uma hilariante história de amor.
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A Ribeira e a Cidade
No Laboratório da Paisagem, estu-

da-se a Ribeira de Couros e a sua 
relação com a Cidade.

32

Street Workout
Guimarães é a cidade com mais par-
ques e praticantes no país. Conheça 

esta nova modalidade.
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“Era uma vez... Ciência para quem 
gosta de histórias” é uma exposição 
interativa de ciência e tecnologia que 
parte do imaginário mágico dos contos 
tradicionais para explorar fenóme-
nos e conceitos das ciências naturais, 
como a Física, a Química, a Matemáti-
ca, a Geologia e a Biologia, relacionan-
do-os com o mundo real.”

Nesta exposição, composta por 40 
módulos, a ciência é encontrada no 
imaginário fantástico das histórias 
tradicionais, nos castelos assombra-
dos, na floresta labiríntica. Ao mesmo 
tempo, o visitante fica a saber se é 
possível construir uma casa de palha 
que resista ao sopro do lobo, por que 
tinha afinal o lobo uma boca tão gran-
de, ou se a marioneta gigante do Pinó-
quio conseguirá enganar o público.

Ricardo Costa, vereador do mu-
nicípio, que está a acompanhar o 
processo de instalação do “Ciência 
viva” em Guimarães e foi um dos 
impulsionadores para a realização 

desta exposição, referiu à Mais Gui-
marães estar “muito satisfeito com 
o número de visitas já alcançado. 
Acrescentando, “estou convencido 
que vamos levar a muito bom porto 
este projeto. O Ciência Viva faz parte 
do imaginário das pessoas, como se 
pode ver pelo êxito desta exposição 
no Pavilhão do Conhecimento, e será 
também um sucesso junto das nos-
sas crianças, porque a ciência deve 
aprender-se desde tenra idade.”

Os serviços de educação do muni-
cípio, liderados por Adelina Paula 
Pinto, estão neste momento a agen-
dar as visitas de todas as escolas do 
pré-escolar, 1 º e 2º ciclo do conce-
lho, para que todas as crianças de 
Guimarães possam visitar esta expo-
sição do Pavilhão do Conhecimento. 
“Curioso é que muitas delas acabam 
por voltar ao Ciência Viva com as 
suas famílias. Sinal do muito inte-
resse que esta exposição desper-
tou nas nossas crianças.” Referiu a 
vereadora da educação.

A exposição que possibilita ao público, 
de todas as idades, descobrir a ciência 
através de personagens de fábulas, que 
protagonizam dez histórias intemporais, 
pode ser visitada diariamente até 11 de 
abril, entre as 10 e as 18 horas.

A entrada na exposição tem um custo 
simbólico de 1,00 euro por visitante a 
partir dos 3 anos de idade. A duração 
da visita está prevista para cerca de 50 
minutos e não é guiada de modo a que 
sejam os visitantes a explorar os diver-
sos módulos com histórias infantis, com 
o acompanhamento de monitores para 
esclarecer qualquer dúvida. As marca-
ções de grupos devem ser efetuadas 
para o seguinte endereço de email: 
cienciaviva@cm-guimaraes.pt
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Em 15 dias, mais
de 3000 já visitaram

“Era uma vez... Ciência 
para quem gosta de 

histórias” 
texto: Andreia Lopes

fotos: Câmara Municipal de Guimarães
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O Município de Guimarães, a Ciên-
cia Viva - Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica e a 
Universidade do Minho assinaram 
um protocolo para a atribuição do 
estatuto de “Centro Ciência Viva” ao 
projeto que está a ser instalado na 
antiga fábrica Âncora, no Campus Uni-
versitário de Couros, em Guimarães. 

O acordo foi formalizado durante a 
cerimónia de inauguração da exposição 
“Era uma vez... Ciência para quem gosta 
de histórias”, no Instituto de Design.
Na Inauguração, Domingos Bragan-

Acordo envolve
Câmara Municipal e
Universidade do Minho

Centro Ciência Viva
integra Rede Nacional

ça, Presidente do Município, realçou a 
importância de estarem presentes, no 
primeiro dia, a promotora da ciência 
nacional, bem como a comunidade edu-
cativa. «A exposição começa bem, pois 
estão aqui a Dra. Rosália Vargas, o se-
nhor Reitor da Universidade do Minho, 
os professores dos agrupamentos de 
escolas e Presidentes das Juntas de Fre-
guesia do nosso concelho. Esta expo-
sição marca a pré-abertura do Ciência 
Viva, em 2015, um espaço que terá uma 
marca identitária muito própria, distin-
tiva e diferenciadora dos Ciência Viva, a 
nível nacional.” Referiu o autarca.

Para Rosália Vargas, Presidente da 
Ciência Viva - Agência Nacional para 
a Cultura Científica e Tecnológica, 
este é “um projeto inspirador”, cujo 
espaço será ocupado pela “moderna 
museologia científica”. 

António M. Cunha, Reitor da Universidade 
do Minho, congratulou-se pela oficiali-
zação da parceria que «comemora uma 
relação» tripartida que a Academia quer 
aprofundar. «Guimarães é uma cidade 
muito particular, que nos leva para o 
mundo imaginário da fundação de um 
país. Temos três parceiros adequados 
para desenvolvermos projetos no âmbito 
da promoção da Ciência. Este é um even-
to-âncora para o espaço de Couros da 
Universidade do Minho, onde estamos já 
a promover o ensino superior e a investi-
gação. O Ciência Viva será um elemento 
de grande atração deste espaço». 

A instalação do Centro Ciência Viva de 
Guimarães terá o acompanhamento do 
designer Henrique Cayatte.
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Visitar a Noruega e acompanhar a pesca 
do bacalhau foi um dos prémios do 
Concurso Cozinheiro do Ano ganho pelo 
chef vimaranense António Loureiro. 

Foram quatro dias em que teve a oportu-
nidade de sair para o mar e acompanhar 
todo o processo, desde a pesca à trans-
formação do bacalhau. No final, ainda 
cozinhou para cerca de 40 pessoas numa 
cozinha improvisada numa unidade fabril 
da vila piscatória norueguesa.

António Loureiro (que em criança sonhou 
ser pescador) participou na pescaria, “não 
precisámos de ir para o alto mar porque 
o Screy (bacalhau em norueguês) vem 
alimentar-se às FIORDES que são umas 
grandes entradas de mar entre mon-
tanhas rochosas. Pescamos uns baca-
lhaus jeitosos e para além disso também 
pescamos um alabote com cerca de 100 
quilos. A pesca é muito dura em qualquer 
lugar, mas principalmente num país com 
temperaturas tão negativas”, observa.

Sobre a Noruega, António Loureiro diz 
ter encontrado um país muito boni-
to, com um povo excecional e uma 
cultura exemplar. Trouxe também na 
memória o muito frio que se faz sentir 
nesta época do ano em que há luz do 
dia apenas durante umas 3 horas e 
o sol nunca chega a aparecer. “O frio 
chega a temperaturas muito negati-
vas, é brutal. É preciso ter muita resis-
tência e equipamentos próprios.” 

Após esta experiência, António Lou-
reiro valoriza ainda mais o bacalhau, 
percebendo que se trata de um “peixe 
camaleão”. “Adapta-se a tudo e fica 
sempre bem desde que bem confecio-
nado”. A prova disso foi a refeição que 
confecionou na cantina de uma fábrica 
de bacalhau. “As opiniões em relação 
ao jantar foram muito positivas. Foi um 
gigantesco sucesso porque o bacalhau 
é flexível tanto na confeção como na 
apresentação”, refere.

António Loureiro nunca tinha trabalhado 
o bacalhau tão fresco. A partir de agora 
reconhece que a experiência vai influen-
ciá-lo na criação de novos pratos.

E este não poderia ser o momento mais 
oportuno uma vez que goza do título de 
Cozinheiro do Ano. “Tenho a oportunidade 
de mostrar o meu trabalho no país e no 
estrangeiro, de uma forma mais mediática, 
o que acresce de uma maior responsabili-
dade”, diz. “Um bom profissional, ambiciona 
sempre mais e eu não fujo à regra. Quero 
evoluir cada vez mais”, acrescenta.

Ainda no âmbito do prémio Cozinheiro 
do Ano, António Loureiro irá no mês 
de março cumprir um estágio num 
conceituado restaurante Azurmendi 
em Bilbau, distinguido como o res-
taurante mais sustentável do mundo 
pelo The World´s 50 Best Restaurants. 
Sobre essa experiência o vimaranen-
se refere, “será certamente mais um 

passo no meu crescimento, mais uma 
experiência enriquecedora, e que a 
nível profissional será bestial”.

A atividade piscatória norueguesa tem a épo-
ca alta entre os meses de janeiro e março. 

Atualmente, estes pescadores chegam 
a trabalhar quase 24 sobre 24 horas. O 
bacalhau é consumido fresco e seco, não 
salgado como os portugueses o tratam.

As próprias crianças, durante as tardes, e 
mediante um acordo com a escola local, 
trabalham na fábrica de bacalhau, apren-
dendo a partir dos 10 anos a valorizar o 
trabalho, e consequentemente, o dinheiro 
que recebem. Conta António Loureiro que 
um desses rapazes, no ano anterior tinha 
ganho cerca de 12 mil euros.

Cerca de 70% do bacalhau 
pescado é para importação 
portuguesa.

Quatro Dias na Noruega

António
Loureiro
na Pesca
do Bacalhau
texto: Andreia Lopes
fotos: Direitos Reservados
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Arquivo Municipal
Alfredo Pimenta

A Memória da Cidade
Está Aqui!

A 29 de Fevereiro de 1952 passou o 
arquivo a designar-se Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta, em homenagem àquele 
que foi seu Diretor cerca de 20 anos e 
que desempenhou funções também na 
Torre do Tombo enquanto conservador.

A maior riqueza do Arquivo Municipal 
é o designado tesouro da Colegiada de 
Guimarães que de resto justifica a criação 
excecional do Arquivo de Guimarães uma 
vez que os vimaranenses reclamavam 
para seu território esse espólio que, até 
ali, estava na Torre do Tombo.

Por regra, os arquivos municipais só 
acolhem documentos camarários. Em 
Guimarães, o Arquivo Alfredo Pimenta 
comporta 11 depósitos com climatização e 
plano de segurança. São verdadeiras cai-
xas fortes, à prova de fogo ou inundação.

O documento mais antigo data de 1130. O 
autor moral é o Conde D. Henrique.
No total, serão cerca de 8 quilómetros 
de documentos. Além do património da 
Colegiada, Alexandra Marques destaca as 
doações das netas de Alfredo Pimenta. 
O Arquivo guarda todo o acervo epistolar 
do seu patrono. Também Freitas do Ama-
ral doou todos os documentos referentes 
ao exercício das suas funções. Final-
mente, o património de Santos Simões 
também chegou pelas mãos da sua filha.

Além destes, mais recentes, é possível 
contemplar os pergaminhos de D. Dinis 
e D. João III, ou o testamento de Afonso 
Henriques. Há ainda as bulas papais 
ou a carta de D. Maria II que concede a 
Guimarães o título de cidade.

É um Arquivo único no país porque foi 
criado através de decreto-lei. Tem na 
sua origem o tesouro da Colegiada de 
Guimarães e reúne nos seus depósitos 
o que só um Arquivo Distrital reuniria. 

São 11 depósitos e 8 quilómetros de 
documentação guardada em verda-
deiras caixas-fortes. É a história da 
história, onde a memória mais longín-
qua data de 1130…

Além de rascunhos tínhamos na mesma 
mesa o primeiro capacete português 
usado há 100 anos na Primeira Guerra 
Mundial. Para além disso, medalhas 
distintivas e alusivas à República Por-
tuguesa. Armas brancas e diários de 
guerra. Heranças deixadas por vima-
ranenses que combateram no primeiro 
grande conflito mundial. 

O Arquivo Municipal Alfredo Pimenta fez 
um levantamento de todos os cida-
dãos de Guimarães que participaram 
na Primeira Guerra. Ao mesmo tempo, 
assente na iniciativa “Uma Imagem, 
Uma Memória, Uma História”, está a 
recolher património, como fotografias e 
outros objetos referentes à participação 
dos vimaranenses no conflito quando 
se cumpre um centenário desde a sua 
realização. Quase tudo é válido. Foto-
grafias, documentos, demais objetos 
dos soldados que partiram para a Guer-
ra e também dos que ficaram e viram 
partir. Os objetos podem ser doados ou 
apenas cedidos para digitalização.

Estão previstas várias atividades para 
comemorar o centenário, entre elas, 

uma exposição evocativa dos soldados 
e do Regimento de Infantaria nº20 en-
quanto parte integrante da participação 
portuguesa no conflito de 1914-1918.
O Arquivo Municipal Alfredo Pimenta 
está desde 2003 instalado na casa 
Navarros de Andrade que em 1940 já 
tinha acolhido o Tribunal de Trabalho e a 
Polícia de Segurança Pública.

Alexandra Marques, licenciada em 
História com uma especialização em 
Ciências Documentais, ramo Arquivo, é 
a diretora desde 2010.

Importa saber que o Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta é único no país, pelos 
documentos que recebe, mas espe-
cialmente por ter sido criado, em 1931, 
através de Decreto-lei, datado de 27 
de junho do dito ano. Esta atribuição 
conferiu-lhe ainda funções de Arquivo 
Distrital, porque passaria a reunir tudo o 
que em circunstâncias normais seguiria 
para o Arquivo de Braga, como proces-
sos de Tribunal, cartas paroquiais ou os 
documentos das Conservatórias.

texto: Andreia Lopes
fotos: CMG / Mais Guimarães
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De todos os documentos, uma grande 
parte já está disponível online através do 
site www.amap.com.pt. Os restantes es-
tarão em breve. Nem sempre é possível 
apresentar o documento físico e nesses 
casos o digital assume grande importân-
cia para difusão da informação.

Além de ocupar um espaço que carrega 
história, o próprio Arquivo Municipal é a 
história da cidade onde a sua memória 
não se esgota. Mas, não se julgue que 
a sua função se resume ao papel de 
depósito documental. O Arquivo Alfredo 
Pimenta tem um ativo serviço educa-
tivo que chega a reunir mais de meio 
milhar de crianças nas férias escolares. 

Através da História, os mais novos 
são convidados a reescrever muitas 
das linhas da fundação de Portugal. E 
deste modo – como realça Alexandra 

Marques – introduz-se a população 
menor na importância do Arquivo. O 
mesmo trabalho é também desenvol-
vido com o público sénior.

O Arquivo Municipal tem ainda um vasto 
conjunto de publicações e muitas expo-
sições e tertúlias em agenda. A mais pró-
xima será no dia 9 de abril e é alusiva ao 
centenário da Primeira Guerra Mundial.

Entretanto, mantém-se o apelo aos 
vimaranenses para a cedência de 
fotografias, objetos, cartazes e panfle-
tos de monumentos, tradições, festas 
populares, entre outras temáticas de 
interesse histórico sobre o património 
e a história do concelho de Guimarães, 
no âmbito da iniciativa “Uma imagem, 
uma memória, uma história”.

Este projeto de proximidade visa reforçar 
o acervo do Arquivo Municipal, através 
da digitalização e divulgação do material 
recolhido, que fará posteriormente parte 
da realização de exposições e de confe-
rências ao longo deste ano.

PUB
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Conheceu-a no serviço, entre um lanche rá-
pido nas pausas escolares. De frequentador 
pontual, passou a cliente fiel. Reservado, 
mas observador. Também ele se fez notar. 

Bruno Faria conheceu Dora Silva num 
dos seus três empregos. Não lhe conhe-
cia toda a história, mas foi pelo pouco 
que sabia que se deixou cativar.

Com 20 anos Dora tinha já um filho e 
carregava as cicatrizes emocionais de um 
casamento em que foi vítima de violência 
doméstica. Sofreu agressões durante 
a gravidez. Voltaria a sofrer dois meses 
depois do parto porque o jantar não 
agradou ao homem com quem casou. 
Nessa noite, saiu de casa. Da encosta da 
Penha caminhou até à cidade com o filho 
recém-nascido nos braços. Alimentou-o à 
colher com leite de vaca. 

Quanto mais Bruno sabia daquela mulher 
que o servia no café ao lado da escola 
Francisco de Holanda, mais se encantava. 
Era aquela força de mãe sozinha que se 
desdobrava em três pelo sustento do 
filho que impressionava Bruno. 

Tornaram-se amigos. Apenas amigos 
durante dois anos.

Não estava nos planos de Bruno, nem 
da sua família conservadora, assumir 
uma relação com uma mulher divor-
ciada já com um filho.

Foi num Opel Corsa que se beijaram a 
primeira vez. Não faltaria muito para 
Bruno assumir aquele amor perante a 
mãe. Com algum custo foi aceite.

Estaria para chegar o pior. O pai austero 
descobriu por terceiros o namoro dos 
dois e não lhe perdoou o desgosto de 
amar. Tirou-lhe o carro e o sustento.
Julgando fazer-lhe bem, Dora terminou 
a relação. Foram as palavras sábias da 
mãe, que a advertiu não poder escolher 
por ninguém, que a fizeram reconsiderar.
Seguiram-se dois anos de namoro 
com amor e criatividade para fintar a 
falta de apoio da retaguarda familiar 
de Bruno. Em vez de restaurantes, 
piqueniques ou lanches caseiros.

Em Julho de 2002 casaram. Miguel, 
na ocasião com 4 anos levou-lhes as 
alianças. Foi um casamento tratado “em 

cima da perna”, com muita improvisa-
ção, sem cabeleireiro e maquilhagem, 
mas foi perfeito. E para sempre.

Menos de dois anos depois nascia o pe-
queno Bruno. Fechou-se o clã.  Bailam-
-lhe as lágrimas nos olhos ao contar-me 
do orgulho que tem no marido Bruno.
“Se ele não tivesse aparecido na minha 
vida, hoje estaria sozinha, não queria 
mais homem nenhum”, declara-se.

Nem na ficção há famílias tão perfeitas. 
Não é pelos 13 anos de casamento ou pelas 
mãos entrelaçadas rua fora. As palavras 
dizem-se baixas num lar onde o grito não 
entra. Fazem-se os dias de rotinas, como o 
presente, invariavelmente, deixado no banco 
do carro ou os parabéns no primeiro minuto 
do dia. Construíram do nada. Ergueram betão 
que se fez força de sangue, mesmo sem o 
ser. Intransponível. Este é o retrato de um 
amor que tem o envolvimento como valor 
mais honesto do que o compromisso e os 
padrões sociais. Eles acreditaram. Ainda 
bem. Estão juntos. E é para sempre.

Bruno Faria, valeu ou não a pena seguir 
o meu conselho e continuar a ler?

No mês do amor a Mais
Guimarães surpreende-o

Não é ficção, 
é amor!

Chama-se Bruno Faria?
Está apaixonado?
Este texto é capaz
de ser para si.

texto: Andreia Lopes
fotos: Direitos Reservados
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O que vês num homem que 
não vês numa mulher? Foi com 
esta pergunta, colocada pelo 
pai, que Ricardo Carvalho sen-
tiu que se esgotava o oxigénio 
quando ainda vivia enclausu-
rado no armário.

Respondeu-lhe com ouvidos 
moucos como se de um grande 
disparate se tratasse. Negou. 
Uma e outra vez. Negou, vezes 
incontáveis. Aos pais, aos mais 
próximos, a ele próprio.

Tem 29 anos e negou metade da 
sua vida. Namorou com mulhe-
res. Procurou psicólogos. Aquela 
vida de clausura emocional tira-
va-lhe a vida. Restava-lhe pouco. 
“Aceita-te”, ouviu, invariavelmen-
te, da boca de todos os clínicos 
que procurou. Mas, não era essa 
a resposta que pretendia. Ricar-
do almejava uma cura para a sua 
homossexualidade. Teria razão a 
mãe que o aconselhava a sair de 
Guimarães, talvez do país, como 
caminho para a normalidade? 
Não tinha. Não havia remédios 
nem psicologia que lhe vales-
sem. Atentou contra a própria 
vida. Felizmente sem sucesso.

Ricardo Carvalho percebeu a sua 
orientação sexual com 15 anos, 
mas ainda antes disso o “seu 
jeito” não passou despercebido ao 
diretor da escola que frequentava 
que procurou os seus pais para 
lhes dar conta da estranheza no 
comportamento do filho.

Fruto de tal “estranheza” a rela-
ção com os pais foi-se perdendo 
até se tornar insuportável.
 
Aos 27 anos e com o pretexto
do trabalho, Ricardo saiu da
casa dos pais.

Quando finalmente teve cora-
gem de assumir a sua orientação 
sexual a reação foi ainda pior do 
que aquela que esperava. A mãe 
chegou a estar internada numa 
unidade de saúde mental.

Casado e com três
filhos sai de casa
por um homem

Paulo Carvalho, 44 anos, apaixo-
nou-se num olhar. Depois de um 
namoro curto haveria de casar 
em 1996 com aquele que pensou 
ser o amor da sua vida. 14 anos 
de casamento, três filhos.

A infância e a adolescência de 
Paulo foram completamente dife-
rentes da experiência vivenciada 
por Ricardo. Tão diferentes que o 
matrimónio foi uma consequência 
natural do seu percurso. Duran-
te sete anos (de casamento) foi 
feliz e fez feliz a esposa. Até ser 
surpreendido por um interesse em 
homens. Se por um lado não per-
cebeu o impulso, por outro, aquela 
atração aguçou-lhe a curiosidade. 
Começou a procurar homens. 
Envolveu-se. Mas, fê-lo sempre 
com discrição. Durante sete anos 
foi marido e pai exemplar enquan-
to alimentava relações homosse-
xuais extraconjugais.

Conta que certa vez se apaixo-
nou, por um homem. Durante 
dois anos manteve essa relação 
bem como o seu casamento. 
Quando a pessoa com quem es-
tava o abandonou, Paulo sofreu 
o pior desgosto de amor da sua 
vida. A família julgou-o doente. 
Emagreceu e isolou-se. Em casa, 
com a mulher, a convivência 
começou por se extinguir até se 
tornar infernal.

Em 2010, Paulo e Ricardo conhecem-se. 
Confidenciam segredos tendo a homosse-
xualidade como ponto comum. Tornam-se 
amigos inseparáveis. Apaixonam-se. 

Estávamos no início do verão. 

Com o casamento de Paulo por um fio a 
esposa começa a desconfiar de uma relação 
extraconjugal. Procura as provas da traição 
e encontra várias mensagens trocadas entre 
Paulo e Ricardo. Precipitou-se a rutura. Já não 
havia razões para manter aquele casamento 
e Paulo decide sair de casa. 

Inicialmente, Ricardo ofereceu-se para 
colaborar na busca. Posteriormente, 
impôs-se uma vida a dois. Dois meses 
depois de se conhecerem estavam a 
viver juntos. Na primeira noite na casa 
nova, enquanto casal, choraram ambos.

A via sacra de Ricardo terminou após a 
adolescência. A de Paulo tinha apenas 
começado. Um homem casado e com três 
filhos que tinha abandonado a mulher para 
viver com um homem. Não foi fácil. Foi alvo 
de boatos e julgamentos. Importou-lhe 
apenas os pais, os 10 irmãos e os filhos. Ao 
contrário do que aconteceu com Ricardo, a 
família de Paulo posicionou-se, incondicio-
nalmente, do lado dele.  

A relação dos filhos, hoje adolescentes, com 
o casal foi sempre pacífica e cúmplice. Paulo 
também já conquistou os pais de Ricardo. 

Juntos há cinco anos, decidiram casar. O ca-
samento será no dia 29 de agosto, simbolica-
mente no mesmo dia em que se juntaram.

Ricardo vai entrar para a cerimónia 
civil acompanhado pela irmã enquanto 
Paulo levará a filha pelo braço. 

Paulo e Ricardo
vão casar em agosto

A história de um 
amor que venceu 
preconceitos
texto: Andreia Lopes
fotos: Joaquim Lopes
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Tem infindáveis interpretações o amor. 
Socorro-me de Camões que já no século 
XVI o descrevia como fogo que arde 
sem se ver. Quantos mais o cantariam 
e diriam, em versos e prosa, através de 
escritos pessoais e universais. 

É comum (e fácil) amar-se o que obe-
dece aos padrões da beleza e da acei-
tação generalizada. A Mais Guimarães 
foi saber como se ama na diferença

Nelson Silva e Miguel Domingues já 
esperam sentados que as namoradas 
se lhes juntem à mesa.
 
No rádio, canta Toni Carreira. 
Durante a espera vamos trocando 
sorrisos de circunstância.

Rosa Cristina é a primeira a chegar e 
dirige-se imediatamente para o lado de 
Miguel. Sorri-lhe e dá-lhe as mãos. Até ao 
final da nossa conversa não as largará.

– Rosa, eu acho que vou casar contigo.
E tu? – pergunta-lhe Miguel.
A Rosa, só, suspira. 
– Fala Rosa, fala comigo – insiste o Miguel.

Não fala a Rosa, mas abraça-o.
Cabe o mundo naquele abraço.

Miguel Domingues nasceu no dia do 
Pai há 39 anos. É utente da Cercigui há 
mais de 30. A namorada, Rosa Cristina, 
também. Foi na instituição vimaranense 
que se conheceram.

– Ela era pequenina – recorda o Miguel 
antes de prosseguir com a declaração. 
– Gosto muito dela, vem perfumada
e cheirosa. Rosa sorri.

São ambos portadores de trissomia 21. 
Gostam um do outro desde sempre.

Ele tem 39 anos, ela menos um. A moni-
tora Laura Margarida descreve-os como 
“responsáveis e independentes”. 

O Miguel, filho de uma professora e de um eco-
nomista reformados, traz no discurso experiên-
cias europeias das várias viagens que fez. 

Todos os dias, caminha sozinho. De casa para 
a Cercigui e da instituição de volta a casa.

Era chegada a hora da Rosa sair. 
– És muito giro. Gosto de ti do
coração – disse, envergonhada,
antes da despedida. Beijou-o. E saiu.

Miguel manteve a postura de quem 
com seriedade encara a relação. E 
projeta o futuro.

– Eu gostava de trabalhar num café, fa-
zer pães com pouca manteiga para não 
serem enjoativos. Estou a juntar muito 
dinheiro para comprar um anel à Rosa 
Cristina. Acho que vamos casar, mas 
cada um fica na sua casinha.

E já lá vão 20 anos de namoro.
Nelson do sorriso fácil
e Susana dos olhos verdes

Nelson Silva, campeão do mundo de atle-
tismo, foi dos últimos utentes a chegar 
à Cercigui. Laura Margarida recorda-lhe 
a timidez e o mimo. Na ocasião, há mais 
de 20 anos, era dos poucos que tinha 
frequentado uma escola normal.

Susana Castro, a namorada, há muito 
era utente da instituição. A empatia en-
tre os dois foi imediata e recíproca. Não 
voltaram a largar-se.

A Susana assumiu a sua proteção e a co-
municação com a restante comunidade. 
20 anos depois, ainda é assim. Fala por 
ele quando o que ele diz é imperceptível.

Ao contrário de Miguel (com a sua pos-
tura séria), o Nelson mantém um sorriso 
constante. Que se estende aos olhos 
(que riem) quando Susana chega.

Cabelos longos e soltos, olhos verdes 
evidenciados pelo risco preto. Susana é a 
mais vaidosa das meninas. A mais apai-
xonada e mais ciumenta também. 
Laura Margarida não se cansa de lhe ga-
bar as capacidades. Seja na cozinha, no 
ponto de cruz, no uso das novas tecnolo-
gias, na facilidade de comunicação e nas 
suas aptidões físicas que já lhe valeram 
um título mundial em atletismo.

Susana tem o mundo para explorar. Mas 
não quer. A ambição encolhe-se perante 
o tamanho do seu amor pelo Nelson. 
Tem-lo, diariamente, e isso basta-lhe. 

– É verdade que não gostas que o Nelson vá 
para as atividades sem ti? – pergunto-lhe.
Desmente. A monitora Laura Margarida e 
a diretora técnica Ofélia Lustre pedem-lhe 
que reconheça. Brincam com o seu ciúme.

– Não é ciúme. É teimosia
minha – assume Susana.
Vai sorrindo o Nelson.
Entre beijos e abraços.

Cercigui

Amor Belo
e Simples

Não lhe descortina o 
verde dos olhos, mas re-
conhece a maquilhagem 
que lhe ofereceu.

– Gosto sempre dela e 
gosto que ela goste de 
mim – declara-se.
Valeu-lhe um beijo
a frase.

A relação dos dois leva 
mais de duas décadas. 
A rotina começa de-
pois das 8 no banco do 
autocarro e termina, 
no mesmo banco, no 
regresso a casa.

Os pais de ambos con-
sentem e apoiam. Permi-
tem que se encontrem 
em ocasiões especiais 
fora da instituição.

Susana esteve na festa 
dos 33 anos de Nelson no 
passado mês de outubro. 
Ofereceu-lhe um telemó-
vel com o dinheiro que 
ganhou ao longo do ano.

É seu objectivo ensiná-lo a 
enviar mensagens de tex-
to. E tampouco a desani-
ma o facto do Nelson não 
saber ler nem escrever.

São 16.30. De mãos dadas 
saem da sala. Espera-os 
o mesmo banco que os 
levará de regresso a casa.

texto e fotos: Andreia Lopes



Guimarães
(Pio Nono, Penha, Costa)
Sexta – feira, Catorze
de Fevereiro de Dois
Mil e Catorze

Felismina e Tónio olham a cidade de 
Guimarães quase adormecida. Ou 
talvez não. É dia de São Valentim, são 
muitos os casais que, pela noite dentro, 
trocam juras de amor a roçar o romé-
lico. Ali, no Pio Nono, não é diferente: 

os vidros dos carros embaciados, o ba-
loiçar dos amortecedores, as rezas em 
jeito de gemido, e por aí adiante…

Está-se no Inverno e o frio (ainda) aper-
ta. De forma a enganar o gélido vento, 
Felismina e Tónio cobrem-se com uma 
manta laranja. Juntinhos. Agarradinhos. 
Abraçados. Sentados na Famel Zun-
dapp do Tónio.

Tónio – Amo-te muito,
minha tarequinha.
Felismina – Eu também,
coraçãozinho de “açúcre”.
Tónio – Queres ficar comigo
para sempre?
Felismina – Não, só até morrer.
Tónio – Ensinas-me a fazer sopa?
Felismina – Claro! E estrugido também.

Estavam os dois nestas considerações 
(enquanto que nos carros se ensaiava 
o movimento celebrizado por Leonar-
do Dicaprio e Kate Winslet no filme 
“Titanic”, nomeadamente aquele em 
que a moça faz deslizar a sua mão por 
um embaciado vidro) quando o Tónio, 
movido por um impulso, estica o braço 
e apanha as calças do chão. Vai a um 

dos bolsos e retira uma pequena caixa. 
Estende-a à Felismina.

Felismina, surpreendida:
– É para mim? 
Tónio, envergonhado:
– S… Sim.
Felismina, rosadinha:
– Oh… Obrigado, xuxu.

A moça abre a caixa. Dentro da mesma, 
um panado. A serigaita admira-se.

Felismina – Um panado?
Tónio – É, podia dar-te a fome
e mais vale andar prevenido.

A Felismina encolhe os ombros, mas não 
se faz rogada: começa a comê-lo com 
vontade. De repente, sente algo bastante 
duro em contacto com os dentes.

Felismina, com esgar de dor
estampado na cara – Au! Que é isto?

Tónio sorri. Felismina segura, entre 
os dedos, aquilo que parece ser uma 
aliança. É então que o moço lhe faz a 
pergunta mais importante da sua vida:

– Mina, queres casar comigo?
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Crónicas pouco crónicas
(e assim sucessivamente)

ESTRUGIDO
Uma 
História
de Embalar
texto: Paulo César Gonçalves
cartoon: Miguel Salazar
fotos: Mais Guimarães



A Felismina está perplexa. Olha fixa-
mente para Tónio. Olha o anel. Coloca-o, 
ainda cheio de bocados de pão ralado e 
gordura. Suspira. Uma lágrima corre-lhe 
pela face. Respira fundo. Responde:

- É claro que quero.

Os dois abraçam-se. A manta cai e 
ficam ambos nus sentados na mota. 
Nus não, que o Tónio tem as meias 
calçadas. Os casais que estavam 
nos carros da “vizinhança” aplaudem 
efusivamente. Fica logo ali apalavrada 
a boda para o dia Catorze de Fevereiro 
de Dois Mil e Quinze, na Basílica de 
São Valentim, Umbria, em Itália. A Fe-
lismina sempre sonhara casar na Igre-
ja de Nossa Senhora da Lapinha, em 
Calvos (a sua freguesia), mas acedera 
à ideia do amalucado namorado. 

Do alto do seu pedestal, Pio Nono tes-
temunha, silencioso (como é de resto 
seu apanágio), aquele “espectáculo”.

(Arrabaldes de Guimarães)
Quinta-feira, Doze de Junho 
de Dois Mil e Catorze

A Felismina tem andado distante. Dá a 
desculpa de que anda preocupada com al-
guns assuntos, mas Tónio acha estranho. 
Infelizmente, as suas suspeitas materia-
lizam-se: a moça pedira a uma das suas 
amigas, a Belmira, que fosse entregar 
uma carta ao Tónio. Esta vai ao encontro 
do rapaz. Leva numa mão a carta e com 
a outra segura o gato que o Tónio havia 
oferecido à Mina no Natal, o Rissol. 

Tónio, estranhando ver por ali
a Belmira – O que estás aqui a fazer?
E por que raio trazes o Rissol?

Belmira, com ar triste – Tónio, não
trago boas notícias. A Mina fugiu.

Tónio deixa-se cair. Fica ajoelhado. 

Tónio, com a expressão mais
triste deste mundo – Como fugiu?
Mas nós vamos casar…

Belmira abana a cabeça. Poisa a mão 
no ombro do moço enquanto segura o 
Rissol debaixo do braço.

Belmira – Acabou, Toninho. A Mina fugiu 
em busca da sua felicidade. Não vale a 
pena perguntares para onde. Acabou. 
Ela não teve coragem de te abordar. 
Apenas pediu que te entregasse o bi-
chano e esta carta. 

Tónio chora. Belmira dá-lhe o gato para 
os braços e poisa a carta junto a ele. Des-
pede-se. Tónio abre o envelope. Retira o 
papel. Começa a lê-lo em voz baixa:
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“Toninho,

desculpa desiludir-te. Não sou moça 
para ti. Tu mereces melhor. Sempre 

mereceste. Adorei todos os momentos 
que passei contigo, mas, não dá mais. 
Não te quero enganar, o meu coração 

está noutro lado. Devolvo-te o anel (se 
te esforçares muito, ainda consegues 

capturar o cheiro a panado) e o Rissol. 
Não posso tomar conta dele. Sempre 

fui alérgica a gatos, mas aceitei-o 
porque pensei que isso passaria. Por 

favor, não te prendas à ideia de um dia 
poderes vir a ficar comigo. Acabou. 

Mesmo. Distrai-te. Vai ao Palmeiras. 
Sai com o Quim e com o Zé Nando. 

Arranja uma namorada que te mere-
ça. A Quina. Ou a Zefa. Ou a Odete 
Soraia. Desculpa por tudo (até por 

aquele arranhão na nádega esquer-
da). Foste e és muito especial. 

Mina”

Tónio retira o anel. Guarda-o
no bolso. Agarra o gato. Fica
a olhar para o horizonte.

Guimarães
(Santuário de São Torcato)
Sexta-feira, Treze de Junho
de Dois Mil e Catorze

É dia de Santo António de Lisboa, 
o famoso casamenteiro. Tónio, 
devastado pelas inesperadas notí-
cias, dirige-se ao São Torcatinho. 
Conta-lhe tudo. Espera um milagre. 
Faz uma promessa: se conseguir 
recuperar a Mina oferecerá quatro 
bois ao Santinho. O Santo, deitado 
na sua urna, não reage. Afinal de 
contas está morto. 

Mais abaixo, num dos vários altares 
da igreja, encontra-se Santo António, 
o do sermão aos peixes, o lisboeta 
mais venerado à face da Terra. En-
che-se de vida (talvez por intercep-
ção de São Torcatinho) e vai ter com 
o Tónio. O moço, ajoelhado, não dá fé 
da presença. O Santo fala-lhe:

Santo António de Lisboa
– Ó desgraçado…



O Tónio assusta-se ao ver o Santo. 
Agarra-se a um dos bancos da igreja. 
Santo António continua:

– O São Torcato acabou de te ajudar. 
Ele não tem a pasta dos casamentos 
e, como tal, “animou-me”. Olha lá, não 
tens vergonha? Foste logo comprome-
ter-te no dia do parolo do São Valentim? 
Valha-te Deus. 
O menino (o Jesus) que estava ao 
colo do casamenteiro abana a ca-
beça em sinal de reprovação. Tónio 
continua sem falar. Só pestaneja. 
Santo António prossegue:

– São Valentim… São Valentim… Que 
carago! Modernices! Mas deixa estar…
deixa estar. Eu vou resolver isso. Vou 
falar com essa fraude! Entendido?

O Tónio acenou em sinal de concordân-
cia. O Santo sumiu-se num abrir e fe-
char de olhos. O moço sai da igreja pelo 
próprio pé. Não contará a ninguém o 
que acabara de testemunhar por medo 
de passar por maluco.

Noutras partes que não as terrenas, 
Santo António, já mais espírito do que 
imagem de andor, vai ter com São 
Valentim. Antes disso, entrega o Menino 
(Jesus) à babysitter (a Senhora do Leite).

Estava São Valentim armado em galã 
quando Santo António o aborda.

Santo António, com modos arrogantes 
– Ouve lá, ó palerma…

São Valentim, mal disposto – Olha este-
…O teu tempo já passou, ó careca.

Santo António, desafiador – É? Não fa-
zes nada de jeito. Tudo o que de ti vem 
dá barraco. Olha o Tónio…

São Valentim – Que Tónio? 

Santo António – Não disfarces!
O que se comprometeu no teu dia…

São Valentim, confuso – Não estou a 
ver… Não tenho como conhecer todos…

São António, contundente – Desculpas…
Desculpas… és uma fraude!

São Valentim, ameaçador
– Não tornes a repetir isso, ou…

São António, cheio de peito
– Ou o quê? (arregaça as mangas)
Eu e tu, aqui, agora. Boxe.

São Valentim, confiante – Força. 

Num ápice, aparece o ringue (mais rá-
pido do que a praça de touros de Gui-
marães). A notícia espalha-se. Aparece 
o público (constituído por muitos santos e 
demais criaturas celestiais). Aparece São 
Pedro, trajado a rigor (de árbitro). Vem 
Deus (de nevoeiro a tapar-lhe a cara) e 
Jesus Cristo (grande como está, Santo 
António já não pode com ele ao colo). El 

Rey Dom Afonso Henriques é barrado 
à entrada (como se sabe, o Primeiro de 
Portugal esteve para ser Santo). 

O Mestre de Cerimónias dá as boas 
vindas. Feitas as apresentações, en-
tram os protagonistas. Primeiro, Santo 
António, ao som de “Lisboa, Menina e 
Moça”, tema popularizado por Carlos do 
Carmo. Traz um roupão com a inscri-
ção “O Garanhão de Lisboa”. Segue-se 
São Valentim, ao som de “Always”, dos 
lamechosos Bon Jovi. O seu roupão 
é vermelho forte e exibe nas costas 
a cara da “Hello Kitty” (ao jeito dos 
presentes de dia dos namorados). O 
árbitro, São Pedro, chama os dois ao 
centro do ringue. Explica-lhes as regras. 
Os dois olham-se com fúria e desprezo. 
Ouve-se a sineta. Inicia-se o combate. 
Santo António atira-se a São Valentim 
com toda a fúria. Do nada, uma voz:

- PAROU !! 

Toda a gente volta a cabeça na direcção 
daquela voz, até mesmo os “lutadores”. 
Depressa se escutam, vindas dos mais 
desatentos, as mais variadas reacções:

- É um Talibã!
- É nada, é o guarda - redes
suplente do Marítimo!
- É o Barbas do Benfica.

O Santo António olha para
a criatura e pergunta-lhe:

– Olha lá, tu não és aquela que ven-
ceu o Festival da Eurovisão? Conchi-
ta? Vens cantar, moça? Não vês que 
estamos a combater?

O São Valentim olha-a com atenção. Os 
santos que se encontravam na plateia 
reconhecem-na. Santa Quitéria está 
apreensiva. Deus leva as mãos à cabeça 

(à nuvem, neste caso). Jesus idem. São 
Pedro decide intervir:

- Liberata, que fazes aqui?

Ao ouvirem a pergunta os dois “pugilis-
tas” percebem de quem se trata. Libe-
rata, Santa Liberata, toma a palavra:
– Ora, venho pôr ordem na casa. Nin-
guém vos mete juízo na cabeça? (Olha 
para Deus e para Jesus Cristo. Deus 
disfarça, Jesus assobia) Nem aqueles 
impõem respeito? Homens…Santo Antó-
nio, tu andas doudo. 

Santo António, indignado – Eu? Mas…

Santa Liberata – Mas nada! Nunca 
gostaste do São Valentim porque ele 
veio roubar-te protagonismo. Admite! 
Há lugar para os dois. Aproveitaste este 
caso do infeliz Tónio para lhe cair em 
cima, mas ele não tem culpa.

São Valentim acena em sinal de
concordância. A Liberata estava
a falar bem. Continua:

- Achas que só porque eles prometeram 
casar um com o outro no dia do Valen-
tim a coisa tinha de correr bem? Ele não 
é responsável pelo falhanço. Queres 
casamentos à força?

Santo António quase resignado – Não, 
mas…o São Torcato é que me chamou…

Santa Liberata – Não há mas nem meio 
mas! O São Torcato é pior do que tu! 
Doudo! Parece que está para ali a 
dormir, mas ele sabe-a toda. E que-
reis saber mais? A Felismina deixou 
o Tónio porque ela, na verdade, está 
apaixonada por outra pessoa.

- Por quem? - Pergunta
o Santo António.
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- Pela Belmira. A Felismina fugiu à fren-
te, a Belmira vai-se-lhe juntar. O pobre 
do Tónio não imagina. Nem precisa. Um 
dia ele compreenderá. 
O espanto é enorme. São Valentim sorri. São 
Pedro também. Santo António coça a careca.

Santo António – Posso casá-las?

Liberata ri. Ri muito. A pergunta 
fica no ar. Sem resposta. O
“combate” termina. Os três
santos juntam-se e discutem
o futuro do Tónio. E da Felismina.
E da Belmira. E de tantos outros.

NOTA: Por pedido expresso do autor, 
este texto não obedece às regras do 
novo acordo ortográfico.

Apontamentos:
- Santa Liberata, ou Vilgefortes, era, 
segundo a lenda, filha adolescente (cris-
tã) de um rei (governador?) medieval no 
território onde agora é Portugal (crê-se 
que na região de Braga). Ela havia feito 
um voto de castidade, mas o seu pai 
ordenou que se casasse com um rei pa-
gão. Resistindo ao casamento indese-
jável, rezou a Deus para que este a tor-
nasse feia de forma a provocar repulsa 
ao noivo. Deus terá respondido às suas 
orações e, do dia para a noite, tornou-
-a feia e fez com que lhe aparecesse 
uma farta barba. Acabaria martirizada 
pelo próprio pai. Vários grupos ligados 
ao movimento Gay têm apontado esta 
Santa como a sua Padroeira (nomeada-
mente no Reino Unido);

1 Na madrugada de Vinte e Oito de 
Julho de Mil Novecentos e Quarenta 
e Sete, ardeu por completo a Pra-
ça de Touros de Guimarães, sítio 
onde eram esperadas as Corridas 
das “Gualterianas”. Horas depois do 

grande incêndio, os vimaranenses, 
impulsionados pelo amor à terra que 
os viu nascer, decidiram reconstruir 
a empreitada. Cinco dias demorou. O 
feito espantou toda a gente.

São Valentim
O Imperador Romano Cláudio II proi-
bira, por volta de 250 DC, o casa-
mento durante as guerras. Esse Im-
perador acreditava que os solteiros 
eram melhores combatentes. Apesar 
da proibição, o Bispo Valentim conti-
nuou a celebrá-los em segredo. 

Um dia, acabou por ser descober-
to e foi preso e condenado à morte. 
Enquanto estava preso, muitos jovens 
enviavam-lhe flores e bilhetes, dizen-
do que ainda acreditavam no amor. 
Enquanto aguardava na prisão o cum-
primento da sua sentença, apaixonou-
-se pela filha cega de um carcereiro 
a quem, milagrosamente, devolveu 
a visão. Antes da execução, Valen-
tim escreveu-lhe uma mensagem de 
adeus, assinando “O teu Valentim”.

Valentim foi decapitado
em 14 de Fevereiro de 270.
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O que é a diabetes? Quais os seus sinto-
mas? Qual a diferença entre diabetes tipo 
1 e tipo 2? O que é a glicose? Por que é que 
eu tenho diabetes? Quais as prevenções 
possíveis? Qual o melhor tratamento? 
Quais os riscos da diabetes? Existe possi-
bilidade de cura? Etc, etc, etc…

Estas foram algumas das questões de-
batidas na Conferência “Diabetes Juvenil” 
que decorreu no passado dia 27 de janeiro 
na Sociedade Martins Sarmento, e que 
marcou o encerramento “de uma Super 
Campanha na luta contra a diabetes. Uma 
Campanha nunca antes vista em Guima-
rães”, como afirmaram os responsáveis 
pela organização desta conferência. 

Já a 13 de novembro, com o objetivo de 
sensibilizar a população, foi realizada em 
Guimarães uma recolha de sangue em 
três pontos estratégicos, e nesse mo-
mento foram diagnosticados 100 novos 
casos. Também a 11 de dezembro, decor-
reu uma Caminhada pela Cidade Berço. 

A Conferência “Diabetes Juvenil” foi pro-
movida pelo Lions Clube de Guimarães 
e pelos serviços de Pediatria do Centro 
Hospitalar do Alto Ave, e teve como 
principais oradores Pedro Freitas, diretor 
do Serviço de Pediatria do CHAA, e Carla 
Meireles, responsável máxima pela Con-
sulta de Diabetologia Pediátrica no CHAA.

Entre profissionais de saúde e represen-
tantes de variadas instituições vimara-
nenses, marcaram presença também 
muitos pais e crianças afetadas pela 
doença. Um público que se mostrou 

interessado em compreender e apren-
der a lidar com esta “Terrível e silenciosa 
doença, que em Portugal afeta cerca de 
1 milhão de pessoas, sendo que metade, 
simplesmente não sabe que a tem. É 
inclusive, a 2ª maior causa de morte em 
Portugal depois das mortes devido a pro-
blemas cardiovasculares. Até ao momen-
to, no CHAA, estão diagnosticados cerca 
de 20.000 doentes, isto no que se refere 
à diabetes em geral. A diabetes juvenil, 
é ligeiramente diferente da diabetes em 
adulto, por isso é necessário começar a 
tomar medidas o quanto antes”, como 
referiu o Pedro Freitas.  

Perante o aumento de casos juve-
nis nos últimos anos, Carla Meireles, 
afirmou mesmo que “estamos peran-
te um verdadeiro tsunami, e que, ou 
se intervém agora, ou depois já será 
tarde demais. É extremamente crucial 
que todos nós estejamos envolvidos 
nesta luta contra a doença, pois de-
pois de aparecer, é irreversível”. 

Num discurso muito realista e por 
vezes emocionado, Carla Meire-
les, mencionou que, “se em alguns 
casos, a diabetes aparece sem que 
a culpa seja de ninguém, há muitos 
outros, em que a doença acaba por 
se manifestar depois de se cometer 
vários erros durante a vida. Por isso, 
a única forma de tentar deter este 
agravamento é educando. Educar 
pais, crianças, entidades e sociedade 
em geral para a prática de hábitos 
saudáveis, essencialmente a alimen-
tação e o exercício físico.”

Carla Meireles referiu ainda que, na 
consulta de Diabetologia Pediátrica do 
CHAA, “existe à disposição de todos os 
jovens diabéticos, uma equipa disponí-
vel 24 horas por dia em regime de vo-
luntariado, constituída por um médica 
pediátrica, uma enfermeira, uma nutri-
cionista e um psicólogo, afim de melhor 
corresponder a todo o género de 
necessidades, para além de o contacto 
telefónico e correio eletrónico, também 
eles disponíveis 24 horas por dia.”

Um dos objetivos de Carla Meireles, 
é “melhorar cada vez mais a qualida-
de de vida destes doentes”, por isso 
espera, em breve, poder proporcio-
nar a todas as crianças diabéticas de 
Guimarães a possibilidade de usufruí-
rem de bombas de infusão de insulina. 
Essas bombas de pequena dimensão, 
libertam insulina de ação rápida 24 
horas por dia, através de um pequeno 
tubo e uma cânula (conhecidos como 
o conjunto de infusão) colocados sob 
a pele. A quantidade de insulina liber-
tada, pode ser adaptada para satisfa-
zer as necessidades de cada doente.

De realçar que cada bomba de infusão 
de insulina tem um custo aproximado 
de 4.000 euros, e que necessitam de 
uma manutenção mensal cujo valor 
ronda os 95 euros. “Infelizmente, e 
enquanto o CHAA não conseguir obter 
essas bombas para todas as crianças 
do nosso concelho, terão de ser os pais 
a suportar, caso queiram proporcionar 
aos seus filhos uma melhor qualidade 
de vida.” Acrescentou Carla Meireles.

Na Sociedade Martins Sarmento

Colóquio sobre
“A Diabetes juvenil”

texto: Carlos Lima / fotos: Mais Guimarães
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“INTEIRO”, é o nome do espetáculo que 
Pedro Abrunhosa traz a Guimarães no 

dia 14 de fevereiro. Um concerto come-
morativo dos 20 anos do lançamento do 

seu primeiro álbum “Viagens”.

Foi já há 20 anos que os Portugueses 
foram surpreendidos com esse disco 
que, contra a corrente, apresentava 
uma sonoridade nova para a época, 

numa mistura de jazz, rock e blues, e 
com uma nova forma de expressão, 

com alguns palavões e sem tabus.

Pedro Abrunhosa mostra-se um artis-
ta mais completo, com uma carreira de 

sucesso assente nas muitas horas de tra-
balho que dedica a todas as suas canções.

Com “Inteiro” vai percorrer as maiores 
salas do país: Coliseu do Porto (29, 30 e 
31 janeiro), Meo Arena (7 de fevereiro), e 

Multiusos de Guimarães (14 de fevereiro), 
expondo orgulhosamente o seu passa-
do com olhos postos no futuro, porque 

“por paradoxal que possa parecer, “Intei-
ro” é uma vista do passado para o futuro.” 

A digressão principiou no mítico Olym-
pia, em Paris, no passado dia 16 de 

janeiro, e no dia seguinte, Pedro Abru-
nhosa tocou no Rockhal, no Luxembur-

go. Depois de Guimarães, seguem-se 
Bruxelas, Boston e Nova Iorque.

Artista celebra
20 anos de carreira 

Pedro 
Abrunhosa
texto: Eliseu Sampaio
fotos: Lionel Balteiro
fotos concerto: Amadeu Mendes



20

Pedro, como correu esta
viagem de 20 anos?

São 20 anos de discos e de canções que 
têm estabelecido pontes entre a minha ati-
vidade, a minha forma de ver o mundo, e o 
público. Os meus sete discos têm cumprido 
essa função, e houve em cada disco, duas 
ou três canções que as pessoas adotaram 
para a sua vida, para a sua banda sonora, e 
que acabam por ser o espelho da realidade 
individual, e da realidade coletiva. 

Imaginou há vinte anos, que um dia 
chegaria aqui, a ter esta importância 
na música Portuguesa?

Não imaginava, mas o caminho faz-se 
caminhando, e nós vamos aprenden-
do. O “Viagens” foi na altura feito com 
muito trabalho, como tudo ao longo 
da minha carreira. Refiro só a título de 
exemplo, que para este concerto em 
Guimarães, necessitamos de cerca de 
20 dias de ensaios, com dez horas de 
ensaios por dia…Sou um homem de 
trabalho, e um homem de dedicação ao 
trabalho. E quando não estou a fazer 
concertos estou a escrever e a compor. 

Na altura eu tinha 33 anos, já não era 
uma criança, e o disco foi feito na se-
quência de um percurso individual na 
estrada, de muitos palcos percorridos, e 
muitos concertos.

O que quero dizer é que quando se tra-
balha assim, desta forma num projeto, 
quando se coloca tudo num projeto, 
acabamos por ter sucesso. Veja o caso 
de Guimarães, que conhece bem estes 
exemplos que vou dar: Seja na Industria 
do Calçado, seja no Têxtil, quando se 
aposta forte em algo diferente do que 
existe naquela altura, foi o que acon-

teceu com o meu disco “Viagens”, que 
surgiu contra a corrente, acabamos por 
nos afirmar pela determinação.

Os discos impõem-se pelas canções e 
essas dão muito trabalho. Cada canção 
daquelas demorou uns 4 meses a ser 
escrita. Ali naquele disco estão 3 anos 
de trabalho consecutivo. 

E, como vive o presente?

O que se passa agora, é que as pessoas 
exigem de mim mais qualidade, mas isso 
tem a ver com as áreas em que nós traba-
lhamos. Um profissional quanto mais dá à 
sua profissão, mais recebe em troca. Hoje 
vivo um momento tranquilo, de recolher o 
investimento pessoal e humano, da dedica-
ção, sem me perder muito em festas nem 
a aparecer nas revistas. Preocupo-me em 
trabalhar tranquilo, e nas coisas que são 
realmente importantes.

As fontes de inspiração
são diferentes?

Eu tenho uma fonte de inspiração muito 
grande, 10 Milhões de portugueses.
Onde eu vou buscar a matéria-prima 
para as minhas canções é à vida. 

A vida, na altura forneceu grandes con-
teúdos. Há 20 anos eu abordava temas 
que eram um pouco tabu na vida social 
portuguesa: o sexo, a sida, a morte, a se-
paração. A canção pop é uma canção que 
fala das coisas correntes do dia-a-dia, não 
é uma canção que fala de matéria filosó-
fica, embora possa ela transmitir também 
um conteúdo profundo. Eu falo da vida, falo 
das pedras do chão, não dos astros do céu, 
embora possa usá-los como metáfora.
E falo sobre a realidade, sobre o amor, o 
desejo, a separação, a alegria…A minha 

matéria-prima é a vida, e a vida era 
igual há vinte anos, como é agora.

Nas suas canções, aborda muito os 
problemas sociais, sente-se um can-
tor de intervenção?

Não acho que exista um cantor de 
intervenção, como não existe pin-
tura de intervenção, nem arquitetu-
ra de intervenção. 

Em 2014 não podia escrever um dis-
co em que não refletisse a realidade. 
Porque sou incapaz de esconder a 
realidade, estaria a mentir ao futu-
ro, e eu não gosto de mentir. Relato 
o que vejo, e a música serve para 
exorcizar a dor, e o país inteiro chora 
os seus emigrantes. Chora esta 
geração que teve que emigrar, chora 
pela muita angustia, muita perda de 
direitos, e de conquistas… E se o país 
inteiro chora isso, porque é que eu 
hei-de esconder esse drama?

Eu não sou um cantor de interven-
ção, sou um cantor da realidade, um 
escritor da realidade, e a realidade é 
o que é. Cada um de nós, no momen-
to em que é cometida uma injustiça, 
deve tem a capacidade de se insurgir 
contra ela. E isso que as pessoas 
acham que faço, que é interven-
ção social, cívica ou politica, não é 
verdade, o que estou a fazer é falar 
como cidadão. Eu falo sobre aquilo 
que me toca e que me comove.

Neste caso em concreto, toca-me que 
só enfermeiros tenham emigrado 10.000 
nos últimos dois anos, e que tenhamos 
agora cerca de mais meio milhão de emi-
grantes. Isto e brutal para um país e eu 
não posso ignorar esta realidade.
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E os agentes culturais, devem ter um 
papel mais interventivo na vida pública?

A cultura tem cumprido um papel 
fundamental. Quando eu estou num 
estádio a tocar para 40 mil, ou no 
Multiusos de Guimarães a tocar para 10 
mil pessoas, e quando elas cantam o 
“Para os Braços de Minha Mãe”, naquele 
momento vão libertar aquela dor, vai 
ajudar a apaziguá-las, a libertar a raiva, 
mas cumpre outra função, acaba por 
agregar todo o país. O país está muito 
mais unido, porque existe uma coisa 
chamada Cultura, Identidade Cultural. 
As pessoas Independentemente dos 
seus partidos, das suas crenças, ou 
clubes de futebol, do Algarve, do Minho 
ou Beira Interior, de Lisboa, Alentejo ou 
Porto, cantam com a mesma intensida-
de as mesmas canções.

Perante a cultura somos todos iguais, é 
esse o papel da Cultura. Guimarães foi 
uma grande Capital Europeia da Cultu-
ra, eu tive oportunidade de ver alguns 
espetáculos e é uma cidade que tem uma 
identidade cultural tão grande, que neste 
momento é uma das cidades com melhor 
qualidade de vida do país. E a Cultura é 
também um dos fatores que promove a 
qualidade de vida das pessoas.

Nós que fazemos cultura, atores, cineas-
tas, os Homens que estão nos bastido-
res ou nos palcos, que estão atrás das 
camaras, na televisão, nas rádios e nos 
jornais, temos feito um esforço muito 
grande para escrevermos uma vez mais 
a história do país. Em tempos de crise 
há sempre uma emergência no papel da 
cultura. A cultura aparece como algo que 
junta o que as outras atividades separam. 
Os agentes culturais têm estado aten-
tos a esta fase muito perigosa e muito 
cinzenta do estado do país.

Têm sido os agentes culturais a es-
crever a história do Portugal contem-
porâneo. E é desse Portugal que o 
Futuro se lembrará.

E o poder politico tem apoiado a cria-
ção cultural em Portugal?

O poder em Portugal tem sido, de uma 
forma geral, pautado por incompetência 
e ignorância, sobretudo o poder politico 
central. Referia há pouco que Guima-
rães foi Capital Europeia da Cultura, e 
tal foi das coisas mais importantes para 
Portugal nos últimos anos. Viajando por 
esse mundo fora, percebo que conhe-
cem Lisboa, Porto, e sabem que exis-
tem outras cidades como Guimarães, 
onde há qualidade de vida.

Isto quer dizer que as autarquias perce-
beram qual o papel e a importância da 
cultura. Ao nível nacional, os governos, 
que se consideram as elites, têm-se 
pautado por uma grande ignorância 
e medo da cultura, porque a cultura 
assusta. E depois há uma falácia, um 
erro tremendo que é deixar a cultura 
para 4º, 5º ou 6º plano, e julgam que a 
multiplicação da riqueza se faz através 
das indústrias tradicionais, do investi-
mento em betão, e na finança, como os 
resgates à banca são exemplo disso. 
São essas políticas que nos têm arras-
tado para o fundo.

O sistema financeiro já nos mostrou o 
que faz. Autorregula-se, e olhando ape-
nas para si próprio, atribuí a si os lucros, 
as receitas, e não deixa nada para mais 
ninguém. E já vimos o resultado do sis-
tema financeiro na economia nacional. 

A economia são as pessoas, é o sis-
tema nacional de saúde, é a justiça, 
é a educação, são os esgotos, são 
coisas básicas…mas com o que se 
preocupam é em saber se os acionis-
tas têm os bolsos cheios.

No seculo XXI, é na criatividade que 
está o grande potencial de crescimento 
das economias, na inovação e na tecno-
logia. E tudo isto está diretamente liga-
do a uma palavra tremenda, à Cultura. A 
palavra que mete medo às elites.

Como vê o governo atual?

Este governo tem levado Portugal para 
esse caminho da austeridade cega, que 
é aquela que faz morrer pessoas nas 
urgências dos hospitais. Nós pagamos 
o serviço nacional de saúde e depois, 
os mais desprotegidos morrem nas ur-
gências porque não há médicos. E não 
os há porque o dinheiro tem de estar 
em algum lado, e ele está nos resgates 
ao BPN e ao BES. Este paradigma “Para 
onde vai o nosso dinheiro” é que dita a 
sabedoria ou a ignorância dos nossos 

políticos. E portanto, vivemos num 
momento em que é preciso devolver 
aos cidadãos aquilo a que têm direito 
pela constituição, sobretudo a saúde, a 
justiça, a educação e cultura.

Poderá haver uma viragem política 
em Portugal como aconteceu recen-
temente na Grécia? 

O que aconteceu na Grécia é uma 
viragem na Europa. Considero que 
esta foi uma intervenção dos cida-
dãos a dizerem à Europa, nós es-
tamos fartos dos velhos modelos e 
dos velhos partidos. E eu acho que 
Portugal é capaz de sofrer positiva-
mente com isso, e o resto da europa 
também, França, Espanha, também.

Os partidos que estavam no poder na 
Grécia, governavam em alternância há 
40 anos. Os Gregos estão pobres, sem 
esperança, sem vitalidade, e portanto 
quiseram uma mudança. 
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O povo Grego quer mudar, está farto 
de ser mandado pela Alemanha. Nós 
libertamo-nos do jugo alemão em 1945, 
no final da guerra, e no momento em que 
se dá a queda do muro de Berlim, e nós 
financiamos a unificação da Alemanha. 
Já os financiamos várias vezes, nos anos 
50, depois da guerra e em 89, durante o 
processo de unificação. Foi a Europa que 
pagou a Alemanha que existe hoje.

E agora a Alemanha está a tentar refinan-
ciar-se através da divida dos países do 
sul. Somos nós que estamos a financiar a 
Alemanha, pagando os juros da divida aos 
banco central alemão ou banco central 
europeu, que no fundo são a mesma coisa.

A austeridade, ao que parece, serve para os paí-
ses do Sul mas não serve para a Alemanha.

Os Gregos estão fartos desta Europa. O que 
fica claro é que há uma vontade de mudança. 
E isto vai ser o início do fim da austeridade.

E o que está errado na Europa?

Erraram os países que entregaram a 
governação a pessoas como o Cava-
co Silva. Recordo que, e toda a gente 
sabe, esta construção selvagem de 
estradas deu-se nos anos 80, em 87, 
88, 89 e por aí fora, durante a sua 
governação. E se há autoestradas que 
faziam falta em alguns pontos, nou-
tros há claramente cimento a mais.

É claro que isto serve para a grandes derra-
pagens, serve para desviar dinheiro para as 
contas que agora se estão a revelar, em of-
f-shores , são contas privadas, de casos de 
enriquecimento súbito, pessoas que estão 
envolvidas em cumplicidade entre empre-
sas de construção e o poder, e é dessas 
politicas que as pessoas estão fartas.

Na irlanda, o que aconteceu, foi que se 
investiu em hospitais, em creches, em 
centros de saúde, e em Portugal fecha-se 
tudo, e as pessoas estão fartas des-
ta mentira, e estão a pagar com estes 
cortes brutais, uma divida que não é sua, 
que é da especulação financeira.

Agora, a Ministra das finanças diz que 
pretende pagar mais depressa as tran-
ches da intervenção da troixa, mas acho 
que a Ministra devia preocupar-se em pa-
gar mais depressa aos portugueses, pelo 
empréstimo que os cidadãos fizeram ao 
governo e ao estado. Devolver mais rapi-
damente, não à troika mas aos cidadãos.

A única razão porque o governo não cai, 
é porque existe uma força de bloqueio 
à mudança, chamada Presidente da 
República, que pura e simplesmente 
assobia para o lado. Os portugueses 
estão fartos e o governo vai cair de 
velho, e o problema é que até cair está 
a semear demagogia e a pobreza.

Sente-se um resistente por não 
ceder à tentação de deixar o Porto, 
e partir para Lisboa?

Gosto muito de viver no Porto 
que tem um aeroporto fan-
tástico que me liga aos 
7 cantos do planeta, 
do Porto vou a 
Guimarães 
em 

meia 
hora, e 
vou a Vila do 
Conde em 15 minu-
tos, e vou para Lisboa 
em 2 horas, beneficiando da 
rede brutal de auto-estradas, al-
gumas que não têm veículos. Do Porto 
chego a todo o lado.

Estar longe de Lisboa confere-me uma 
voz independente, e eu gosto disso, 
porque não estou perto do poder, não 
frequento os mesmos bares, não vou 
aos mesmos restaurantes, nem aos sa-
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“Lisboa funciona como 
a corte, quem está 

perto da corte beneficia 
das migalhas. Como 
eu nunca fui pessoa 

de viver das migalhas, 
não quero estar perto.
Gosto muito da minha 

independência.”
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lões. Lisboa funciona como a corte, quem 
está perto da corte beneficia das miga-
lhas. Como eu nunca fui pessoa de viver 
das migalhas, não quero estar perto, 
gosto muito da minha independência.

O nome “Inteiro”, que dá a esta di-
gressão, significa que há um fim de 
ciclo ou sente-se mais completo?

Pode ser o fim como pode ser o princípio, 
não sei. Vivemos um momento fulgu-
rante da nossa vida artística, estivemos 
em Paris num espetáculo extraordinário 
no Olympia, três espetáculos no Coliseu 
do Porto, vamos a Guimarães e depois 
para Bruxelas, para Boston e Nova 
Iorque. A nossa vida está muito positi-
va, estamos com uma agenda cheia de 
espetáculos, isto porque semeamos. 

Estamos também a preparar o novo disco, 
o oitavo. A música continua a ser um cami-
nho muito lúcido e muito bom de se fazer.

Como vai ser o
concerto em Guimarães?

Aquilo que as pessoas vão assistir em Gui-
marães é uma festa. Este concerto é uma 
celebração. As pessoas vão cantar, dançar, 
pular, rir, chorar e abraçarem-se com a 
nossa música. Será uma grande festa. 

Quem vai acompanhar
o Pedro no palco?

Os Comité Caviar, uma secção de 
sopros, o Mário Barreiros (guitarra), o 
Edgar Caramelo (saxofone), e o Camané 
também estará no palco. É festa grande 
de mais para se perder!

Que opinião tem acerca do 
público Vimaranense?

O Público de Guima-
rães é especial 

porque é um 
público 

que 

sabe 
ao que 

vai, por já 
ter acesso a 

festivais de música, 
festivais de jazz, musica 

clássica, de rock… é um públi-
co que participa, que celebra.

E sempre que tocamos em Guimarães, 
há também muitas pessoas de perto 
que também vão, como de Braga, Fa-
malicão, Santo Tirso, etc… e até muitos 
galegos. Estou ansioso com o início 
desse grande espetáculo.
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Empresas Com Sinal +

Inoxtubo – Luandatubo
A Internacionalização

fotos: Direitos Reservados

Após um historial de 13 anos de suces-
so no mercado português, a Inoxtubo 
iniciou em 2009, o seu processo de In-
ternacionalização construindo uma mo-
derna unidade em Luanda. Em Angola, a 
Inoxtubo que deu origem a Luandatubo.

A Luandatubo tornou-se em pouco 
tempo uma referência no sector das 
tubagens e da climatização de edifícios. 
A sua atividade em Angola centra-se na 
realização de estudos, apoio técnico e 
comercialização de equipamentos para 
distribuição de água potável, drenagem 
de águas pluviais e saneamento.

Para os responsáveis da empresa, “O su-
cesso alcançado a nível nacional fez com 
que a Inoxtubo pudesse avançar para 
mercados emergentes, e o reconhecido 
mérito que a empresa apresentava em 
Portugal, na comercialização de soluções 
inovadoras, qualificadas e ajustadas às 
necessidades e expectativas dos clientes, 
foi um fator relevante para o sucesso 
desta unidade em território Angolano.”

A Luandatubo está sedeada no centro 
de Luanda e dispõe de um armazém com 
2.400 metros quadrados, com uma gran-
de área de exposição, criou 30 postos de 
trabalho, e resulta de um investimento de 
2 milhões de euros. O objetivo é aquela 
unidade funcionar como “uma plataforma 
logística também de apoio às necessida-
des das províncias mais próximas da ca-
pital e contribuir para o desenvolvimento 
económico e social do país.”

A Luandatubo é distribuidora de grandes 
marcas do ramo da construção, como a 
Baxi e Roca. Mas o Grupo tem também 
parcerias de negócios com fornecedo-
res italianos, ingleses, franceses, espa-

nhóis, canadianos e dos países de Leste 
Europeu, de modo a garantir produtos, 
equipamentos e serviços diversificados e 
tecnologicamente desenvolvidos.

São já muitas as obras de referência que 
envolveram a Luandatubo, sendo de 
destacar, para além do fornecimento de 
materiais para a construção de estradas, 
aeroportos, centros comerciais, requalifi-
cações de prédios, casas, obras particula-
res, áreas urbanas, etc..., a requalificação 
da Marginal de Luanda, a Ilha de Luanda, 
a Baía de Luanda e Catapa Uige. 

A Unidade Angolana tem vindo a cres-
cer todos os anos e espera em 2015 
manter esse rumo, estando atualmen-
te a construir um pavilhão novo com 
2400mt2, o moderno edifício está 
situado numa área descoberta com 
40.000m2. “Estamos também no pro-
cesso de formação de Angolanos para 

integrar os quadros da empresa, com o 
objetivo de obtermos um desempenho 
cada vez melhor no mercado Angolano, 
“que se está a tornar cada vez mais exi-
gente.” Acrescentam os responsáveis 
da Inoxtubo - Luandatubo.

 
Os destinos que se seguem são Mo-
çambique e Brasil, dois países com um 
grande potencial de desenvolvimento 
económico e social, onde a Inoxtubo já 
está a fazer prospeções de mercado e a 
analisar parcerias de negócio.

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.
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Novidade
em Guimarães

Casa
da Chica
O Bom Gosto
mora Aqui!

Abriu a 2 de dezembro a Casa da Chica 
na Rua Antero Henriques da Silva, 
a meio caminho entre o Castelo e o 
Complexo Desportivo do Vitória.

Um espaço tranquilo, acolhedor, ideal 
para o encontro com os amigos ou 
amenas conversas familiares. 

Na Casa da Chica, somos convidados a 
deliciar-nos a qualquer hora do dia.

Pela manhã, bem cedo, há pão quenti-
nho para apreciar, de fabrico artesanal 
e especial, uma grande variedade, e pão 
italiano ou de cereais, transformado em 
deliciosas torradas, que acompanha-
mos bem com um sumo natural.

Para o almoço, há revigorantes saladas 
ou “pratos do dia”, confecionados e apre-
sentados de forma sempre cuidada.

À tarde, vamos desejar saborear uma 
fatia de um dos bolos artesanais, confe-
cionados a partir de receitas caseiras, e 
fazer acompanhar aquele delicioso bolo 
por um chá ou chocolate quente.

Mas podemos optar por umas Brisas de 
Guimarães, uns croissants ou aquelas 
natas quentinhas! Que Delicia!

Para casa trazemos também uns bombons 
maravilhosos, da grande variedade disponí-
vel na montra, e entre os quais não recusa-
mos perder-nos. Vamos fazer mais alguém 
feliz com esta visita à Casa da Chica!

Rita e Pedro Ribeiro, responsáveis pela 
“Casa”, referiram terem optado por esta 
designação para o estabelecimento por 
a filha ter esse nome, Francisca, e ser “A 
Chica da Família”, e convidam todos os 
vimaranenses a experimentarem este 
novo espaço na Cidade Berço.

Casa da Chica
Rua Antero Henriques da Silva, 148
Guimarães
Tel: 253 515 141
facebook.com/casadachica.pt
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Antes quebrar que torcer foi a palavra 
de ordem que os entusiastas vimara-
nenses de 1885 inscreveram na sua 
bandeira quando se uniram em defesa 
da honra dignidade do concelho. A 
história da criação da Escola Francisco 
de Holanda é uma das conquistas des-
te espírito: ela foi arrancada a ferros 
pelas gentes de Guimarães.

Guimarães é uma terra com uma longa 
tradição nas actividades transformadoras: 
em meados do século XIX eram famosos 
os linhos de Guimarães, as cutelarias (a 
tesoura chegou a ser uma das imagens 
de marca da terra), os couros que, desde 
a Idade Média, chegaram a atingir uma 
dimensão verdadeiramente industrial. No 
entanto, as indústrias vimaranenses iam 
mostrando sinais de declínio, por falta de 
adaptação aos novos processos produ-
tivos resultantes da Revolução Industrial 
inglesa. Nessa altura, havia já consciência 
de que o ensino profissional poderia ser a 
força motriz do progresso.

O primeiro estabelecimento de ensino com 
vocação profissional em Guimarães foi 
criado por Fontes Pereira de Melo, em 1860, 
a pedido da Câmara Municipal. Tratava-se 
de uma cadeira de aritmética, geometria 
com aplicação à indústria, geografia e 
desenho linear, e de línguas francesa e 
inglesa, para ser lida em curso bienal. O 
propósito era o de facultar meios locais 

de estudo das línguas vivas e das ciên-
cias aplicadas aos usos profissionais.
A criação de escolas industriais decorre 
do decreto de 20 de Dezembro de 1864, 
de João Crisóstomo, Ministro das Obras 
Públicas, que contemplava a reforma 
dos institutos industrias de Lisboa e do 
Porto e a imediata criação de escolas 
industriais em Guimarães, Covilhã e 
Portalegre. Nestas escolas, o ensino 
ministrado compreenderia um ramo 
geral, com quatro cadeiras (aritmética, 
álgebra e contabilidade; geometria ele-
mentar; princípios de química e física, 
e noções de mecânica; desenho) e um 
ramo especializado, adaptado às indús-
trias dominantes na localidade, sendo 
ministrado em fábricas ou oficinas. Mas 
as escolas industriais instituídas em 
1864 nunca saíram no papel.

Seria preciso chegar à década de 1880 
para que algo mudasse. No final de 
1881, um grupo de cidadãos vimara-
nenses decidiu homenagear Francisco 
Martins Sarmento. O descobridor da 
Citânia de Briteiros tinha alcançado 
reconhecimento internacional pela sua 
obra. Era tempo dos seus conterrâneos 
lhe darem conta da sua admiração.

A dificuldade maior estava em 
conseguir que o homenageado, de 
feição reservada e pouco dado aos 
salamaleques típicos daquele género 

de manifestações, consentisse a ho-
menagem. Acabaria por aceitar, mas 
impôs condições. Nasceria a Socie-
dade Martins Sarmento (SMS), que 
respondia a uma pergunta formulada 
na acta de instalação:

Poderia erigir-se um monumento em 
granito ou mármore, abrindo-lhe na base 
inscrições comemorativas; mas não será 
um anacronismo que neste século de ac-
tividade intelectual prefiramos a inscrição 
à associação, o mármore a um pensa-
mento em actividade constante, a inércia 
de uma coluna ao vivido movimento de 
uma instituição, que deve prosperar se 
nunca lhe falecer a vossa protecção e a 
dos nossos conterrâneos?

A SMS surgiu, assumidamente, como 
associação de instrução, afirmando-se 
como Promotora da Instrução Popular 
no Concelho de Guimarães. E disse ao 
que vinha: estabelecer como um dos fins 
principais o desenvolvimento da instru-
ção deste concelho, em que tanto se 
sente a falta de institutos de instrução 
secundária; acudir à nossa indústria com 
escola ou escolas profissionais, que ino-
culem no espírito dos nossos industriais, 
naturalmente aptos, as indispensáveis 
noções dos novos progressos da arte, 
para deste modo se levantar a indús-
tria de Guimarães às condições de 
sustentar concorrências estranhas.

Nos 130 anos da
criação da Escola
Francisco de Holanda:

Uma História de 
Antes Quebrar
que Torcer
texto: António Amaro das Neves
foto: Mais Guimarães
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Tel 253 488 800
go@remax.pt

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

Azurém - Guimarães

Moradia T4
Selho (São Cristóvão), Guimarães

Moradia com cozinha mobilada e equipada, 
recuperador de calor, churrasqueira, garagem 

fechada e arrecadação.

Apartamento T2 Salgueiral Apartamento com 
duas frentes, Aquecimento central, ar condicio-
nado e garagem fechada. Muito perto do centro 

da cidade, pavilhão multiusos e hospital.

Moradia Individual T3 - Infantas - Guimarães
 Moradia com terreno de 772 m2, situada em local 

calmo, e com garagem para 2 viaturas

119.000,00€

87.000,00€ 

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

A criação da SMS assinala um momento 
de viragem na história de Guimarães e na 
atitude dos vimaranenses perante os po-
deres instituídos, inspirada em Sarmento:

Esta verdade há-de impor-se aos gover-
nos que tomarem a sério o seu ofício, e 
forçá-los a reparar as flagrantes injus-
tiças que têm feito a esta terra: e pela 
nossa parte aconselharíamos os nossos 
compatrícios a acabarem por uma vez 
com o papel de suplicantes. Quando os 
governantes, como o tiranete antigo, têm 
as orelhas nos pés, o pedido ainda o mais 
justo obriga a uma posição humilhante.

O que temos a fazer
é coisa muito diferente.

Sarmento escrevia a propósito da 
Exposição Industrial de Guimarães, 
organizada pela SMS em meados de 
1884, remetendo para a necessidade 
de reparação de uma injustiça de que 
Guimarães fora vítima no início daquele 
ano, com a publicação de um decre-
to que instituiu uma escola industrial 
na Covilhã e oito escolas de desenho 
industrial em diferentes localidades, ig-
norando Guimarães. Assim que aquele 
decreto foi conhecido, a SMS assinalaria 
a injustiça, afirmando que era justo e 
urgente que esta cidade seja dotada 
com escola igual, para que as suas 
multíplices indústrias não continuem a 
deprimir-se, mas readquiram a passada 
florescência. O documento que remeteu 
ao rei, exigindo a reparação da injustiça, 
descreve a da indústria vimaranense:

A sua aptidão industrial de existência 
mais que secular, ainda hoje se revela 
desdobrando se em ramos variadíssi-
mos, na maioria conservando a forma 
doméstica— como nos tecidos de algo-
dão e de linho, passamanaria, cutelaria, 
serralharia, ourivesaria, confeitaria; ou 
afectando a forma de grande indústria 
em fábricas de curtumes, de cotins, de 
atoalhados, de fundição, de papel, de 
olaria, de moagem, em quase todas as 
oitenta freguesias deste concelho se 
ouve o labor industrial, é raro o bairro 
da cidade, é raro o povoado de fregue-
sia rural, é raro o vale ou a vertente 

de montanha onde se não encontre o 
artista, o fabricante, a, por assim dizer, 
clientela jornaleira dependente do artis-
ta, do fabricante, da fábrica.

O pedido de criação de uma escola indus-
trial em Guimarães seria secundado por 
outras instituições vimaranenses. Nos 
jornais, o debate foi aceso e os principais 
argumentos a favor da criação da escola 
industrial em Guimarães são desenvolvi-
dos por Avelino Guimarães.

No dia 22 de Março de 1884, durante 
a discussão do Orçamento de Estado 
na Câmara dos Deputados, Mariano de 
Carvalho propôs que fosse incluída no 
orçamento das Obras Públicas uma verba 
para a criação de escolas de desenho 
industrial em Guimarães e em Portalegre. 
Uma segunda proposta, da comissão 
do orçamento, iria no mesmo sentido, 
acrescentando duas novas escolas de 
desenho, em Tomar e em Torres Novas.

Guimarães agradeceu, mas não deixou 
de deixar clara a sua insatisfação: uma 
escola de desenho industrial não era a 
escola industrial. O Conde de Margaride 
seria o portador de nova representação 
da SMS, desta vez dirigida à Câmara dos 
Pares do Reino, onde se escrevia que 
a escola foi criada por este decreto [de 
1864], como o foi para a Covilhã e Por-
talegre : fundá-la na Covilhã, e deixar de 
fundá-la em Guimarães, será sem dúvida 
um acto de injustiça, já pela preterição da 
ordem ou prioridade indicada no citado 
decreto, já pela importância e multiplici-
dade das indústrias vimaranenses.

Entretanto, a Exposição Industrial foi o que 
era para ser, uma eficaz acção de propa-
ganda da causa da escola industrial. O 
relatório enviado ao governo pelo director 
do Instituo Industrial do Porto dará um 
contributo fundamental. Nele se lê:

Todos os operários, seja qual for sua 
posição, anseiam pela instrução e 
lastimam-se por não poderem adquiri-
-la. Era quase a única protecção que pe-
diam para as suas indústrias, e se mais 
alguma coisa pediam, colocavam sem-
pre a instrução em primeiro lugar. Uma 
escola industrial era o seu sonho. Que-
riam conhecer os segredos da química, 
da física e da mecânica, e lamentavam 
que na partilha da instrução industrial 
que s. exa. o ministro tão previdente-
mente foz há poucos meses, só lhes 
coubesse a eles uma simples aula de 
desenho; mas têm fé que essa aula em 
breve será transformada na sua escola 
industrial como eles lhe chamam, e que 
na minha opinião bem o merecem.

A Escola Industrial de Guimarães foi cria-
da no dia 3 de Dezembro de 1884. Dois 
dias depois foi baptizada como Escola In-
dustrial Francisco de Holanda. Começou a 
funcionar, ainda, como escola de desenho 
industrial, no dia 14 de Janeiro de 1885. 
Uma história de antes quebrar que torcer.
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É em Pevidém

O Melhor
Carnaval de 
Guimarães
texto: Andreia Lopes
fotos: Mais Guimarães

Diz o povo que a vida são dois dias e o Car-
naval são três. Ora, nem sempre. Em Pevi-
dém, o Carnaval são quatro dias. Começa 
no sábado, 14 e acaba na terça, 17. 

Junte-se ao corso e desfile connosco 
na mais afamada festa carnavalesca do 
concelho de Guimarães.

São os últimos dias de preparativos 
e há tanto, ainda, por fazer. Arranjos 
nos figurinos, reparações nos carros 
e demais providências a tomar no que 
respeita aos ensaios e aos participantes 
“oficiais”. Chamemos-lhes assim porque 
para além destes, há os participantes 
espontâneos, que lhe superam larga-
mente em número, quiçá originalidade.

Em Pevidém, o Carnaval é 
festa do povo para o povo.

Cabe ao Teatro Coelima a responsa-
bilidade da comemoração cuja orga-
nização assumiu há seis anos. Fê-lo 
como solução última para “não deixar 
cair a tradição carnavalesca da vila”. 
De provisório passou a permanente. 
Um diferente modus operandi e o su-
cesso da organização vão justifican-
do o esforço de ano após ano tornar 
possível o Carnaval.

Em setembro, monta-se o estaleiro. Há 
carros e adereços que vêm da Marcha 

Gualteriana. Rui Fernandes, do Teatro 
Coelima, observa que grande parte do 
segredo está no “reaproveitamento”. 
Afinal, é uma estrutura amadora que 
torna tudo possível. Amadora e essen-
cialmente vocacionada para a produção 
teatral. “Por causa da organização do 
Carnaval descuramos muitas vezes 
aquilo que é a nossa missão como gru-
po de teatro”, revela o organizador.

A tradição e a história
justificam o esforço.

Corriam os anos 80 quando o Carna-
val de Pevidém viveu os seus tempos 
áureos. Pela força da indústria têxtil 
Pevidém era uma vila pujante e próspe-
ra economicamente. Nesse tempo ido, 
chegavam a ir carros do corso carnava-
lesco de Pevidém para a Marcha Gual-
teriana. A organização assentava numa 
estrutura totalmente profissionalizada. 

Hoje faz-se o que se pode e também o que 
não se pode. Pelas pessoas e pela tradição.

“O Carnaval é para quem está na 
rua”, refere Rui Fernandes. Este 
princípio é garantia de sucesso. 
“Quantas mais pessoas participarem 
ativamente no Carnaval, mais públi-
co atraímos à rua”, acrescenta.

A verdade é uma, “Carnaval é em Pe-
vidém e as pessoas da vila não conhe-
cem outro que não este porque nunca 
sentiram necessidade de comemorá-lo 
em outro local”.

Desfile carnavalesco no dia 17
Muita música
e milhares de foliões
É de todos o Carnaval. Do tímido que se 
disfarça do cabelo às unhas das mãos. 
Dos velhos caretos que despertam a 
curiosidade e o medo dos mais novos. 
Dos trajes modernos concebidos por 
mãos hábeis e mentes brilhantes. 

À hora do desfile juntam-se ao corso. 
Por conta própria ou à conta de meses 
de trabalho em que grupos maiores 
incluem novos e velhos vestidos a rigor 
para impressionar. 

O programa oficial do Carnaval de Pevi-
dém começa no sábado, 14 com anima-
ção de rua por grupos de bombos. No 
mesmo dia vai realizar-se um concerto e 
um baile de máscaras com a participação 
da Sociedade Musical de Pevidém.

PUB
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O cortejo do Entrudo é no domingo. Pelas 
15 horas, segue inconsolável a viúva na 
frente do funeral que termina no merca-
do para começar o Carnaval Zumba, uma 
organização do ginásio da vila.

O concurso de máscaras é na noite de se-
gunda-feira. A organização está a cargo 
da Comissão de Festas de S. Jorge.

O ponto alto é na terça, dia de Carnaval, 
com o cortejo dos seis carros alegóricos. O 
primeiro dedicado à vila, o segundo à crian-
ça, o terceiro à indústria têxtil, o quarto à 
noite, o quinto à rainha do Carnaval que são 
na verdade muitas rainhas. Sem celebrida-
des, só com meninas da vila. E finalmente, 
o último carro, o do Entrudo. 

Todos os carros transportam 
figurantes da vila

No cortejo seguem ainda três grupos de bom-
bos e ainda os movimentos espontâneos.

A festa termina com o mini cortejo de 
lamentações onde o grupo de concerti-
nas Os Amigos de Pevidém vão, através 
de cantares ao desafio, ler o testamen-
to do Entrudo que no final é queimado 
com uma sessão de pirotecnia.

É possível perceber-se no programa do 
Carnaval um grande envolvimento das 
associações de Pevidém que se juntam 
na organização.

Rui Fernandes chama ainda a aten-
ção para a genuinidade da festa, sem 
importações. O samba, por exemplo, 
deixou de fazer parte do cortejo.

O Carnaval de Pevidém custa cerca de 
3 mil euros arrecadados apenas através 
de apoios oficiais. Esta comissão orga-
nizadora não faz peditórios.

Se está a pensar participar, ou conhecer, o 
melhor Carnaval de Guimarães – e nós reco-
mendamos que o faça – vá cedo. O trânsito é 
caótico e o estacionamento escasseia. 

Sabia que…
Os habitantes de Pevidém começaram 
a comemorar o Carnaval antes mesmo 
de ele existir. As pessoas disfarçavam-se 
de caretos e saíam à rua. Faziam-no tão 
massivamente que as fábricas foram pres-
sionadas a fechar para que naquele dia os 
foliões pudessem brincar ao Carnaval.

O Carnaval do Rio de Janeiro está atual-
mente no Guinness Book como o maior 
Carnaval do mundo, com um número 
estimado de 2 milhões de pessoas, por 
dia, nos blocos de rua da cidade

A cidade de Paris foi o principal modelo 
exportador da festa carnavalesca para o 
mundo. Cidades como Nice, Santa Cruz 
de Tenerife, Nova Orleães, Toronto e o 
Rio de Janeiro inspiraram-se no Carnaval 
parisiense para implantar as suas novas 
festas carnavalescas. Já o Rio de Janeiro 
criou e exportou o estilo de fazer carnaval 
com desfiles de escolas de samba. 

A palavra “Carnaval” está relacionada 
com o deleite dos prazeres da carne 
marcado pela expressão “carnis valles”, 
que, acabou por formar a palavra “Car-
naval”, sendo que “carnis” em latim sig-
nifica carne e “valles” significa prazeres.
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Os Bombeiros Voluntários de Guimarães 
terminaram o ano de 2014 com um total 
de 8295 ocorrências, aproximadamente 

menos um milhar do que em 2013.

Em relação aos fogos florestais, a corporação 
regista 50 intervenções, menos 131 do que 

no ano de 2013. Em relação a deslocações de 
apoio a outras corporações, foram registadas 
15 ocorrências. Segundo o comandante Ben-
to Marques, as alterações climatéricas, bem 

como a limpeza das matas foram fatores de-
terminantes para a alteração destes valores.

Em relação aos incêndios habitacionais, 
os valores mantiveram-se inalteráveis: 

36 ocorrências. Recorde-se que os 
Bombeiros Voluntários de Guimarães 
contam com 110 elementos, sendo 32 

operacionais e 78 voluntários.

Bombeiros das Taipas
registaram menos

272 hectares de área ardida

Os Bombeiros Voluntários das Taipas contabi-
lizaram no último ano 20 hectares de floresta 

consumida pelo fogo, menos 272 hectares em 
relação ao total registado em 2013.

Num balanço à atividade no ano transato, a cor-
poração foi acionada para mais 381 ocorrências 

do que em 2013, tendo contabilizado menos 
497 acidentes, mas, com mais 34 feridos.

Noutro âmbito, os bombeiros Taipenses 
apostam cada vez mais na formação. 

Enquanto a nível nacional as corporações 
por norma realizam 25 horas de formação, 

nas Taipas esse número tem sido superado, 
com a realização de mais de 100 horas.

Para ver na GMR TV

Bombeiros
Registaram

Menos
Ocorrências



É uma edição que aposta claramente 
em espectáculos que saem das salas 
de ensaio diretamente para os palcos. 
Durante duas semanas, Guimarães vai 
receber grandes estreias, espetáculos 
concebidos por alguns dos melhores 
criadores nacionais.

Pelo quinto ano consecutivo, entre 
os dias 5 e 14 de Fevereiro, Guima-
rães recebe o Festival Internacional 
de Dança Contemporânea. 

São duas semanas ao ritmo da dança 
entre o Centro Cultural Vila Flor (CCVF) 
e a Plataforma das Artes e da Cria-
tividade (PAC) com um conjunto de 
espectáculos que encontram pela 
primeira vez o público. Criações que 
saem das salas de ensaio directamen-
te para os palcos vimaranenses.

Duas semanas ao ritmo
da dança entre o CCVF
e a Plataforma das Artes

A abrir o festival no dia 5 de fevereiro, 
às 22h00, no CCVF a estreia absolu-
ta do espetáculo de André Mesquita, 
“Nostos (uma eventual penumbra de 
ambiguidade)”. No dia seguinte, à mes-
ma hora, no Pequeno Auditório é a vez 
da estreia de “LAUF (in a course of a li-
fetime)”, pela mão de Silke Z./resistdan-
ce. & Deeper Drama que apresentam 
António Cabrita. No sábado, a dança 
visita a PAC. Às 18h00 a companhia Má-
quina Agradável apresenta “O Esplêndi-
do”. Na mesma data, às 22h00, o CCVF 
acolhe, em estreia nacional, “Planites” 
da criadora grega Patricia Apergi. 

Já se encontram abertas as inscrições para 
a edição deste ano do Concurso de Apoio 
à Criação Teatral para os Grupos de Teatro 
de Amadores do concelho de Guimarães. 
Iniciativa pretende promover a criação, 
divulgação e o desenvolvimento de obras 
da dramaturgia, a atividade dos grupos 
de teatro de amadores do concelho de 
Guimarães, e fomentar o gosto pela fruição 
e prática artística na área do teatro. As Ins-
crições estão abertas até 24 de fevereiro.

Este concurso, pretende ser um incen-
tivo à criação de projetos de grupos de 
teatro de amadores, e é promovido pela 
Comissão Organizadora dos Festivais Gil 
Vicente – A Oficina, Câmara Municipal de 
Guimarães e Círculo de Arte e Recreio.

As apresentações dos projetos vencedores 
terão lugar no Pequeno Auditório do CCVF, 
no âmbito da Mostra de Teatro de Amadores 
que se realizará nos dias 21, 22 e 23 de maio.

O Município de Guimarães irá realizar de 
27 a 29 de Março, a Doçaria no Convento, 
este ano, como evento autónomo. A Do-
çaria no Convento consiste numa mostra 
de doces de origem conventual que pre-
tende reavivar a memória de outros tempos, 
procurando contribuir para que se mantenha 
viva a tradição da doçaria conventual, em 
terras vimaranenses, mas também dar a 
conhecer o que de melhor se faz em ter-
mos de doçaria conventual portuguesa.
 
O palco desta mostra serão os Claustros 
do Antigo Convento de Santa Clara, atual 
Câmara Municipal de Guimarães.

Na quinta-feira, dia 12 às 22h00, a PAC 
recebe em estreia absoluta “432 Hz” 
de Filipa Peraltinha. No dia 13, também 
às 22h00, o CCVF é palco para apre-
sentações em dose dupla: “bear me” 
de Cristina Planas Leitão e “Um Triste 
Ensaio Sobre a Beleza” de Mara Andra-
de. No dia 14, às 18h00, na PAC mais 
uma estreia absoluta pelas mãos de 
João Martins que apresenta o seu “Pro-
jeto Continuado”. Para fechar o festival 
com chave de ouro, na mesma data 
às 22h00, o Grande Auditório do CCVF 
recebe, em estreia nacional, a obra de 
Tânia Carvalho, “A Tecedura do Caos”.

5ª edição do Festival
Internacional de Dança 

Teatro

De 27 a 29 de Março

GUIdance é 
Palco Para 

Espetáculos 
Inéditos

Concurso 
de Apoio 
à Criação 
Teatral

Doçaria no 
Convento

fotos: Direitos Reservados
fotos: Câmara Municipal de Guimarães
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Foi apresentado no final do ano o tema es-
tratégico “Sustentabilidade em Meio Urba-
no” através do projeto a “Ribeira e a Cidade” 
que tem como objetivo principal divulgar a 
valorização do meio ambiente, da biodiver-
sidade dos recursos e do património natural 
bem como promover a participação cívica 
nas áreas ambientais. Na primeira fase do 
projeto, com especial atenção no Parque 
da Cidade, foi efetuado a caraterização da 
qualidade de água, a identificação da sua 
biodiversidade e a relação da ribeira com 
a cidade e as pessoas.

A Mais Guimarães esteve à conversa 
com Paulo Ramísio, docente
da Universidade e diretor
do Laboratório da Paisagem.

O Homem depende do ambiente. 
Esta é a premissa usada amiúde pelo 
docente que justifica a importância 
dos projetos que contribuem para o 
eficiente metabolismo das cidades, 
bem-estar e qualidade de vida dos 
cidadãos. No mesmo patamar está a 
proteção dos recursos hídricos.

A propósito do projeto “A Ribeira e 
a Cidade” Paulo Ramísio explica, “as 
linhas de água são um elemento 
fundamental. A água é fundamental à 
vida. As cidades cresceram quase na 
sua maioria dependentes das linhas de 
água, as grandes cidades cresceram 
junto a linhas de água e Guimarães não 
é exceção, aliás, a relação da cidade 

com a ribeira é muito forte e antiga, 
descobrimos documentos que provam 
isso mesmo e por tudo isso, pareceu-
-nos que era um projeto que se insere 
na nossa missão e serve à cidade”.

No mesmo sentido, a Câmara Municipal 
tem intervindo em obras de requalifica-
ção da linha de água e controle de cheias. 

Inaugurado a 24 de junho de 2014 o 
Laboratório da Paisagem sempre teve 
a sua missão definida. A sua concreti-
zação dependeria da constituição da 
capacitação técnica e de equipamen-
tos. Foi preciso ir ao terreno ver a qua-
lidade da água e isso só foi possível 
através de financiamento e muitas 
horas de trabalho. Estudar a “Ribeira” 
pareceu acertado. “Qual o projeto que 
para além de desenvolvermos compe-
tências, a cidade irá reconhecer e será 
igualmente útil, pois não há mais nin-
guém a fazê-lo?” Justifica Paulo Ramísio. 

Surgiu assim “Ribeira e a Cidade”,
um projeto transversal.  

A primeira fase abrangeu o parque 
da cidade com três áreas residentes, 
a hidráulica, a ecologia e a geografia. 
O trabalho foi publicamente apresen-
tado em dezembro. Na ocasião foi 
possível demonstrar-se uma relação 
histórica do que era no passado o 
Parque da Cidade, através de registos 
documentais de 400 anos atrás.

Foi ainda apresentada a qualidade da 
água, em simultâneo com a ecologia e 
a biodiversidade. Foram identificados 
os locais que devem ser melhorados 
do ponto de vista da qualidade da água 
apresentando soluções concretas. 

No projeto estiveram envolvidos os 
investigadores, Nuno Silva, responsável 
pela parte hidráulica, José Pedro Ra-
mião, pela ecologia, e Ricardo Martins, 
responsável pela geografia.

A exposição “A Ribeira e a Cidade” 
retrata o trabalho elaborado na pri-
meira fase do projeto desenvolvido 
no Laboratório da Paisagem, que tem 
como objetivo divulgar a valorização 
do meio ambiente, da biodiversidade 
dos recursos e do património natural, 
assim como promover a participação 
cívica nas áreas ambientais. Encon-
tram-se exibidos dezenas de conteú-
dos em plataformas físicas e digitais, 
como amostras de fauna e flora, 
pequenas experiências, demonstra-
ções, ferramentas de campo, publi-
cações, fotos e posters.

Para além da mostra, realizou-se ainda 
um concurso de fotografia. 

Até ao momento, a exposição já foi 
visitada por cerca de 1.100 pessoas 
entre locais, nacionais e estrangei-
ros. 200 delas foram crianças em 
atividades pedagógicas.

Laboratório da Paisagem

Laboratório da
Paisagem
Incontornável para
a Capital Verde
Europeia

A Ribeira
e a Cidade

texto: Eliseu Sampaio
fotos: Mais Guimarães
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Identificar focos
de poluição
Educar Para
o Ambiente
O Laboratório da Paisagem intervém na 
base da sociedade através da proximidade 
com as escolas. O respeito pelo ambiente 
deve ser interiorizado desde a infância. 
“A educação é um passo essencial para 
o nosso futuro, sendo também uma das 
bases deste projeto aqui em Guimarães. 
Mas mesmo antes do início deste projeto, 
já tínhamos visitas de alunos, inclusive 
de crianças ainda do pré-escolar com 
apenas cinco anos que embora possam 
não perceber os conteúdos aprendem 
os valores, e são os valores que nos for-
mam como pessoas”, realça o pró-reitor 
da Universidade do Minho.

O trabalho desenvolvido pelo Labora-
tório da Paisagem vai permitir ainda 
acompanhar em tempo real a precipita-
ção no Parque da Cidade e assim gerir e 
antecipar ocorrências.

A qualidade da água no parque da 
cidade é heterogénea, ou seja, “há sítios 
onde está melhor e outros onde está 
pior”, esclarece revelando que em “dois 
sítios a qualidade da água nos merece 
mais atenção e que podem ser possí-
veis fontes de contaminação”.

A solução passa pelos focos de po-
luição, na opinião de Paulo Ramísio. É 
mais barato e mais eficaz.

O projeto vai intervir em seguida no Parque das 
Hortas e posteriormente na zona de Couros.

Num momento em que Guimarães 
tenciona candidatar-se a Capital Verde 
Europeia o Laboratório da Paisagem 
assume uma importância incontornável. 

“Uma capital verde pressupõe 
algumas responsabilidades 
e entre os vários pontos que 
serão analisados, o parque am-
biente e a sustentabilidade será 
um deles, e portanto, parte do 
trabalho que nós fazemos pode 
claramente contribuir para uma 
candidatura eficiente.”





João Silva é um nome incontornável da 
cozinha em Guimarães, fruto dos 22 
anos de experiencia no setor da hote-
laria. O restaurante Prós e Contras foi 
o espaço que criou, manteve durante 
10 anos, e onde se destacou, deli-
ciando os vimaranenses com os seus 
arrojados pratos de confeção cuidada 
e apresentação irrepreensível.

Sabores do Chef é o novo espaço do cozi-
nheiro vimaranense, e um novo desafio.
Fomos conhecer o Sabores do Chef.

Como defines este
novo Sabores do Chef?

É uma nova aventura, com um estilo 
de comida diferente. Um espaço mais 
dedicado aos amantes das Tapas. O 
objetivo é apresentar aqui coisas novas 
e sabores muito diferentes, para inovar 
como sempre fiz na restauração.

Quando criei o Prós e Contras fui 
pioneiro em algumas coisas, conse-
guido mudar os hábitos alimentares 
de alguns vimaranenses, e aqui quero 
fazer os mesmo. Não quero apresentar 
os mesmos pratos que outros espaços 
do género, o objetivo é ser diferente, 
fazendo as coisas muito bem-feitas. 
Por isso investi neste projeto e estou a 
alterá-lo para poder ser inovador.

O que é que os clientes
vão poder apreciar aqui?

Tapas, muitas e boas tapas. Mas 
também cozinha de autor, com recei-
tas inovadores e outras com sabores 
bem tradicionais, algumas tipicamente 
portuguesas mas alteradas por mim, 
confecionadas e apresentadas à minha 
maneira, tentando agradar a quem 
aprecia a boa cozinha.

Na ementa temos já um “menu degusta-
ção”, dando a possibilidade de, por um pre-
ço acessível, os clientes podem saborear 
um bom número de saborosas Tapas.

Ao almoço de segunda a sexta-feira 
temos também refeições rápidas mas 
bem confecionadas e bem apresen-
tadas, para quem tem de almoçar 
em pouco tempo durante a pausa no 
trabalho.

É um restaurante para que público?

Para todo o tipo de pessoas, sobretudo 
para quem gosta de comer bem (risos). 
Para os almoços ou jantares de família 
num ambiente descontraído, e também 
para os encontros de amigos à volta da 
mesa. Podem ficar por cá umas boas 
horas e até aparecer a qualquer hora 
para saborearem as boas Tapas que 
temos no Sabores do Chef.

E para acompanhar…

Aqui vou trabalhar de uma forma diferen-
te, com uma variedade de bons vinhos “a 
copo” e também introduzir espumantes 
e champanhe, habituando os clientes 
a saborearem uns bons petiscos com 
bebidas diferentes. Temos a Sangria 
e também os Gin´s que acompanham 
muito bem com a nossa cozinha.

O Sabores do Chef – Tapas e Restau-
rante é um espaço com capacidade 
para 50 lugares, que com a chegada 
dos dias mais quentes, disponibilizará 
também uma agradável esplanada.

Sabores do Chef
Tapas e Restaurante

Rua Abade de Tagilde 350 · Guimarães
Tel. 253 033 214

Aberto todos os dias
até às 2 horas da manhã.
Sextas e sábados até às 4 da manhã.
Encerra ao domingo ao jantar.
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João Silva

Um novo desafio:
Sabores do Chef
Tapas e Restaurante
texto: Eliseu Sampaio / fotos: Mais Guimarães



As fibras estão presentes em pratica-
mente tudo o que nos rodeia, mesmo que 
muitas das vezes de forma oculta. Desde 
o interior das paredes da nossa habita-
ção, à roupa que vestimos, ao veículo que 
conduzimos, ao avião em que viajamos, 
aos polícias e militares que mantêm a 
nossa segurança, ao médico que nos 
opera nos momentos de maior infortúnio, 
entre muitas outras coisas.

Para Raul Fangueiro, “Esta presença de-
marcada das fibras no nosso dia-a-dia é 
claramente um identificador do poten-
cial inovador que albergam. Sem dúvida 
nenhuma, Fibre the Future”.

O Projeto
Fibrenamics
O projeto Fibrenamics surgiu em abril 
de 2011 no seguimento de um desafio 
lançado ao Programa Ciência Viva que 
culminou num financiamento por parte 
do COMPETE. O propósito era apresen-
tar à sociedade “O Novo Mundo dos 
Materiais à base de Fibras”, tendo por 
base todo o conhecimento adquirido 
pelo seu mentor, Raul Fangueiro, ao 
longo dos últimos 20 anos.

Neste sentido, foram desenvolvidos di-
versos suportes de divulgação para os 
media incluindo a série televisiva “O Ex-
traordinário Mundo das Fibras”, progra-
mas para rádio, brochuras, artigos para 
jornais e revistas, entre outros. Por outro 
lado, foi implementada a plataforma 
Fibrenamics com o objetivo de divulgar, 
via web, toda a informação relativa a este 
novo mundo dos materiais, e promoven-
do a participação de diversos parceiros 
empresariais, instituições de investigação 
e ensino, e utilizadores individuais. 

O projeto Fibrenamics teve um “de-
senvolvimento inesperado” segundo 
Raul Fangueiro, sendo este resultado 
“fruto da sua dinâmica de aproximação 
da Universidade ao meio envolvente 
e também da dinâmica imposta pe-
los seus elementos.” Foram criados 
espaços de debate de ideias entre os 
diversos agentes relacionados com o 
mundo das fibras, incluindo empresas 
de diversos setores, investigadores, 

estudantes e organismos públicos, 
destacando-se os diversos ciclos de 
workshops Fibrenamics, “que de uma 
forma informal têm servido como ponto 
de encontro para todos aqueles que 
pretendem fazer parte da inovação 
associada a estes materiais.”
Assim, o projeto Fibrenamics, inicial-
mente desenhado para divulgação, 
assumiu desde outubro de 2013 a 
função de Plataforma de integração de 
todos estes agentes apresentando-se 
como um elemento chave na vigilância 
tecnológica, transferência de conheci-
mento, divulgação científica e criação 
de conhecimento no âmbito das fibras. 

Esta plataforma tem atualmente ancora-
das 193 entidades, na sua grande maioria 
empresas, e 900 utilizadores internacio-
nais, que interagem na procura de novas 
oportunidades de inovação neste domínio.

A coordenação do Fibrenamics é rea-
lizada por Raul Fangueiro, da Escola 
de Engenharia da Universidade do 
Minho (que se assume como a insti-
tuição de base da plataforma).

A Equipa Fibrenamics é constituída 
por cerca de 20 investigadores, e 
engloba empresas de diversos setores 
industriais, têxtil, calçado, construção 
civil, saúde, transportes, entre ou-
tras, uma série de entidades públicas 
como a Polícia de Segurança Pública, 
o Exército e a Força Aérea, e parcei-
ros dos meios de comunicação social 
como a RTP, Jornal de Notícias, a Mais 
Guimarães, Antena 1, entre outras.

Sendo uma plataforma de conhecimen-
to, destacam-se igualmente as relações 
criadas com diversas entidades nacionais 
ligadas à investigação, como a Univer-
sidade do Porto, Universidade Nova de 
Lisboa e o Instituto Superior Técnico. 

A nível internacional distinguem-se as 
relações com as Universidades de S. 
Paulo, de Pontifícia Bolivariana, Autóno-
ma de Cohauila,  Reutlingen University, 
e a Lodz University of Technology.

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

Da dinâmica incutida à Plataforma Fibre-
namics têm resultado diversos projetos de 
inovação com vista ao desenvolvimento de 
processos e produtos inovadores.

Dos produtos já desenvolvidos, desta-
que para o ProtechDry (Roupa inte-
rior para perdas de urina), as Pradex 
(Mangas de compressão terapêutica 
para linfedemas do membro superior), 
a Medix (Toalha para termoterapia), o 
EcoERT (Desenvolvimento de soluções 
sustentáveis interativas para a rea-
bilitação de edifícios),  os Lamipower 
(Têxteis técnicos laminados multifun-
cionais), os Naturcomp (Compósitos 
reforçados com fibra natural) e os BCR 
(Varões compósitos entrançados).

Fibrenamics

O Extraordinário 
Mundo das Fibras
texto: Eliseu Sampaio
fotos: Direitos Reservados
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Atualmente, outros pro-
dutos inovadores estão 
em fase de desenvolvi-
mento, nomeadamen-

te os Smart flexible 
devices (componentes 

estruturais compó-
sitos para o interior 
de automóveis), os 

CWF (Painéis de 
fachada compósitos 
com madeira natu-
ral), as Electrosocks 
(malhas tubulares 

com capacidade de 
electroestimulação), 

o ProtechDrySmart (Ves-
tuário interior inteligente para 

controlo de incontinência), as Eber-
sock (Meias anatómicas para diabéticos) 
e as High-Tech Doors (Portas High-Tech 
Multicamada para espaços especiais).

Fibre the Future
 
Para Raul Fangueiro, 2015 representará 
uma nova fase da plataforma Fibrena-
mics, que assumirá a sua evolução de 
plataforma de divulgação científica para 
plataforma de trabalho e de desenvol-
vimento de materiais e produtos inova-
dores. “Este novo rosto da plataforma 
Fibrenamics assentará sobre o slogan 
“Fibre the Future”, representando a nova 
dinâmica de inovação, desenvolvimento e 
cooperação multissectorial, tendo como 
denominador comum as fibras.”

Dentro desta nova dinâmica serão 
promovidas atividades em diversos Concurso

Ideias com Fibra

O concurso “Ideias com Fibra”, que vai na 
segunda edição e foi desenvolvido pelo 
Fibrenamics, pretende premiar anualmente 
boas ideias relacionadas com o mundo 
das fibras, possibilitando aos premiados o 
desenvolvimento dessa ideia junto o grupo 
de investigação Fibrenamics.

O concurso esteve aberto até 31 de 
janeiro, tendo os responsáveis recebido 
25 ideias, um número “muito semelhan-
te ao concurso anterior”.

Raul Fangueiro faz um balanço muito 
positivo deste Concurso, motivado 
pelo valor das ideias apresentadas na 
edição anterior: “Concluídos os 6 meses 

de desenvolvimento, a EberSock (Meia 
preventiva para diabéticos) uma das 
três ideias vencedoras, encontra-se em 
desenvolvimento numa empresa que se 
dedica a esta mesma área, e prevemos 
que chegue ao mercado brevemente.

A ideia Shape up!, é uma liga de madeira 
artesanal, que pretende reaproveitar os 
resíduos de madeira e transformar os 
produtos daí derivados numa marca de 
Design de referência e de valor acrescen-
tado. Relativamente à LFS – Life Form 
Structure, é uma estrutura pensada para 
ser utilizada quer em recuperação/reabi-
litação de edifícios abandonados, criando 
atmosferas vivenciais alternativas.

pilares tendo como núcleo duro o 
desenvolvimento de materiais e pro-
dutos inovadores com base em fibra. 
“A formação continuará a ser uma 
aposta do Fibrenamics, sendo que 
este ano funcionará em três modali-
dades: presencial, empresas e online. 
A divulgação de ciência, ancorada 
na nossa génese, continuará muito 
ativa. Continuaremos também o ciclo 
de workshops 2020 Challenges, que 
nos permite continuar a informar as 
empresas e os centros de inovação 
das oportunidades que o novo qua-
dro H2020 nos traz, e como as fibras 
podem ser o veículo da inovação. 

A vigilância tecnológica é também uma 
ferramenta chave na qual continuaremos 
a apostar, e que nos dotará do conhe-
cimento necessário para fomentar e 
promover junto dos parceiros da platafor-
ma os projetos de inovação e desenvolvi-
mento.” Acrescenta Raul Fangueiro.

Ao nível internacional, o Fibrenamics 
prevê a realização de apresentações 
um pouco por todo o mundo, com espe-
cial enfoque na Europa, PALOP e Amé-
rica do Sul, e levará a cabo, em abril, a 
organização da 2ª Conferência Interna-
cional em Fibras Naturais que decorrerá 
nos Açores, em Ponta Delgada.
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16 Classificativas marcam o regresso da 
prova ao Norte do país, 14 anos depois.

Realiza-se entre os dias 21 e 24 de 
maio, com início no Campo de São 
Mamede, tendo como pano de fundo 
o Castelo de Guimarães. 13 Municípios 
estão envolvidos na organização.

Ao todo serão 16 as classificativas, di-
vididas por quatro dias de competição, 
com partida no Campo São Mamede, 
em Guimarães, e Super Especial no 
circuito de rali crosse da Lousada. 

Totalmente disputado a norte do rio 
Douro e com o centro nevrálgico em 
Matosinhos, nas instalações da Expo-
nor, o rali apresentará um formato com-
pacto, integrando um total de 16 provas 
de classificação repartidas pelos quatro 
dias de competição. 

O Shakedown, a disputar no concelho 
de Paredes na manhã de quinta-feira, 21 
de maio, constituirá o “aperitivo” para a 
prova, cujas últimas centenas de metros 
do troço vão decorrer no interior das 
instalações do Kartódromo de Baltar.

Ainda no mesmo dia a prova ruma 
para Guimarães, onde terá lugar a ce-
rimónia de partida. Os primeiros quiló-
metros cronometrados vão disputar-
-se na pista de rali crosse de Lousada, 
que será palco da única super especial 
da prova, a partir das 19h01.

 No segundo dia de competição (sex-
ta-feira, 22 de maio) os concorrentes 
ao WRC Vodafone Rally de Portugal ru-
mam ao Alto Minho para enfrentar uma 
dupla passagem pelos troços de Ponte 
de Lima (27,45 km), Caminha (18,05 km) 

e Viana do Castelo (18,79 km). Este figu-
rino competitivo repete-se no sábado, 
23 de maio, agora na região do Marão, 
com duas passagens pelas classifica-
tivas de Baião (18,57 km), Marão (27,64 
km) e Amarante (37,67 km).

Para domingo, 24 de maio, estão reser-
vados dois troços: Fafe (11,15 km), cuja 
secção final foi utilizada nos últimos 
três anos como palco do bem-sucedido 
WRC Fafe Rally Sprint, será disputado 
por duas vezes, a segunda das quais 
corresponderá ao Power Stage, entre as 
quais se intercalará uma passagem pela 
longa classificativa de Vieira do Minho, 
a qual, com os seus 32,35 km, poderá 
ter um papel de relevo no estabeleci-
mento da classificação final.

Com uma extensão total de 1.529,43 
km, dos quais 354,35 km correspondem 
a 16 provas de classificação, o WRC 
Vodafone Rally de Portugal 2015 é uma 
prova moderna, em linha com os atribu-
tos que a tornaram uma referência no 
quadro do Mundial de Ralis, que integra 
no seu percurso alguns dos cenários 
míticos onde se escreveram importan-
tes páginas da história da prova.
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Desporto Motorizado

Conhecido o
Percurso Oficial do 
Rally de Portugal
texto: Andreia Lopes
fotos: MP Jacobeu
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Em 2001, com a chegada da moeda 
única começou o declínio do tecido 
empresarial vimaranense. O Vitória 
sofreu aí o seu primeiro abanão safan-
do-se da “segunda” nos últimos jogos. 
Em 2003/4 deu-se um prenúncio de 
coisa ruim e, finalmente, em 2005 num 
dia em que todos pensaram estar num 
pesadelo, o Vitória Sport Club desceu 
de divisão. Daí para cá a aliança entre o 
capital e o trabalho que fora a força do 
Clube degenerou. Empresas fecharam, 
empresários retiraram-se, trabalhado-
res ficaram sem trabalho e, apesar do 
número de sócios se manter, um espec-
tro de impossibilidade na recuperação 
financeira, gerada na incompreensão da 
mudança, começou a pairar. Amiúde, 
sussurrado, a elite vimaranense co-
meçou a congeminar a solução da fa-
lência perspetivando-se o nascimento 
de um novo Vitória. Esqueciam-se as 
dívidas, mudava-se o número de con-
tribuinte e ficava a história.
 
Mas a identidade vimaranense distin-
gue muito bem a noção de honra-ver-
gonha e,    eis que o clube foi entregue 
a Júlio Mendes, um desconhecido nas 
coisas da bola e que, mais a mais, 
parecia ali estar para compor a imagem 
de putativo futuro candidato à Câmara. 
À partida a tarefa mostrava-se ingló-
ria e a missão impossível. Não havia 
dinheiro para mandar cantar um cego 
nem parecia haver capacidade para 
fazer uma equipa. Todos vaticinaram 
uma outra viagem aos infernos. Todavia 
deu-se uma espécie de milagre e, se 
sobrava escassez, esta ter-se-á tornado 
na estratégia de Júlio. E, num ato falado 
há mais de trinta anos, finalmente, o 
Vitoria deixou de “comprar” jogadores 
e passou a aproveitar a sua “produção” 

O Vitória Sport Club é, para todos os 
efeitos, um símbolo da identidade 
vimaranense. É ali, tal como noutros 
símbolos, que os vimaranenses se 
deixam levar em comunhão e, não 
será por acaso que no seu estádio se 
dá aquele quadro, muito recordado, 
do patrão e empregado chorando 
alegrias e tristezas nos ombros do 
parceiro, o que só por si configura 
um truísmo do sentir vimaranense 
pela terra. Apesar desta evidência, foi 
sobre o emblema Vitória que se deu 
a mais dura das pancadas no orgulho 
vimaranense: não só o clube entrou 
numa desastrosa espiral de afronta 
identitária, como, em consequência, 
resultou daí um quadro de vergonha, 
traduzido na descida de divisão na 
época 2005/6 e ao subsequente endi-
vidamento até aos 24 milhões de eu-
ros, o que obrigou o Vitória Sport Club 
a entrar na antecâmara da falência.
   
Para além do recorte identitário, do 
ponto de vista social o Vitória sempre 
foi uma clara aliança entre a elite e 
o trabalho. Antes de existir luz elé-
trica, as “quartas-feiras europeias” 
os trabalhadores associados eram 
dispensados das empresas para emol-
durarem o estádio. Aos empresários 
do concelho cabia a missão de manter 
o clube em rota financeira saudável. 
Foi em Guimarães que se fizeram as 
primeiras “transferências” nacionais 
de bons jogadores para os clubes 
grandes. Contava Hélder Rocha que 
Pedras, transferido para o Benfica, 
fora o “orçamento” do clube durante 
várias épocas. Foi também em Gui-
marães, na rota de negócios têxteis 
com o Brasil, que se iniciou a vinda de 
jogadores brasileiros para o campeo-
nato português. À massa de traba-
lhadores cabia a missão de dar corpo, 
voz, presença, fidelidade e apoio 
inesgotável nos jogos. Nada contra o 
Vitória, tudo pelo Vitória. 

Opinião

A lição de 
Júlio Mendes

de jogadores. A velha ideia de um clube 
à moda do Ajax de Amsterdão, discurso 
gasto em centenas de enunciados da 
sustentabilidade gestionária, havia de 
tomar forma pela mão de um gestor 
que, a maior parte das vezes, parece 
não se sentir confortável com o futebol.

O que fez Júlio Mendes? Distinguiu e 
distingue, como uma linha traçada nas 
práticas, que o futebol moderno se 
divide em dois territórios com configu-
rações diferentes. Existe o futebol dos 
artistas, da performance, dos ensaios, 
do jogo e suas incidências, entregue 
aos jogadores e ao treinador. Pelo es-
tratega pelos artistas do campo passa 
a capacidade de promover emoções 
em doses intensas, um produto que o 
adepto moderno compra na forma de 
experiência intensa. Do outro lado da 
linha um outro futebol baseado na ges-
tão racional, assente num plano persis-
tente e sem tergiversações, executado 
sob condições abnegadas debaixo de 
um rigoroso ascetismo financeiro. Sem 
entropia, como um milagre dos deuses, 
o valor o Vitória Sport Clube emerge. 
Não há palavras a mais, discursos de 
circunstâncias. Todo o palco aberto 
é dado aos artistas e toda a gestão é 
feita em espaço fechado. Toda a montra 
serve para mostrar e todo o negócio sai 
surpreendente. É assim que, depois 
de vencer a Taça de Portugal, “uma 
sorte”, o Vitória vê-se com um passivo 
reduzido a uns 12 milhões de euros e 
com ativos valendo, pelo menos, 15 
milhões de euros. Talvez não se tenha 
dado conta mas, tal como no passado 
se encontram soluções duradoiras 
de gestão para o clube, Júlio Mendes 
acaba de redefinir a gestão do Vitó-
ria para muitos anos e dar uma lição 
à elite vimaranense. Nas próximas 
eleições de 7 de março, naturalmente, 
candidata-se e ganha.
   
Esser Jorge Silva

texto: Esser Jorge Silva
foto: Joaquim Lopes
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Em pouco mais de um mês, o número 
de participantes no Guimarães Corre 
Corre aumentou consideravelmente, 
de duas dezenas, na primeira edição, 
para mais de uma centena, o número 
de participantes conseguido na noite 
da passada segunda-feira.

São sobretudo vimaranenses, mas che-
gam também de cidades vizinhas, Bra-
ga, Fafe, Santo Tirso, Famalicão, Porto, 
mas também de Chaves ou Bragança.

Trazem o gosto pela prática da ativida-
de física, mas também pelo convívio. 

Para Rute Araújo, de 32 anos, natural de 
Pevidém e sócia gerente de uma empre-
sa na área de acessórios para calçado, 
“pôr as pessoas a correr, foi das melhores 
iniciativas que podiam ter colocado em 
prática. Há muito tempo que tento correr, 
mas sozinha acabava por não ir. O Gui-
marães Corre Corre veio solucionar este 
problema. No primeiro dia, muito a medo 
lá fui às 21 h para a Plataforma das Artes 
(estava um frio de rachar e só via homens 
todos equipados uns verdadeiros ‘prós’), 
lá pensei: já foste (risos). Prestes a dar 
“meia volta às sapatilhas” e voltar para 
o meu carro fui abordada pelas pessoas 
que chegavam e me cumprimentavam: 
Eu pensei, será que as conheço? Porque 
estão a ser simpáticos comigo? E então 
lá me disseram que ia adorar a expe-

riência e divertir-me… E pronto, lá fui e 
corri sempre incentivada por pessoas 
que não conhecia e que me sorriam. 
Posso dizer que é simplesmente mara-
vilhoso correr com este grupo.”

A mesma opinião é partilhada por 
Tiago Coutinho, engenheiro Civil de 41 
anos, Patricía Cunha, administrativa 
de 34, e Márcia Ferreira, de 30, que 
em grupo vieram participar no Gui-
marães Corre Corre “ Gostamos da 
iniciativa, pela promoção do desporto 
e do convívio de atletas profissionais e 
amadores. Estão de parabéns!”

Todas as segundas-feiras, pelas 21 
horas, acontece o Guimarães Corre 
Corre. O encontro está marcado para a 
Plataforma das Artes. Segundo Mauro 
Fernandes, da organização, trata-se de 
“um treino ligeiro entre amigos, com um 
ritmo calmo e descontraído. O objetivo 
é explorar os encantos e recantos da 
Cidade Berço, pôr a conversa em dia, 
serve para os atletas trocarem impres-
sões sobre as provas ou treinos da 
semana ou fim-de-semana e para dar 
ou receber sugestões de atletas mais 
experientes. Pelo caminho ainda dá 
para tirar umas fotos com os amigos, 
filmar, saltar, brincar...Faz bem ao corpo 
e à alma, e por isso todas as semanas 
queremos mais pessoas a participar no 
Guimarães Corre Corre!

Guimarães Corre Corre

Adesão aumenta 
semana após semana

texto: Eliseu Sampaio
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Street Workout

Guimarães é 
a Cidade com 
mais Parques
e Praticantes 
no País

Resultou de uma proposta bem suce-
dida no Orçamento Participativo de 
2013. Através dela, criaram-se três 
espaços. Um, no parque da cidade, o 
segundo na Cidade Desportiva e por 
fim, na vila de Ponte.

Uma modalidade que começava a dar 
os primeiros passos em Portugal con-
quistou os vimaranenses que no verão 
vão poder assistir, pela primeira vez, a 
um Campeonato Ibérico.

Sabe o que é o Street Workout? Bruno 
Matos e Marcos Costa Pinto, da asso-
ciação Pull Up explicam-lhe.

O melhor é começar pela modalidade. 
O Street Workout cuja tradução literal é 
treino de rua consiste numa atividade fí-
sica que usa o peso corporal, articulando 
movimentos de ginástica. Compila várias 
modalidades com o objetivo de criar uma 
exibição artística, envolvendo movimen-
tos de força, flexibilidade e potência.

Em Guimarães, esta prática come-
çou a ser falada em 2011, altura em 
que surgiu a Pull Up Portugal, uma 
associação que nasceu para estabe-
lecer uma ligação entre os pratican-
tes de Street Workout portugueses. 
Dessa forma, tornava-se também 
possível a promoção e divulgação da 
modalidade que assenta na multi-
disciplinaridade como ferramenta de 
intervenção social pelo incentivo ao 
exercício e em simultâneo o combate 
ao sedentarismo e à obesidade.

A Pull Up foi a primeira Comunidade Portu-
guesa Certificada pela Federação Mundial 
de Street Workout e Calistenia.

É mais uma opção de prática desportiva 
que esta associação pretende levar às 
escolas, “está a ser trabalhado um projeto 
para as crianças poderem conhecer melhor 
esta modalidade e crescerem com ela 
aprendendo a utilizar o corpo da melhor 
forma possível”, explica Bruno Matos.

Explicada que está a modalidade vamos 
recuar à ideia original de um dos men-
tores do projeto. Bruno Matos debru-
çou-se numa atividade que não preci-
sasse de grande dispêndio monetário e 
pudesse ser praticada ao ar livre. 

Na ocasião, o Street Workout começava a 
dar os primeiros passos em Portugal. Não 
havia sequer informação em português.

Através do Orçamento Participativo foi 
possível concretizar o projeto em Guima-
rães com a construção dos três parques 
para a prática da modalidade desportiva.

Através das infraestruturas, Bruno Matos 
observa que rapidamente o Street Workout 
ganhou mais praticantes, “no início éramos 
um grupo muito restrito, a praticar sem as 
mínimas condições, muitas vezes em casa, 
e estes parques, para além de trazerem 
mais gente para treinar na rua, permitiu 
também que as pessoas que já praticavam, 
o fizessem com mais condições”.

Guimarães é a cidade com mais pratican-
tes e mais parques no país. Tornou-se 
numa referência nacional para a modali-
dade e a tendência é aumentar.

Um dos objetivos é trazer ao país, e até 
à cidade, provas internacionais como o 
Campeonato Ibérico que deverá ter lugar 
em Guimarães no próximo verão.

Valorizando o grande poder de inclusão 
social promovido pela prática do Street 
Workout, A Pull Up quer introduzir outras 
modalidades contando com o apoio da 
Câmara Municipal e de outras instituições.

texto: Eliseu Sampaio
fotos: Direitos Reservados
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Cartoon de
Miguel Salazar

Alfredo
Pimenta

Alfredo Augusto Lopes Pimenta
nasceu em Guimarães, no dia
3 de dezembro do ano de 1882.

Licenciou-se em Direito
pela Universidade de Coimbra.

Foi conservador do Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo e, a partir de 1931, Direc-
tor do Arquivo Municipal de Guimarães. 
Foi sócio fundador do Instituto Português 
de Arqueologia, História e Etnografia, e da 
Academia Portuguesa da História.

Alfredo Pimenta foi um político activo e 
muito polémico. Inicialmente anarquista, 
foi depois republicano, e mais tarde mo-
nárquico convicto… e “doutrinador”.

Tornou-se um acérrimo defensor do 
salazarismo, do fascismo e do nazismo.
Apesar da sua relação muito próxima 
com Salazar, nunca Alfredo Pimenta 
perdeu o seu sentido crítico, o que 
fica bem demonstrado pelas fre-
quentes críticas que tecia ao Esta-
do Novo, extremamente incisivas, 
por vezes até violentas.

Foi um político teórico extrema-
mente polémico, mas foi essen-
cialmente um notável histo-
riador. O seu trabalho mais 
importante foi desenvolvido 
na investigação da História 
do período Medieval.

Alfredo Pimenta era um 
apaixonado pela sua 
cidade. Escreveu assim, 
acerca da nossa terra…

“Quando o pequenino, 
liliputiano comboio che-
ga ao Cavalinho, desdo-
bra-se, quase de impro-
viso, diante dos nossos 
olhos, em anfiteatro, a 
paisagem sintética de 
Guimarães, - a minha 
querida, a minha adora-
da terra. Lá em cima, 
enegrecido do Tempo e 
da Saudade, o Castelo, 
altaneiro, vigilante, 
sentinela robusta e leal, 
é a página do Passado 
heróico, combativo, 
audaz. Cá em baixo, 
perto de nós, chaminés 
fumegantes de fábricas 
ruidosas são a página 
do futuro progressi-
vo, transformador, e 
misterioso. Espalhadas 
na paisagem citadina, 

rompendo do amontoado das casas, 
as torres das igrejas são a página da 
Fé eterna. E para a esquerda, aquela 
mancha acinzentada, e para a direita 
certo convento solitário, ou, melhor, 
para a esquerda, a Sociedade de Martins 
Sarmento, e para a direita o Convento da 
Costa são os indicativos das preocupa-
ções intelectuais da minha terra.”

Este ilustre vimaranense era também um poe-
ta, tendo sido autor de dois livros de poesia.

Alfredo Pimenta faleceu em 1950.
Dois anos depois da sua morte, o Arquivo 
Municipal passou a designar-se Arquivo 
Municipal Alfredo Pimenta, em virtude da 
sua longa ligação a esta instituição, mas 
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principalmente como reconhecimento 
pela sua notoriedade, enquanto historia-
dor, político e poeta.

Foi afinal a homenagem
que se impunha…
 
Fernão Rinada
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