
N34 FEVEREIRO 2016
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DIRETOR ELISEU SAMPAIO

NENO
Em dia de homenagem, Neno, 

ídolo de várias gerações de 
vimaranenses, fala-nos sobre a sua 

vida, a família, a cidade e o clube 
que apaixona Guimarães.
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FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

O CARNAVAL, 
QUE TEM AS VILAS 
COMO PROTAGONISTAS.

Enquanto na cidade o Carnaval nunca 
teve grande expressão, as vilas do 
concelho aproveitam este período 
para terem o protagonismo que 
muitas vezes não lhes é permitido 
beneficiar ao longo do ano.

Assim é há muito, e assim confesso que 
gostava que permanecesse.
O Carnaval em Guimarães pertence às 
Vilas e nesta época de folia, Pevidém, 
Caldas das Taipas, S.Torcato e Nespereira, 
são algumas das povoações que se 
enchem de locais e forasteiros ansiosos 
por se divertirem e afastarem as 
empilhadas tristezas. 

Como poderá ver nesta edição, assim 
acontecerá de novo este ano. Tudo está 
a ser preparado conforme a tradição de 
cada localidade e por isso haverá carnaval 
para todos os gostos.

Dos programas, destaco o que é mais 
genuíno, e uma celebração exclusiva 
do norte do país: o Enterro do Entrudo 
(Arturzinho para alguns), o último 
número, que acontece na terça-feira 
à noite e que é um momento digno de 
ser presenciado. Não se assuste com 
a choradeira pela “morte do velho” e 
divirta-se com o pregoeiro e a sua leitura 
do testamento, onde constam as ofertas 
do falecido, que “antes de morrer” 
deixou bem definidos os seus bens, e a 
quem deviam ser entregues.

É um momento de sátira, de crítica salutar 
que contribui anualmente para revigorar 
a identidade coletiva das populações, que 
felizmente vão mantendo e alimentando o 
sentimento de comunidade.

O Enterro do Entrudo pode ser 
presenciado no domingo em 
Nespereira e na terça-feira em 
Pevidém e Caldas das Taipas.

O Arturzinho tem um final triste, é 
queimado e lançado ao rio, e com 
ele seguem todos os medos. Essa é 
a finalidade do ritual, uma cerimónia 
ancestral e mágica que tem a intenção de 
pedir a vinda da primavera e a luz solar 
suficiente para as boas colheitas, que 
definiam claramente, até há poucos anos, 
a felicidade das povoações.

Viva o Carnaval!
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TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA ATÉ SI

O QUE DE MAIS IMPORTANTE 
ACONTECE NA CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO
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RECEITA PARA
DIA DOS NAMORADOS DE 

ANTÓNIO LOUREIRO

A RIVALIDADE
BRÁCARO-VIMARANENSE 

(CONCLUSÃO)

GUIDANCE, ONDE TODAS AS ARTES 
DIALOGAM COM A DANÇA

CARNAVAL 2016
FOLIÕES VIMARANENSES TÊM VÁRIAS
OPÇÕES PARA FAZEREM A FESTA

COTIKOS - PORTO, A INVICTA
QUE CONQUISTOU O MUNDO

A HISTÓRIA DE CINCO
VIMARANENSES
NO DAKAR 2016
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O DEGUSTE – Hamburgueria Artesanal 
e Steakhouse, o mais recente proje-
to de Pedro Pinto, foi inaugurado no 
passado dia 22 de janeiro, na Alameda 
de S. Dâmaso. O vimaranense ficou 
conhecido por ter participado num fa-
moso programa televisivo de culinária, 
tendo-se destacado com a obtenção 
de um admirável terceiro lugar.

Deguste
Alameda S. Dâmaso 161 • Guimarães

Horário: Seg-Qui das 10:00 às 23:00
Sex-Sáb das 10:00 às 02:00
Domingo das 10:00 às 23:00
Contacto: 916380249
facebook/degusteguimaraes

DEGUSTE

PUB

INAUGURAÇÃO

by Pedro Pinto

A família, os amigos e os convidados 
fizeram questão de fazer parte deste 
novo passo na carreira de Pedro Pinto. 
E, claro, aproveitaram para provar os 
deliciosos hambúrgueres confecionados 
pelo vimaranense, responsável pela 
abertura deste conceito inovador, que é 
o resultado da mistura de experiências 
pelos locais por onde foi passando. 

DEGUSTE – Hamburgueria Artesanal 
e Steakhouse é um espaço jovem, 
moderno e descontraído: “A aposta é 
marcarmos a diferença com produtos 
e ingredientes sempre frescos e de 
qualidade garantida, mas com preços 
acessíveis”, refere Pedro.

No DEGUSTE – Hamburgueria Artesa-
nal e Steakhouse, para além de ino-
vadores e saborosos hambúrgueres, 
há também saladas, tostas, sandes 
de peito de frango com especiarias, 
steaks acompanhados por molhos 
fáceis, variados, saborosos e muitas 
outras novidades.

No final da noite, Pedro mostrou-se 
visivelmente feliz pela concretização 

deste sonho: “Desde muito jovem 
que tinha o sonho de abrir um espa-
ço próprio, onde pudesse mostrar o 
meu valor culinário e onde as pessoas 
pudessem provar as criações gastro-
nómicas que eu, com todo o gosto e 
carinho, preparo. Estou mesmo feliz 
pelo facto de ter tido cá tanta gente a 
apoiar o meu projeto, o meu sonho.”, 
acrescentou Pedro.
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Nesta habitação, provavelmente de 
1726, viveram o bisavô, o avô e uma 
tia, que morreu aos 92 anos, e passou 
a António Mata os testemunhos que 
preserva. A casa que se impõe no 
casario alberga o moinho da família. 
É aqui que mostra uma fotografia (as 
fotos a preto e branco apresentadas 
serão de 1939/1940) com uma espécie 
de panorâmica sobre as margens do 
rio de Selho. Pede que se adivinhe o 
porquê das manchas brancas, focan-
do que não é neve. Farinha? Ora nem 
mais. Os telhados das casas eram 
feitos em telha vã que deixavam es-
capar os finos grãos de farinha que o 
trabalho das mós ia desperdiçando. 

As outras áreas brancas são produto 
do trabalho das lavadeiras do Selho, 
que iam buscar as roupas às senho-
ras da cidade e as punham a corar na 
margem do rio, a força telúrica que 
dava outra vida aos campos nas ma-
nhãs de São Pedro. Mas já lá vamos. 
Voltando ao Lugar das Lajes, também 
ele conhecido por Pedras Alveiras. 

“Aqui moía-se os grãos nas mós de 
granito, moía-se o milho alvo no Natal 
para fazer a broa da época com esse 
milho alvo, o milho normal e centeio”, 
recorda António Mata, acrescentando 
que “as pessoas vinham entregar o 
grão para ser moído e o moleiro podia 
ficar com uma parte do produto. Era 
essa a moeda de troca”. 

O moinho era de Domingos Freitas 
Mata (bisavô) e, mais tarde, de José 
Freitas Mata (avô). O pai de António 
não herda a profissão por não ter 
carta de moleiro, essencial na altura 
para fazer das mós arte e ofício. Em 
frente à casa centenária, murcha uma 
pequena construção de pedra, que, 
adivinha-se, ser também um moinho, 
talvez dos Silvas. Ali ao pé resiste 
uma nascente de água (todas as ou-
tras foram desaparecendo mercê da 
intervenção humana) que, nos tem-
pos de menino de António Mata, era 
circundada por uma folha de amieiro 
que depositava a água durante uma 
longa tarde para os cântaros de barro. 

A REGUEIRA DE SÃO PEDRO

Lajedo acima, rua dos Moinhos abaixo, 
lembra as manhãs de São Pedro, quando 
os taipais de madeira que seguravam o 
Selho para servir de força motriz às mós 
eram abertos para fazer a regueira. A 
água corria livre pelos campos e rega-
va desde a fronteira entre Creixomil e 
Fermentões, na Ponte da Mata, até onde 
hoje está o viaduto da A7. 

A água era bem gerida pelas várias pro-
fissões. Não podia haver zangas a mon-
tante para que não eclodisse a escassez 
a jusante. Por isso, havia casamentos de 
interesse. Moleiros casavam filhos entre 
si para que tudo ficasse em família. 
Foi assim que o avô José, do Lugar das 
Lajes, casou com a avó Josefina, de Fer-
mentões. Da Ponte da Mata erguem-se 
no horizonte os moinhos que ainda 
hoje pertencem à família dos Távoras. 
A hera e o silvado não perdoam e vão 
consumindo o que outrora foram luga-
res de muito trabalho. 

PATRIMÓNIO QUASE PERDIDO, SÓ PRESENTE NA MEMÓRIA DOS QUE AINDA PERMANECEM, OS MOINHOS DO SELHO FORAM EM 
TEMPOS FONTE DE RENDIMENTO PARA AS FAMÍLIAS QUE LADEAVAM O RIO. ESSE SELHO QUE JÁ FOI CHEIO DE TRUTAS E ENGUIAS 
E ERA BEM ESSENCIAL PARA AGRICULTORES, CUTILEIROS E MOLEIROS. A VISITA GUIADA CONTA-SE DE MEMÓRIA E COMEÇA NO 
LUGAR DAS LAJES, HOJE TRISTEMENTE COBERTAS POR UM CIMENTO MENOS NOCIVO PARA OS AMORTECEDORES DOS CARROS. 

AQUI ENCONTRAMOS A CASA DE FAMÍLIA DO NOSSO NARRADOR FEITO GUIA: O PROFESSOR MATA.

HISTÓRIA

OS MOINHOS DO SELHO
TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

MODOS DE VIDA
Ponte da Mata
Há 70 anos era possível 
nadar e andar de barco 
no rio de Selho.
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Hoje o verde da capital que se anuncia 
não é o verde da esperança do Professor 
Mata. Aos 74 anos, não acredita que o ci-
clo se vá fechar: de um rio cheio de natu-
reza, passou para uma linha de água feia 
e fétida, para ser um lugar abandonado 
que só deixou de ter elevados níveis de 
poluição porque a indústria acabou. E 
não gostava de voltar a tomar banho no 
Selho, brincar aqui com os seus netos? 
Que belo cenário. “Mas não vai aconte-
cer”, vaticina. 

ONDE ESTÃO AS MÓS?
Seguindo o percurso daquela linha 
supomos moinhos feitos casas. Dedi-
quemo-nos ao interessante exercício de 
descobrir onde estão as mós. Do velho 
se fez novo e lá estão elas a servir de 
pedra mestra de muros e outras cons-
truções. Terminamos o nosso percurso 
na Ponte do Seguro, mas mais haveria 
para ver, não fosse o aproximar da hora 
do almoço e a chuva que ameaçava. •

Deambulando pela memória recor-
da ver o mestre Caçoila numa das 
pedras dessa Ponte a eternizar a 
paisagem pela pintura. Do lugar 
resta agora apenas uma aguare-
la de Joaquim Salgado Almeida. O 
rio, o rio, o rio. O Selho que servia 
de viveiro para peixes: “Furáva-
mos um cântaro que prendíamos 
à margem e a água ia passando 
pelos orifícios, sempre fresca. Ali 
colocávamos os peixes que íamos 
apanhando e sempre que quería-
mos comer lá o íamos buscar”. 

Um rio que um dia foi límpido para 
banhos de verão e passeios de bar-
co. “Talvez por ter família no Brasil, 
quando subíamos o rio até Fermen-
tões dizíamos que íamos até ao 
Brasil”, ri. Quando o Selho começou 
a correr poluído pelas cores do tinto 
com que as fábricas trabalhavam, 
uma parte daquele lugar morreu. 
O rasto de destruição é visível nas 
margens cheias de detritos, pelo 
lodo que se acumula no leito.

MOINHOS
Moinho do Mata

Nas mós da casa do Mata moía-se
o milho alvo para o Natal.

PANORÂMICAS
Zona de Selho 

Onde antigamente se corava a roupa,  
tratada pelas lavadeiras do Selho, há 

hoje casas e silvados.
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SUGESTÃO DO CHEF ANTÓNIO LOUREIRO

MORANGOS COM 
CHANTILLY, 
OU COM CHOCOLATE..?
AMBOS!!
FOTOGRAFIA: MAIS GUIMARÃES

Morangos e chocolate, um clássico incontornável do dia de São Valentim. São sem dúvida dois ingredientes fantásticos e 
obrigatórios que fazem parte do nosso imaginário na noite mais amorosa do ano. O chantilly com a sua incrível textura e leveza 
mede forças com este rival de sedução, o chocolate. Por esse motivo, decidi juntar estes três nesta aventura. A receita é simples, 
três texturas de chocolate, duas de morangos e duas de chantilly. Se dúvidas havia, deixaram de existir, morangos, chocolate e 
chantilly são uma combinação deliciosamente perigosa (ou não!) para esta noite.

• MORANGOS DESIDRATADOS
Ingredientes:
Morangos
Água
Sumo de 1 limão

MÉTODO:
Lave os morangos. Misture o sumo 
de limão com a água e mergulhe os 
morangos por um minuto. Retire e 
enxugue. Coloque os morangos sobre 
papel vegetal num tabuleiro de forno. 
Leve ao forno pré aquecido a 56ºC até 
estrem completamente secos abrindo 
a porta de vezem quando para evitar a 
condensação. O tempo varia consoan-
te o tamanho dos morangos, quanto 
maiores forem mais tempo demora, 
pode demorar entre 6 a 16 horas.

• MERENGUE (CHANTILLY SÓLIDO)
Ingredientes:
Açúcar 100gr
Açúcar em pó 100gr 
Claras de ovo 100gr

MÉTODO:
Bata as claras até começarem a 
levantar. Junte o açúcar aos poucos e 
bata até este se dissolver (coloque um 
pouco entre os dedos para ver se está 
dissolvido) e as claras começarem a 
formar picos. Adicione o açúcar em pó 
e bata um pouco mais até ficar envolvi-
do. Coloque num saco pasteleiro forra-
do com papel vegetal e faça pequenos 
“montes” de diferentes tamanhos, uns 
mais altos e outros mais achatados, 
leve ao forno aquecido a 80ªc duran-
te 1:30 horas. Retire, deixe arrefecer 
e com uma faca pontiaguda faça um 
pequeno buraco por baixo dos meren-
gues achatados, reserve.

• CHANTILLY
Ingredientes:
Natas 200ml
Açúcar 50gr
Sumo de limão

MÉTODO:
Mantenha as natas no frio pelo menos 
2 horas antes da preparação, assim 

como o recipiente onde as vai bater.
Comece por bater as natas durante 2 
minutos a uma velocidade alta, depois 
reduza a velocidade e junte o açúcar 
sem parar de bater, quando ficarem 
presas adicione uma gotas de limão e 
bata até ter a consistência desejada, 
não bater demasiado senão as natas 
separam-se e “cortam”.

• CHOCOLATE TEMPERADO
Ingredientes:
Chocolate de leite

MÉTODO:
Coloque o chocolate partido em peque-
nos pedaços num recipiente de inox. 
Leve uma caçarola com água ao lume 
até levantar fervura, reduza e coloque o 
recipiente com o chocolate.
A temperatura que o chocolate precisa 
atingir é entre 40 e 45°C, vá mexendo 
um pouco com uma espátula. Despeje 
2/3 do chocolate sobre a superfície lisa 
que vai usar, bem limpa e seca! Use uma 
espátula para empurrar o chocolate da 
borda para o centro e depois puxar para 
a borda de novo. Faça isso por todos os 
lados, repetidamente, até que ele fique 
encorpado e formando pequenos picos, 
a temperatura ideal é de 28°C. Deite no-
vamente o chocolate que arrefeceu para 
dentro do recipiente que tem 1/3 de cho-
colate derretido. Misture um com o outro 
até que fique homogéneo. A tempera-
tura ideal é entre 31 e 32°C. Coloque um 
pouco de chocolate numa folha de papel 
vegetal e espalhe com uma espátula, 
repita três vezes o processo. Coloque o 
restante chocolate num saco pasteleiro 
e faça pequenos ramos numa folha de 
papel vegetal e reserve. Descole da folha 
assim que solidificar.

• GANACHE DE CHOCOLATE 
Ingredientes:
Chocolate negro 200gr
Natas 100ml

MÉTODO:
Parta o chocolate em pequenos peda-
ços e coloque num recipiente. Leve as 
natas ao lume até levantar fervura e 

deite sobre o chocolate. Mexa bem até 
o chocolate estar totalmente incorpo-
rado e reserve.

• GEL DE MORANGO
Ingredientes:
Morangos 250g maduros lavados e 
cortados aos pedaços
Açúcar 200 gr
Casca de limão 1

MÉTODO:
Polvilhe os morangos com o açucar e 
reserve durante 2 horas. Coloque os 
morangos e a casca de limão numa 
caçarola. Cozinhe em lume brando me-
xendo sempre até reduzir e ficar com 
uma consistência de compota.  Triture 
com a varinha e passe por um passa-
dor de rede fina. Hidrate uma folha de 
gelatina em água gelada. Escorra e 
envolva na compota ainda quente até 
estar totalmente dissolvida. Coloque 
me saco pasteleiro.

• GELADO DE CHOCOLATE BRANCO
Ingredientes:
Açúcar 60gr
Água 100gr
Chocolate Branco 300gr
Natas 300ml
Folhas de gelatina 2

MÉTODO:
Deite o açúcar e a água numa caçarola 
deixe levantar fervura e desligue. Junte a 
gelatina previamente hidratada e escorri-
da. Parta o chocolate em pedaços e acres-
cente-o ao preparado mexa até derreter, 
depois deixe-o arrefecer. Bata as natas e 
envolva. Leve a congelar até solidificar.

• CRUMBLE DE MORANGO
Ingredientes:
Morangos desidratados

MÉTODO:
Triturar grosseiramente os morangos 
desidratados.

Emprate conforme a foto ou a gosto...
divirta-se e dê asas à sua imaginação 
com esta deliciosa sobremesa.

BREVEMENTE O CHEF 

ANTÓNIO LOUREIRO, 

ABRIRÁ UM ESPAÇO 

PRÓPRIO NA 

CIDADE BERÇO
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CENTRO DE NEGÓCIOS

MURALHA BUSINESS

Paulo Teixeira e Sandra Rodrigues, 
responsáveis desde a primeira hora 
por este projeto, idealizaram e cons-
truíram de raiz esta aventura empre-
sarial. “Sentimos, ao longo de 2015, a 
necessidade de alargarmos os nossos 
horizontes empresariais. Feita uma 
análise de mercado, chegámos à con-
clusão de que um centro de negócios 
seria a aposta certa. Na realidade, não 
havia em Guimarães nenhum centro de 
negócios e acreditamos que este não 
é só um projeto do futuro, mas já do 
presente. Há cada vez mais empresas, 
com as diversificadas e complexas 
logísticas que encerram atualmente, 
a precisarem das soluções que apre-
sentamos”, refere Paulo Teixeira. O 
conceito Muralha Business define-se 
assim como um espaço que pode 
ser utilizado por várias entidades/
empresas das mais diversas áreas. O 
objetivo é que, com esta otimização 
de recursos, os custos das empresas 
possam ser reduzidos.

Muralha Business, num modelo ino-
vador e apostando na qualidade dos 
serviços, apresenta diversas soluções 
para diferentes conceitos empresariais: 

Domiciliação de morada - oferecen-
do a morada como domicílio/sede de 
entidades de qualquer natureza para 
receção da correspondência, com o 
aviso da chegada da mesma; Serviço 
de telefone com número dedicado - re-
cebendo e reencaminhando as cha-
madas; Sala de reuniões - aluguer de 
sala de reuniões totalmente equipada 
à hora pretendida; Escritório - aluguer 
à hora com acesso a Internet e serviço 
de receção; Coworking - aluguer à hora 
de posto de trabalho com acesso a 
Internet, impressão e cacifo. O espaço 
poderá servir ainda como local de base 
para a realização de pequenos inquéri-
tos, prospeções de mercado ou gestão 
de redes sociais.

Os serviços Muralha Business estão dis-
poníveis para qualquer pessoa ou enti-
dade que pretenda usufruir das soluções 
apresentadas, havendo total disponibi-
lidade de horário para a utilização dos 
espaços. “Quantas vezes assistimos a 
reuniões ou vemos pessoas a realizarem 
trabalhos em cafés sem qualquer priva-
cidade? Quantos clientes se perdem por 
não serem atendidas as chamadas?
Quanta correspondência que não demos 

conta e os prazos foram ultrapassados?, 
acrescenta Sandra Rodrigues.
A solução Muralha Business garante-lhe 
um espaço agradável, na zona nobre da 
cidade de Guimarães, com parque de 
estacionamento coberto nas proximida-
des, onde toda a logística empresarial se 
resolve sem os habituais problemas de 
gestão de tempo e agendas.

Muralha Business 
Av Alberto Sampaio nº350 1º Andar
Sala 1 – 4810-250 Guimarães

Horários de atendimento 
Seg-Sex: 9h00 - 13h00 e 14h00 - 18h00

Aluguer dos espaços 
Disponibilidade total em função de agenda

Contactos
tel 253 518 872
fax 253 138 848
tlm 914 128 939
geral@muralhabusiness.net
www.muralhabusiness.net
f/muralha2015

O PROJETO “MURALHA BUSINESS” – CENTRO DE NEGÓCIOS INICIOU-SE 
NO PASSADO MÊS DE JANEIRO E PRETENDE ASSUMIR-SE COMO A BASE 
SÓLIDA DE MUITOS NEGÓCIOS DA CIDADE-BERÇO PARA O MUNDO.

PUB
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CARNAVAL 2016

FOLIÕES VIMARANENSES 
TÊM VÁRIAS OPÇÕES 
PARA FAZEREM A FESTA

“Os festejos de Carnaval em Nespe-
reira remontam, já, a tempos imemo-
ráveis, quando um grupo de foliões 
se juntava, de forma mais ou menos 
espontânea, para percorrer as princi-
pais artérias da freguesia, culminan-
do no dia na leitura do testamento 
(texto sarcástico e muito crítico dos 
acontecimentos e personagens do 
ano há pouco tempo findo) e respeti-
va Queima do Arturinho. Mais recen-
temente, no ano de 2003, surgiu a 
Associação Cultural Carnavalesca de 
Nespereira, que assumiu, de modo 
mais organizado e assertivo, a reali-
zação destes festejos. A partir desta 
data tem-se verificado, ano após ano, 
um crescimento constante e susten-
tado do evento, o que nos permite 
afirmar, convictamente, que é o maior 
e melhor Carnaval concelhio e o prin-
cipal ex-libris da freguesia de Nes-
pereira, atraindo a esta terra largos 
milhares de pessoas para assistirem 
ao tradicional Enterro do Entrudo e 
participarem no icónico Corso Car-
navalesco.”, referiu à Mais Guimarães 
Joaquim Pereira, presidente da Junta 
de Freguesia de Nespereira. 

“Venha quem vier Carnaval é em 
Pevidém este é o nosso lema e julgo 
que em poucas palavras define o 
valor que o Carnaval tem não só para 
a nossa vila como para a periferia.”, 
adiantou Rui Fernandes, membro do 
Teatro Coelima, associação organiza-
dora do Carnaval de Pevidém. “São 
milhares de foliões que afluem à nos-
sa terra só pelo prazer de desfilar no 
nosso cortejo, num carnaval genuíno 
verdadeiramente popular, feito pelo 

povo para o povo. Para nós, orga-
nização, os mascarados são o ator 
principal  e é para eles que o nosso 
trabalho é pensado porque o públi-
co esse vem quase por obrigação, 
dizemos ser quase  impossível perder 
a oportunidade de ver milhares de 
foliões a divertirem-se das mais di-
versas formas e feitios.”, acrescentou. 
Apesar da organização geral estar a 
cargo do Teatro Coelima, Rui Fernan-
des destacou também 
“os apoios oficiais da junta de fre-
guesia e da Câmara Municipal, para 
além de muitos outros que, muitas 
vezes, de forma até incógnita cedem 
um contributo fundamental para que 
a iniciativa tenha o sucesso preten-
dido.” Este ano haverá seis carros 
alegóricos no desfile: Carro Vila de 
Pevidém; Carro da Criança "Lucky 
Lucke"; Carro dedicado à Praia; Carro 
dedicado à Fotografia, Carro da Ra-
inha e Carro Entrudo. “Quem quiser 
participar no desfile só terá de se 
juntar pelas 15h00 no mercado de Pe-
vidém, ficando o restante ao critério 
e imaginação de cada um”, explicou 
Rui Fernandes.

Em São Torcato, com organização da 
Associação para o Desenvolvimen-
to da Comunidades Locais (ADCL), 
destaque para o Concurso de Más-
caras, aberto a toda a comunidade, 
que se realizará pelas 15h30, do dia 9. 
“Os mascarados podem-se inscrever 
para concurso, sendo convidados a 
subir ao palco e exibir a sua máscara. 
Serão atribuídos prémios em duas 
categorias: crianças e adultos. Haverá 
lugar a prémios para os três primei-

ros classificados de cada categoria, 
sendo o júri constituído por represen-
tantes de diversas entidades locais: 
Centro Recreativo Cultural e Artístico 
(CRCA), Corpo Nacional de Escutas 
(CNE), Grupo Folclórico de S.Torcato, 
Grupo Folclórico da Corredoura, Junta 
de Freguesia de S.Torcato e Irmanda-
de de S.Torcato.
 
Haverá ainda lugar a uma atuação do 
grupo de teatro da ADCL, em palco, 
e a animação infantil, no Terreiro, 
estará a cargo do grupo de animação 
“BAP – Borboletas de Asas Pretas, 
que, para além dos mimos presen-
tes,  farão pinturas faciais e mode-
lagem de balões.”, divulgou Gabriela 
Nunes, diretora técnica da ADCL.

O CARNAVAL EM GUIMARÃES ESTENDE-SE POR VÁRIAS FREGUESIAS. 
CALDELAS, NESPEREIRA, PEVIDÉM E SÃO TORCATO, ALGUNS DOS LOCAIS 
CONCELHIOS QUE MAIS SE DESTACARAM NAS FESTIVIDADES DOS ÚLTIMOS 
ANOS, PROMETEM MUITA ALEGRIA E ANIMAÇÃO. MESMO SEM FERIADO 
OFICIAL, GARANTEM QUE A FESTA ESTÁ MAIS DO QUE ASSEGURADA.

PUB

CARNAVAL DE SÃO TROCATO 2015 © ADCL

TEXTO: MARCELA FARIA

CARNAVAL DE PEVIDÉM 2015 © DIREITOS RESERVADOS
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CALDAS DAS TAIPAS

NESPEREIRA

SÃO TORCATO

PEVIDÉM

PROGRAMA

Dia 5 • sexta-feira 
Desfile de carnaval das escolas (Largo da Feira)
Dia 7 • domingo 
15h00 - Desfile para crianças com entrega de prémios e atuação do Trio Palhaços
21h30 - Espetáculo musical com a participação de vários artistas
Dia 8 • segunda-feira 
21h30 - Espetáculo com “Ofir Show”
Dia 9 • terça-feira
9h00 - Exposição do “Arturinho”
15h00 - Cortejo Carvanalesco (concentração em frente à escola secundária)
21h00 - Desfile e Leitura do Testamento com Lançamento ao Rio Ave

Dia 7 • domingo
15h00  - Corso Carnavalesco (com 7 carros alegóricos, mais 4 do que no ano passa-
do, Escola de Samba “A Lusitana”, com cerca de 60 elementos, Fanfarras, Grupos de 
Bombos, grupo de Gaiteiros de Espanha. 
Reis do Corso: Hugo e Inês do programa Secret Story)
21h00  - Cerimónia de Enterro do Entrudo (Queima do Arturzinho)

Dia 9 • terça-feira
15h00 - Desfile (parte do edifício da ADCL rumo ao Terreiro)
15h30 - Concurso de Máscaras (seguido de teatro e animação infantil)

Dia 6 • sábado
10h00 - Animação de rua
21h30 - Concerto de Carnaval (Auditório da Sociedade Musical)
Dia 8 • segunda-feira
21h30 - Concurso de Mascarados (Salão Paroquial de Pevidém)
Dia 9 • terça-feira
15h00 - Desfile de Carnaval (Grupo de Bombos “Tokaki”, Guimarães; Grupo de Bom-
bos “Só Dava Assim”, Fafe; Grupo de Bombos “Guerreiros de S. Jorge”, Felgueiras)
21h30 - Enterro do Entrudo (Grupo de concertinas “Os Amigos de Pevidém)

CARNAVAL DE SÃO TROCATO 2015 © ADCL CARNAVAL DE PEVIDÉM 2015 © DIREITOS RESERVADOS

CARNAVAL DE PEVIDÉM 2015 © DIREITOS RESERVADOS

CARNAVAL DE PEVIDÉM 2015 © DIREITOS RESERVADOS

CARNAVAL DE PEVIDÉM 2015 © DIREITOS RESERVADOS
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CULTURA

GUIDANCE,
ONDE TODAS

AS ARTES
DIALOGAM

COM A
DANÇA  

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU

O responsável fala à Mais Guimarães de 
“um longo processo” na afirmação do 
GUIdance na cidade: “O GUIdance está 
a construir a sua história. É uma lingua-
gem nova na cidade e estamos a traba-
lhar com as escolas. O festival tem uma 
série de atividades paralelas com um 
lado mais formativo e educacional. Te-
mos os embaixadores da dança em que 
pedimos a bailarinos e coreógrafos que 
se desloquem às escolas e partilhem a 
sua visão de vida e a sua visão artística”. 
Por isso, é que os alunos dessas turmas 
têm a possibilidade de assistir às peças, 
num festival feito também de “master-
classes que os alunos têm a possibilida-
de de fazer uma formação com compa-
nhias internacionais ou com o próprio 
Victor Hugo Pontes, um coreógrafo 
vimaranense em grande ascensão”. 

Rui Torrinha acrescenta ainda que, 
para a edição deste ano, “desafiamos 
a Cláudia Galhós, que é uma jorna-
lista especializada na área da dança 
contemporânea, a fazer uma série de 
sessões pelas escolas porque é funda-
mental perceber a história, como é que 

chegamos até aqui, as peças funda-
mentais”. “Tudo isto em articulação 
com o serviço educativo”, refere, apon-
tando baterias ao melhor resultado 
que este conceito pode ter: “há compa-
nhias que vêm até nós para residências 
artísticas e vamos detetando nessas 
companhias elementos oriundos de 
Guimarães, que saíram, foram estudar 
e que tomaram uma decisão artística 
também por via dos espetáculos a que 
assistiram no Vila Flor”.

No GUIdance há mais do que os nove 
espetáculos agendados - duas estreias 
absolutas de criadores nacionais (a 
primeira semana é dedicada aos artistas 
portugueses), com a remontagem de 
uma das primeiras peças do UTERO, 
uma companhia associada ao Vila Flor, 
numa estreia absoluta, e a peça de Vic-
tor Hugo Pontes, mais três espetáculos 
de companhias portuguesas e quatro 
peças de companhias internacionais. 
“Distribuídas na janela temporal do 
festival, há conversas com os artistas 
para desierarquizar a relação do palco e 
da plateia. Criamos momentos de festa 

do contacto do público com os artistas. 
Queremos criar um ambiente de festival 
à volta do GUIdance”, assinala. 

Para Rui Torrinha, “é fundamental a cria-
ção de competências na própria cidade” 
e, apesar destes nove espetáculos, que 
se concretizam durante as datas do fes-
tival, a programação do Vila Flor aposta 
na dança contemporânea durante todo 
o ano, para que “a comunidade artística 
consiga manter essa linguagem”.

O diretor artístico sublinha que o GUI-
dance é um “festival de diálogos pen-
sando a dança na sua relação com as 
outras artes”. E exemplifica: “a peça de 
abertura, do Victor Hugo Pontes, é con-
cebida a partir de uma peça de teatro do 
Tchekov” ou “a peça 'Golden Hours (As 
you like it)', com a música de Brian Eno, e 
a comédia clássica de Shakespeare, “As 
you like it”, de Anne Teresa De Keers-
maeker, numa promoção de reencontros 
que fazem parte da história”. O objetivo 
é “mostrar o quanto a dança é tão rica e 
criativa que formula uma série de diálo-
gos tão interessantes”.

O VILA FLOR PREPARA-SE PARA SER PALCO DA SEXTA EDIÇÃO DO FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE DANÇA CONTEMPORÂNEA GUIDANCE, QUE DECORRE DE 04 A 
13 DE FEVEREIRO. NUMA ANTEVISÃO DO FESTIVAL, RUI TORRINHA, DIRETOR ARTÍSTICO DO CERTAME, 
FALA DA APOSTA NAS OFERTAS FORMATIVAS E NA IMPORTÂNCIA DE “DAR A CONHECER O REPERTÓRIO DAS 
PEÇAS FUNDAMENTAIS” PARA ENTENDER ESTA ARTE. COM NOVE ESPETÁCULOS AGENDADOS – CINCO DE 
COMPANHIAS NACIONAIS E QUATRO DE INTERNACIONAIS – CABE AO VIMARANENSE VICTOR HUGO PONTES 
ABRIR O FESTIVAL COM A PEÇA “SE ALGUMA VEZ PRECISARES DA MINHA VIDA, VEM E TOMA-A”.

© JOSÉ CALDEIRA
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ABERTURA

IMPÉRIO SUSHI
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Situado numa zona central da cidade,  
o Império Sushi é um dos lugares  
trendy de Guimarães, com um  
ambiente moderno e acolhedor.

A equipa Império trabalha diariamente 
para lhe oferecer o melhor sushi. A ob-
sessão de um serviço de excelência le-
va-nos a uma procura incessante pelos 
melhores produtos. Assim, no Império 
tem a certeza de degustar iguarias ex-
clusivas e criações únicas que mudam 
com frequência, bem como, o mais 
tradicional da culinária japonesa. Tudo 
é cuidadosamente elaborado na hora.

Oferecemos uma carta variada e refinada que 
colhe influências na culinária portuguesa, em 
Itália e sul de frança, fazendo refletir todo o 
sabor mediterrânico.

BOM APETITE!

IMPÉRIO SUSHI
Rua Eduardo Manuel de Almeida,
640 Creixomil 4835 – 045 Guimarães
imperio-sushi.wix.com/sushi
253 546 006 | 916 633 764

Take-Away | Entrega Gratuita

Segunda 11:30 – 14:00 / 18:00 – 23:00
Quarta e Quinta
11:30 – 14:00 / 18:00 – 23:00
Sexta e Sábado 11:30 – 14:00 / 18:00 – 0:00
Domingo 11:30 – 14:00 / 18:00 – 23:00

PUB
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No próximo sábado, dia 6, pe-
las 22h00, o ator e comediante 
regressa ao São Mamede para 
apresentar o seu mais recente tra-
balho “Voz da Razão”. Guimarães 
foi, após ter recebido há pratica-
mente um ano o trabalho “Roubo 
de Identidade”, a cidade escolhida 
para o arranque da nova tour do 
comediante, famoso pela grande 
capacidade de imitação de vozes.

Na sua página oficial de facebook, 
Luís Franco Bastos já deixou o 
convite aos vimaranenses referin-
do que “Guimarães é uma cidade 
especial para mim. Em 2009, a 
solo, tive pouco mais de 100 pes-
soas. Voltei em 2012 e 2013 com o 
LX Comedy Club e no ano passa-
do, início de 2014, levei lá a minha 
Tour a solo e a sala já estava es-
gotada uma semana antes. O meu 
carinho por esta cidade vem das 
boas recepções que sempre tive e 
desta evolução, que espelha bem 
a importância do trabalho e da 
continuidade. Por esse motivo foi 
a cidade escolhida para arrancar a 
minha nova tour e estrear o meu 
novo espectáculo "Voz da Razão", 
no São Mamede CAE, próximo dia 6 
de Fevereiro. Sei que posso contar 
convosco, Guimarães.”

ESPETÁCULO FEVEREIRO 2016

“VOZ DA
RAZÃO”
DE LUÍS
FRANCO
BASTOS
NO SÃO
MAMEDE

AGENDA
CULTURAL

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS
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SEXTA-FEIRA 05

HU(R)MANO
MARCO DA SILVA FERREIRA
22h00 Centro Cultural Vila Flor

Em “Hu(R)mano” , os intérpretes 
elevam-se a uma atmosfera paralela 
ao real, numa reflexão imaginária em 
torno do “movimento humano urbano” 
e da sua condição vital. Esta é uma 
busca constante do significado da dan-
ça enquanto produto abstrato, mutável 
e efémero, que se gera intuitivamente 
nos universos contemporâneos, um 
género de manifesto que se conflui 
com os estares destes “humanos 
transumanos” e com o que ficou con-
tido neles. Nesta orgânica abstração 

procuram-se reflexos do interstício das 
relações, bem como das uniões das 
massas e da sua divisão até ao indiví-
duo e ao elemento. 

SEXTA-FEIRA 19

PAUS
[1ª PARTE: CACHUPA PSICADÉLICA]
22h00 Centro Cultural Vila Flor

“Mitra” é o título do novo disco dos Paus, 
mas é também o sinónimo de uma 
turma, de coletivo, de uma rapaziada, 
que pensa e faz coisas acontecerem em 
momentos de celebração. É uma noite 
para ser usufruída por todos, em que Ca-
chupa Psicadélica dá o mote, depois os 
Paus carregam na festa, e segue-se uma 
noite de proximidade, contacto e cele-
bração. Tudo junto. Uma só mitra. Após 
o concerto no palco do Grande Auditório, 
a noite prossegue no Café Concerto do 
CCVF com um dj set da banda.

SEXTA-FEIRA 26

SALTO
24h00 Centro Cultural Vila Flor

Ainda na ressaca do lançamento do novo 
disco, a 30 de janeiro, os Salto vêm até 
Guimarães para apresentarem o seu mais 
recente trabalho. Os Salto tiveram a sorte 
de nascer na mesma família e de, desde 
cedo, terem vivido a música em conjunto. 
Os primos portuenses Guilherme Tomé 
Ribeiro e Luís Montenegro rapidamente 
perceberam que juntos poderiam ser uma 
banda e, em 2006, pisam o palco pela 
primeira vez. Em 2012, editam a primeira 
longa-duração. Em 2014, os Salto, a quem 
se juntam agora Tito Romão e Filipe Louro, 
revelam-nos parte do resultado destes úl-
timos dois anos repartidos entre o estúdio, 
a sala de ensaios e os cerca de 70 concertos 
que os fizeram passar por vários palcos 
nacionais. Considerados uma das grandes 
revelações da nova música portuguesa, 
os Salto apresentaram no final de outubro 
“Lagostas”, o segundo single do novo álbum.

SÁBADO 27

INAUGURAÇÃO
DE EXPOSIÇÕES
CARLOS LOBO / RUI TOSCANO
Francisco Janes / João Grama
16H30 CCVF / Palácio Vila Flor
19H00 PAC / CIAJG

Às 16h30, o Palácio Vila Flor inaugura a ex-
posição “Still There”, de Carlos Lobo, uma 
vasta mostra de fotografias efetuada pelo 
artista no Líbano, durante o ano de 2011. 
Às 19h00, é a vez do CIAJG inaugurar três 
exposições individuais de Rui Toscano, 
Francisco Janes e João Grama, que cons-
tituem três singulares e poderosas visões 
do mundo e de modos alternativos de 
existência. Nestas exposições, os artistas 
usam meios semelhantes – a fotografia, o 
vídeo e o som – para abordar, documentar 
e construir universos utópicos de pequena 
ou grande escala, em que as dimensões 
do tempo e do espaço são expandidas 
e transformadas e tornam-se material 
para a perceção do espetador.

QUINTA-FEIRA 04

SE ALGUMA VEZ
PRECISARES DA MINHA VIDA, 
VEM E TOMA-A
VICTOR HUGO PONTES
22h00 Centro Cultural Vila Flor

“A Gaivota”, de Anton Tchékhov, é o ponto 
de partida para a nova criação de dança 
de Victor Hugo Pontes. “As premissas são 
respeitar o texto, mas não o dizer; pesquisar 
como os bailarinos ou intérpretes o podem 
dizer com o corpo; o que o resultado pode 
significar. 'A Gaivota' surgiu como uma 
escolha posterior. É um texto que adoro e 
que gostaria de fazer. Senti que era altura de 
o fazer da forma como o estou a trabalhar 
agora, muito mais ligado ao corpo do que à 
voz, ao texto ou à palavra. Também importa 
o facto de que adoro Tchékhov. 'A Gaivota' 
é uma história de amor e desamor, e tem a 
dimensão do espetáculo dentro do espetá-
culo, que me agrada muito.” Um texto como 
ponto de partida, um Tchékhov dançado, é o 
desafio a que Victor Hugo Pontes se propõe 
neste espetáculo, cuja estreia absoluta assi-
nala o arranque da 6ª edição do GUIdance.
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Mora aqui bem perto a cidade que batizou 
Portugal, e que abrilhanta, na atualidade, 
as passarelas turísticas internacionais. 
Ancorada nas margens onde o Douro beija 
o mar, são várias as alusões em publica-
ções de renome, com especial destaque 
para a bíblia da moda, que a considera “ a 
escapadinha perfeita de inverno”. 

Deixe o automóvel em casa; vá de com-
boio. O término da viagem ferroviária é o 
ponto de partida para as descobertas do 
dia, que começam no átrio da Estação 
de São Bento, revestido com vinte mil 

azulejos alusivos à evolução dos trans-
portes e tradições portuguesas. 

Se não decidiu, ainda, por onde co-
meçar, suba à Torre dos Clérigos, de 
Nicolau Nasoni. Do topo dos seus 225 
degraus a envolvência é de beleza 
ímpar (se preferir uma visão noturna, 
consulte horários de visitas).

Ali bem perto, pode espreitar a Lello 
– um templo do livro que fez recen-
temente 110 anos -, considerada pela 
CNN a mais bela livraria do mundo. 

Na mesma rua, a Fernandes Mattos 
oferece variados produtos de criação 
portuguesa, que o catapultam para a 
sua infância. Entre, mesmo que não 
tencione aborrecer a carteira.

E porque o dia de visita é só um e as 
atrações são várias – pode planear ficar 
dois, se tiver tempo e disponibilidade -, um 
city tour, mostrar-lhe-á o que de melhor o 
Porto tem para oferecer. Consulte a oferta 
das diferentes empresas que o fazem; há 
várias possibilidades, nomeadamente 
o bilhete que combina o circuito em 

SE EM TEMPOS SE DESTACOU POR UM ESPÍRITO AFOITO E FEITOS VALOROSOS, AFIRMA-SE AGORA COM PREDICADOS 
TURÍSTICOS QUE LHE GRANJEARAM OLHARES MUNDIAIS. FAMOSA PELO SEU VINHO, ARQUITETURA, CENTRO 
HISTÓRICO, CULTURA E GASTRONOMIA DE EXCELÊNCIA, É DESTINO OBRIGATÓRIO PARA ESTE ANO.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

PORTO, A INVICTA QUE
CONQUISTOU O MUNDO
TEXTO: COTIKOS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS facebook.com/cotikos



Na Ribeira, apanhe o barco Rabelo que 
desliza no Douro, ao longo de seis das 
pontes que unem as suas margens. São 
cinquenta minutos de contemplação 
e de oportunidade para os retratos da 
praxe. Miradouros encastrados nas mar-
gens acidentadas desta cidade, que vive 
de dia e de noite, deliciam os forasteiros.

Desembarque em Gaia, para uma visita às 
caves. Pode optar pela Casa Cálem - as-
sociada a uma das mais famosas marcas 
históricas de vinho do Porto -, ou pelas 
caves Burmester, mais pequenas, mas re-
novadas e originais. Atravesse o tabuleiro 
inferior da Ponte Luís I e suba, da Ribeira 
à Batalha, no Funicular dos Guindais. 

São dois minutos de uma panorâmica 
inesquecível. Cabe-lhe decidir a hora de 
regresso, mas se ficar para jantar, dê 
uma voltinha pelas Galerias de Paris.

A Invicta, na sua determinação singela, 
cresce em sofisticação sem descurar as 
tradições que lhe compõe a trama da alma. 
Acolhe os visitantes com a genuinidade do 
Norte e um sorriso caloroso, que se rasga 
numa pronúncia única e inconfundível. 
Ponha-se à prova por um dia: perceberá que 
arrebata o coração de quem priva com ela. 
Há relacionamentos que começam com um 
café; outros há que nascem de um city tour. 
Este será apenas o mote para novos regres-
sos, encontros e descobertas. •

autocarro panorâmico com um cruzeiro 
no Douro e uma visita às caves.

Durante a viagem que se desenrola 
pelos locais mais turísticos da cida-
de, o áudio guia segreda-lhe factos 
históricos ao ouvido e aguça-lhe a 
curiosidade. Pode sair sempre que 
quiser visitar um monumento/atra-
ção. Neste primeiro contacto, não 
escolha as paragens mais famosas. 
Aventure-se, por exemplo, pela 
história que separa o Real Teatro de 
São João (1798) do Teatro Nacional 
São João (1992). Espreite as salas, 
camarins e áreas técnicas, acom-
panhado por um especialista em 
teatro e arquitetura, conhecedor da 
vida deste monumento nacional.

Calcorreie a frenética rua de Santa 
Catarina, onde se realizou o pri-
meiro filme do cinema português. E 
porque o estômago já refila, numa 
das suas transversais, perto do 
multicolor Bolhão, a Casa do Eva-
risto oferece-lhe comida portugue-
sa e petiscos tradicionais, a custo 
prazenteiro. O espaço é luminoso e 
acolhedor, está muito bem decorado 
e leva-o até aos tempos áureos da 
sétima arte em Portugal. 

Retome o roteiro em autocarro, que o 
leva a outros sítios icónicos. São várias 
as praças, jardins, monumentos e 
espaços culturais que polvilham a urbe.
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O ponto de partida estratégico 
da confirmação da marca Ricardo 
Vieira como sinónimo de excelência 
na animação musical de casamen-
tos foi legitimado com uma forte 
presença de público. O presidente 
da Câmara Municipal de Vizela, Dinis 
Costa, clientes, músicos, parceiros, 
família e amigos, todos aqueles que 
ao longo dos anos foram acres-
centando qualidade e experiência 
à animação Ricardo Vieira, fizeram 
questão de estar presentes no Cha-
lé do Park, local idílico onde tudo 
começou e que fica localizado no 
parque das termas de Vizela, alma e 
pulmão da cidade termal. 

Mesmo com a presença de tantas 
pessoas, o momento conseguiu ser 
pessoal e íntimo. A lareira ao centro 
da sala aconchegou da noite fria e 
reforçou o calor humano e o am-
biente onde os sorrisos, a música e a 
animação permaneceram.

O programa de entretenimento aju-
dou também à ligação entre o espaço 
e as pessoas.  

Tiago Abreu (violinista), Pedro Costa 
(cantautor), Gustavo Sereno (ilusio-
nista) e Miguel Costa (pianista) ajuda-
ram à perfeita simbiose.

A nova imagem e site, elaborado pelo 
designer Jorge Vila Real da empresa 
IN9 Studio, foram apresentados de uma 
forma naturalmente simples. A empatia 
e a identificação foram instantâneas, 
atingindo-se assim o principal objetivo 
do trabalho gráfico e do evento. 

O logótipo é inspirado na figura de Ricar-
do Vieira e naquilo que transmite – um 
profissional simpático, criativo, versátil 
e disponível. O site www.ricardovieira.
com.pt é fortemente direcionado ao 
seu público alvo – os noivos. Tem um 
aspeto limpo, cores harmoniosas, textos 
cuidados e conteúdos rigorosamente 
selecionados. Fácil e intuitivo, o site con-
segue comunicar com eficácia quem é o 
Animador Ricardo Vieira e o que faz.

O Chalé do Park, local onde tudo co-
meçou, foi o cenário perfeito para, 
no presente, celebrar o passado e 
projetar o futuro.

Sabemos que a apresentação da 
nova imagem e site pretende celebrar 
o passado e traçar o futuro, mas que 
passado existe e que futuro Ricardo 
Vieira pretende? A Mais Guimarães 
partiu à descoberta para conhecer 
melhor o Animador Ricardo Vieira.

 Quem é o Animador 
 Ricardo Vieira? 

O animador Ricardo Vieira é o Ricardo 
Vieira. Um profissional, capaz e simpá-
tico. Um comunicador. É licenciado em 
Animação Sociocultural e mestrando 
em Comunicação Arte e Cultura. 

 Há quanto tempo faz 
 animação musical 
 de casamentos? 

Percorri vários estados na animação 
de casamentos até hoje. Comecei por 
animar casamentos enquanto ele-
mento de uma banda de garagem há 
20 anos. Passados 3 anos iniciei um 
projeto com o teclista da banda cha-
mado XLduo com o qual animamos 

A APRESENTAÇÃO DA NOVA IMAGEM E SITE DO ANIMADOR MUSICAL
DE CASAMENTOS MAIS RECOMENDADO DO PAÍS EM 2014 E 2015
(SEGUNDO O PORTAL CASAMENTOS.PT), REALIZOU-SE NO PASSADO
DIA 16 DE JANEIRO NO CHALÉ DO PARK EM VIZELA. 

NOVA IMAGEM

RICARDO
VIEIRA
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centenas de casamentos durante 10 
anos. Há 7 anos comecei a assumir 
sozinho essa importante missão.

 Como é a animação 
 de casamentos Ricardo Vieira? 

Essencialmente é uma animação pro-
fissional que usa uma metodologia tes-
tada e comprovada com sucesso. Uma 
animação personalizada, baseada nos 
noivos e nos seus convidados. Uma 
animação versátil que usa diversas 
ferramentas ao longo de todo o even-
to. Uma animação inclusiva na equipa 
de trabalho e nos participantes. Uma 
animação elegante e comunicativa. 

 Que serviços oferece 
 a animação Ricardo Vieira? 

Por ordem cronológica no evento, 
os serviços disponibilizados são 
a sonorização de exterior, Photo-
booth, Música ao Vivo, Wedding 
Awards, DJ, Coreografias Simples e 
Cerimónia de corte do bolo.

 Como é que, trabalhando sozinho, 
 consegue tantas recomendações? 

O trabalho de preparação da anima-
ção do casamento é fundamental. A 
forma de comunicar tem de transmitir 
confiança e criar empatia, quer seja por 
email, telefone ou presencialmente. As 

reuniões de preparação são produtivas 
e permitem adaptar e personalizar cada 
momento. Os equipamentos são de ele-
vada qualidade e fiabilidade. Os métodos 
são eficazes. As pessoas participam e 
sentem-se parte integrante. A animação 
acontece. A satisfação também.

 Porquê esta apresentação? 

Porque chegou o momento de chamar 
todos aqueles que colaboraram e con-
fiaram no meu trabalho ao local onde 
comecei uma aventura há 7 anos atrás. 
O momento é de gratidão e de partilha 
da convicção que me sinto feliz como 
animador musical de casamentos. 

É A CELEBRAÇÃO DA METAMORFOSE 
RICARDO VIEIRA, ANIMADOR MUSICAL
DE EXCELÊNCIA EM CASAMENTOS.

No dia 23 de janeiro, Ricardo Vieira 
apresentou, em conjunto com Liliana 

Faria, a prestigiada Gala da Rádio 
Vizela. Após duas anteriores edições 

apresentadas pelo humorista Francisco 
Menezes e pelo modelo e ator Afonso 

Vilela, Ricardo Vieira assegurou, por 
direito próprio e por aposta da direção 
da cooperativa, a apresentação desta 

III gala Rádio Vizela, ao lado da locutora 
Liliana Faria. Ambos são amigos e 

colegas colaboradores do órgão de 
comunicação vizelense que este ano 
comemora os 30 anos de existência.

A Gala contou com a presença da 
banda DR1VE e da vimaranense, 

vencedora do concurso The Voice 
Portugal, Deolinda Kinzimba.
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O facebook tem pouca importância na 
minha vida, visito a minha página apenas 
duas vezes por dia, em casa. Nunca pen-
sei desativar a minha conta, não tenho 
motivos para isso.

O facebook é pouco importante na minha 
vida pessoal, mas vou lá todos os dias por 
causa dos trabalhos de arquitetura, temos 
um grupo onde esclareceremos dúvidas, 
por isso não penso em desativar a conta.
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GMR TV

«GUIMARÃES 
SLOT CLUBE» 

O «Guimarães Slot Clube» 
inaugurou as suas novas 
instalações na Fábrica ASA.
O clube dispõe agora de uma sala 
renovada com uma das maiores 
pistas da Península Ibérica e, 
também, de um autódromo virtual 
colocado à disposição de todos os 
interessados em utilizar.

Na cerimónia foi homenageado 
Vítor Costa, sócio já falecido 
e um grande impulsionador 
da construção da pista, agora 
batizada com o nome de «Circuito 
Vítor Costa». Neste momento, o 
«Guimarães Slot Clube» conta 
com 22 sócios. Os interessados 
em praticar a modalidade como 
associados poderão fazê-lo nas 
novas instalações do clube. O valor 
mensal da cota é de 10 euros.

TEXTO: ADRIANA MACHADO · FOTOS: MAIS GUIMARÃES

TEXTO E FOTOS: GMR TV

SOCIEDADE

FACEBOOK EXISTE NAS 
NOSSAS VIDAS HÁ 12 ANOS

INAUGURAÇÃO DE 
CIRCUITO COM UMA 
DAS MAIORES PISTAS 
DA PENÍNSULA 
IBÉRICA

Adoro o facebook, tem muita impor-
tância na minha vida. Estou sempre lá 
metida nos jogos. É só para jogos. Não 
penso em desativar a minha conta. Às 
vezes até abro mais do que uma conta 
para desbloquear os jogos.

Na minha vida o facebook não tem impor-
tância quase nenhuma, é mais importante 
para a minha esposa, que todos os dias 
visita o facebook. Eu vou muito poucas 
vezes ao facebook, às vezes vou porque 
ela está lá e chama-me para ver alguma 
coisa, que eu nem sei funcionar com aqui-
lo. Mas não penso em desativar a conta.

MARIA DE 
FÁTIMA
55 ANOS
Aposentada

JORGE 
PACHECO
64 ANOS
Reformado

O facebook é pouco importante na 
minha vida, não o utilizo muito. Devo 
utilizar cerca de uma ou duas vezes por 
semana e só quando estou em casa. Uti-
lizo mais o e-mail. Não desativo a minha 
conta porque tenho curiosidade de visi-
tar a minha página de vez em quando.

O facebook é importante na minha vida, tenho 
filhos no estrangeiro e preciso de usar essa 
ferramenta para saber notícias de lá e falar 
com eles. Utilizo o facebook apenas uma vez, 
normalmente à noite. Preciso da internet 
para ligar aos meus filhos, de graça, por isso 
não penso em desativar a minha conta.

CRISTINA
51 ANOS
Trabalhadora 
num lar de idosos

MARGARIDA 
TEIXEIRA
62 ANOS
Reformada

PAULO
SOARES
40 ANOS
Assistente
administrativo

ADRIANA
GOMES
23 ANOS
Estudante de 
arquitetura

O FACEBOOK É A REDE SOCIAL MAIS UTILIZADA EM TODO O MUNDO. CRIADA 
EM  4 DE FEVEREIRO DE 2004 POR MARK ZUCKERBERG, CONTA ATUALMENTE 
COM MAIS DE MIL MILHÕES DE UTILIZADORES ATIVOS. EM PORTUGAL CERCA DE 
43% DA POPULAÇÃO TEM FACEBOOK, SENDO QUE A FAIXA ETÁRIA COM MAIS 
UTILIZADORES SE SITUA ENTRE OS 25-34 ANOS.

A Mais Guimarães foi para a rua ouvir alguns vimaranenses para saber que importân-
cia tem esta rede social nas suas vidas, quantas vezes e em que locais utilizam este 
meio de comunicação e se já pensaram, por alguma razão, em desativar as suas contas.

veja a reportagem
na íntegra em gmrtv.pt

 JÁ FEZ UM LIKE 
 NA NOSSA PÁGINA 
 DO FACEBOOK? 
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A Mais Guimarães encontrou Rúben 
que padece da síndrome de Mowat 
Wilson. É o único português portador 
desta doença tida como uma das mais 
raras à escala mundial. Só há 90 casos 
identificados em todo o mundo. 

Desde a janela, Rubén vai acenando. 
Entre um "olá" e um "onde vais?", os vizi-
nhos já se acostumaram à sua presença 
que resiste ao frio e ao cair da noite.

Rubén, a mãe Rosa Freitas, a irmã Rita 
e a sobrinha Leonor de apenas dois 
anos, filha de Rita, vivem num 1º andar 
de uma habitação social no Monte de 
S. Pedro, freguesia de Fermentões.

No interior, notam-se os objetos que 
faltam. Da mesa de centro, a mãe Rosa 
retirou fotos e bibelots. O que resta está 
inalcansável às mãos, e aos instintos, de 
Rúben. Mas nem tudo se salvou. Que o 
diga Rita que viu o seu conjunto de bo-
necas com valor afetivo voar pela janela.

Rúben, com 13 anos, é o único portu-
guês diagnosticado com a síndrome 
de Mowat Wilson. Em todo o mundo 
existem 90 casos identificados.

Trata-se de uma doença genética 
muito rara e caracteriza-se pela junção 

de várias doenças, como a doença de 
Hirschsprung, défice mental, epilepsia, 
atraso no crescimento e no desenvol-
vimento motor. 

É uma patologia que afeta muitos ór-
gãos por isso requer uma abordagem 
multidisciplinar.

A síndrome de Mowat Wilson só foi 
clinicamente descoberta em 1998 pelos 
médicos Mowat e MJ Wilson.

No caso de Rúben, uma semana após 
o nascimento, depois de uma gravidez 
sem complicações, vómitos persis-
tentes levaram-no às urgências do 
hospital de Guimarães.

Com o intestino em falência o bebé 
começou a vomitar as próprias fezes.

Da unidade de Guimarães seguiu numa 
incubadora para o S. João no Porto onde 
acabou por ficar internado um ano.

Durante esse período, Rúben fez uma 
colonostomia e foram identificados os 
primeiros problemas de saúde. Epilepsia e 
a falta de um rim. O caso do bebé de Gui-
marães continuava envolto em mistério. 

Sem respostas, Rúben teve alta. 

CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓS-
TICO CHEGOU DO LABORA-
TÓRIO DE PARIS

Um mês depois de deixar o internamento 
no S. João, Rúben acompanhou os pais 
que emigraram para a Suiça. Pouco tempo 
após a chegada ao novo país, a criança 
voltaria em estado grave ao hospital.

Por essa ocasião, descobriram-lhe 
outras patologias. Doença congénita 
cardíaca, hidroponia muscular, esclerose 
na coluna. O Rúben sofria de uma doen-
ça degenerativa rara em que o cérebro, 
com o passar do tempo, vai atrofiando.

NA SUIÇA ENVIARAM O SEU PROCES-
SO CLÍNICO PARA A AUSTRÁLIA. DA 
AÚSTRÁLIA SEGUIU PARA O LABORA-
TÓRIO DE PARIS. A RESPOSTA CHEGOU: 
SÍNDROME DE MOWAT WILSON. 

Não era expectável que Rúben andasse ou 
falasse, mas contra as expectativas, come-
çou a andar com sete anos e a falar com 10. 

Já correu e brincou no parque. Já foi 
mais perceptível o que diz.

O DIA MUNDIAL DAS DOENÇAS RARAS ASSINALA-SE A 28 DE FEVEREIRO, SENDO A DATA COMEMORADA EM MAIS 
DE 60 PAÍSES EM TODO O MUNDO. CRÓNICAS, GRAVES, DEGENERATIVAS, INCAPACITANTES, SEM CURA EFETIVA, 

COLOCAM EM RISCO A VIDA DOS DOENTES E COMPROMETEM SOBREMANEIRA A QUALIDADE DE VIDA DOS 
RESTANTES ELEMENTOS DA FAMÍLIA. ASSIM SÃO A MAIORIA DAS DOENÇAS RARAS.

HISTÓRIA DE RUBÉN

RÚBEN É O ÚNICO PORTUGUÊS COM 
UMA DOENÇA QUE SÓ AFETA 90 

EM TODO O MUNDO
TEXTO E FOTOS: ANDREIA LOPES
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No hospital de S. João é acompanhado 
nas especialidades de cirurgia, neuro-
logia e ortopedia. 

LUTA CONTRA A MORTE

"Todos os anos lhe aparece uma nova 
doença", desabafa a mãe. 

A abordagem médica, ainda que mul-
tidisciplinar, é muitas vezes feita às 
escuras. 

Rosa Freitas, divorciada, reconhece 
que meia volta o suicídio lhe passa 
pela cabeça, mas depois há o Rúben 
e a neta Leonor com dois anos que 
resultou de uma gravidez não desejada 
da filha Rita com 16 anos de idade.

Se lhe saísse o euromilhões levava o 
Rúben aos Estados Unidos para que 
junto com os especialistas da doença e 
próximo de outros portadores obtives-
se mais respostas de modo a aligei-
rar-lhe os sintomas e proporcionar-lhe 
mais qualidade de vida. 

450 EUROS PARA
QUATRO PESSOAS

Rosa, a filha Rita com 18 anos que con-
tinua à procura de emprego, Rúben e a 
neta Leonor, com dois anos, vivem com 
450 euros mensais. 

As despesas com os sacos de colos-
tomia representam cerca de 50% do 
orçamento familiar.

A isto acrescem os cinco medicamen-
tos diários e as fraldas. Tudo despesas 
reais e regulares sendo que no presen-
te, Rúben precisa de um par de botas 
ortopédicas que custam aproximada-
mente 150 euros.

A cadeira de rodas onde se desloca já se 
tornou pequena para o seu tamanho e 
fragil para o peso do seu corpo. Rosa tem 
tentado junto da Segurança Social garantir 
a comparticipação de uma nova cadeira, 
mas o valor vai além dos 1700 euros. 

Existem entre 6 a 8 mil doenças raras, 
a maioria de ordem genética. Estima-se 
que afectem 40 milhões de pessoas na 
Europa, principalmente crianças. 

Em Portugal, de acordo com dados da 
Direcção Geral de Saúde, cerca de 5 a 
6% da população poderá vir a sofrer 
de uma doença rara.

Na União Europeia consideram-se doen-
ças raras as que têm uma prevalência 
inferior a 5 em 10 mil pessoas. •

Com 13 anos, anda cada vez menos e 
fala cada vez pior. 

Tem 97% de incapacidade. 

Rosa Freitas, a mãe, deixou de trabalhar 
com 28 anos (desde o seu nascimento). 
Dedica-lhe cada minuto do seu tempo. 
De dia e de noite. Porque um minuto na 
vida desta criança vimararanense é tem-
po suficiente para acontecer um aciden-
te. Aquando da visita da nossa equipa 
de reportagem o Rúben tentou acender 
o fogão. "Deu-lhe a fome", como diz a 
mãe. E a fome resulta sempre em aces-
sos de fúria e agressividade. 

O cérebro do Rúben não identifica o 
sono nem a sensação de saciedade. 
Nunca tem sono. Tem sempre fome. 

ADEPTO DO PORTO E FÃ
DE MANUEL LUÍS GOCHA

O Rúben gosta de Mc. Donalds, do 
Manuel Luís Gocha e do Inspetor Max. É 
adepto do Porto, mas festeja os golos de 
qualquer equipa. Não suporta música.

Frequenta o 4º ano do ensino especial 
na escola EB1 da Quintã. 

Na Associação de Paralesia Cerebral de 
Guimarães faz terapia da fala, terapia 
ocupacional e fisioterapia. Tem ainda 
consultas de pedopsiquiatria. 
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É provável que a nossa economia 
esteja a melhorar e ainda não tenha-
mos reparado no facto. Melhorar, como 
sabemos, pode não estar relaciona-
do com fortalecimento estrutural, 
mas com a mudança na forma como 
afirmamos as coisas. É por isso que, 
aprimoraremos muito se em vez de 
termos uma economia fortemente 
estruturada, que é como quem diz, as-
sente em alicerces profundos e não em 
estacas de madeira e passarmos a ter 
uma economia autossustentável que 
é como quem diz, uma economia que 
produz per se, alimenta-se per se e re-
produz-se per se. Só não vê quem não 
quer que o nosso verdadeiro problema 
é a sustentabilidade, já agora, permita-
-se a ousadia de usar a palavra original 
que deve ser dita em estrangeiro:  sus-
tainability, porque assim dito é muito 
mais profissional e, é certo e sabido 
que a empresa que contratar profis-
sionais capazes de introduzir neolo-
gismos, de preferência anglicanismos 
(nunca aplicar galicismos que isso é 
jurássico), para afirmar competência 
profissional está no bom caminho da 
globalização (globalization no original e 
nunca «mundialização» que é coisa de 
francês pobre armado em culto).

Aliás, toda a organização que se der 
ao trabalho de mudar no sentido da 
novilíngua pode estar a caminho de 
nunca morrer. E pode fazê-lo através 
da inclusão de «maturidades» nos 
seus planos, isto é, mandar as dívidas 
para as calendas gregas que como 
sabemos, no caso dos gregos, é coisa 
literal e quer dizer “pagar só no dia 
de s.nunca à tarde”. «Maturidades», 
como sabemos, é a velhinha “data de 
vencimento”, «instituição» que muitos 
cabelos brancos criou aos contabilistas 
do século passado. Hoje está total-
mente rejuvenescida, provavelmente 
através de uma operação plástica (diz-
-se lifting) que lhe retirou a idade mas 
deixou-lhe a sabedoria. «Maturidades» 
expressa também a ideia de que se 
está perante coisa madura, debatida, 

pensada e repensada. É claro que, lá 
para as ilhas britânicas se usa a palavra 
maturity, que muito prosaicamente quer 
dizer “data final de pagamento”. Todavia 
surge a pergunta: como se afirmaria a 
economia nacional no mundo global sem 
uma mostra tácita do conhecimento do 
mundo? Prá frente «maturidades», que 
isso é a solução certamente!

O escrevedor deste texto tem um 
carro em estado totalmente «im-
parido». Já não é bem um ativo. Na 
verdade anda muito próximo de 
um exausto chaço envelhecido em 
chapa de crise endémica. Em tem-
pos dir-se-ia que estava totalmente 
amortizado, o que queria tão só dizer 
que o seu justo valor era zero. Podia 
também dar-se o caso de haver uns 
calotes em balanço que era necessá-
rio provisionar, isto é, prever a pos-
sibilidade de nunca mais se receber 
cheta de uma determinada dívida. Mas 
desde que a gestão se estrangeirou já 
não há provisões e amortizações; agora 
temos imparidades. Está bom de ver 
que uma empresa como o BES “impa-
riu” muito dinheiro. Ao que tudo indica, 
«imparir» tem muito a ver com o ato de 
parir para dentro. Fazer sumir. Nascer 
para o interior. Pessoas quando pari-
das saem do ventre da mãe e o Estado 
nunca mais as larga da mão. No caso da 
banca tudo é diferente. Veja-se o caso 
do BES e do BANIF: o dinheiro entrou 
para o seu ventre e nunca mais foi 
visto. Foi «imparido», literalmente. 
Limpinho, limpinho. Perante uma 
«imparidela» destas o Estado não 
sabe como agir. Nem lhe passa pela 
cabeça anular as contas dos últimos 
dez anos e pedir os lucros de volta.

É claro que “imparidade” é mais um an-
glicanismo introduzido na língua portu-
guesa à força bruta da mudança eco-
nómica. Na verdade, para os nativos 
ingleses a expressão «impairment» 
quer dizer «enfraquecimento», «dano» 
ou «diminuição» e, às vezes, prejuí-
zo. Em português de lei a expressão 

ARTIGO DE OPINIÃO

A ECONOMIA
QUE NOS «IMPARIU»
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES

simplesmente não existia até começar a 
haver mudanças mundiais na figuração 
profissional do gestor económico. 

É verdade que todas as profissões 
tendem a encontrar uma linguagem 
cifrada, promotora daquilo que con-
figura a sua autoridade. Quando da 
disseminação da informática era um 
idílico escutar os profissionais dessa 
arte. A novidade expressiva legava aos 
informáticos a mesma autoridade que 
os médicos promovem quando querem 
marcar a sua posição de detentores 
de uma técnica impenetrável e, por isso, 
não recomendável a leigos. Eis agora os 
profissionais da gestão em estado de 
reforço do recorte da profissão através 
da produção de uma linguagem própria. 
O ridículo do linguajar estrangeiro tem 
um momento extraordinário no youtube 
com «o portuguesing do Zeinal».

Na verdade os novéis economistas 
deviam pensar um pouco na «accou-
ntability» (ups! I did it again!) que os 
próprios vendem ao desbarato como 
a quintessência organizacional. Em 
português «accountability» pode ser 
traduzido para «prestação de con-
tas», sendo que o prestar contas aqui 
aludido não se limita à verificação 
contábil mas a todo o impacto dos atos 
da organização. Presume-se que o ato 
de conspurcar a língua deva constituir 
também uma preocupação sua.

“AO QUE TUDO INDICA, «IMPARIR» TEM MUITO 
A VER COM O ATO DE PARIR PARA DENTRO. 
FAZER SUMIR. NASCER PARA O INTERIOR. 
PESSOAS QUANDO PARIDAS SAEM DO 
VENTRE DA MÃE E O ESTADO NUNCA MAIS 
AS LARGA DA MÃO. NO CASO DA BANCA 
TUDO É DIFERENTE. VEJA-SE O CASO DO BES 
E DO BANIF: O DINHEIRO ENTROU PARA O 
SEU VENTRE E NUNCA MAIS FOI VISTO. FOI 
«IMPARIDO», LITERALMENTE.”

 Esser Jorge Silva 



27

NENO
ENTERVISTA

QUANDO FOMOS FALAR COM 
O NENO, ELE AINDA NÃO 
SABIA O QUE IA ACONTECER 
NA HOMENAGEM QUE 
UM GRUPO DE AMIGOS 
LHE ORGANIZOU E QUE 
ACONTECEU NO DIA 28 DE 
JANEIRO, UM DIA A SEGUIR 
AO SEU ANIVERSÁRIO 
QUANDO COMPLETOU UNS 
INSUSPEITOS 54 ANOS. 
OCASIÃO PARA A MAIS 
GUIMARÃES SE SENTAR 
PARA CONVERSAR COM ESTE 
ÍDOLO TRANSGERACIONAL 
DO VITÓRIA E QUE É HOJE, 
TAMBÉM, UMA ESPÉCIE DE 
PROVEDOR DO ADEPTO.

Adelino Augusto Graça Barbosa Barros, 
mais conhecido como Neno, nasceu 
a 27 de janeiro de 1962 na Cidade da 
Praia em Cabo Verde.

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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 Sabe o que vai acontecer 
 logo à noite? 

Não faço ideia. É uma iniciativa de 
amigos que se reúnem às terças-feiras 
e outro grupo que se junta às sextas-
-feiras, que comem e bebem bem – 
apesar de eu não ser grande bebedor, 
continuo na minha coca-cola -, mas 
acompanho. Gosto de os ouvir, ouvir 
as novidades, as histórias, a sabedoria 
deles. Eu sempre gostei de estar com 
pessoas mais velhas do que eu. 

 Como é que você fez 54 anos 
 ontem e conserva sempre a 
 mesma aparência? 

[Gargalhada que lhe conhecemos] Es-
tou mais velho, estou mais velho. Mas 
se calhar eu vejo a vida de uma forma 
mais leve. Eu vivo à minha maneira, o 
mais calma possível. 

 Mas isso tem que ter aí um 
 bocadinho de genética.  

É capaz. As pessoas costumam dizer 
que os pretos envelhecem mais tar-
diamente que os brancos. Mas pode 
ser genética também. Os meus irmãos 
estão aí e não aparentam em nada a 
idade que têm. 

 Quantos irmãos tem? 

Somos seis e eu sou o mais novo. O 
codê [expressão em crioulo cabo-ver-
diano para irmão mais novo], portanto, 
aquele que andava sempre agarrado 
às saias da mãe.

 A família acompanha-o hoje? 

Só a Simone [esposa] é que vai por-
que a minha filha está em Inglaterra. 
Tem 22 anos e a área dela é a arte e 
representação e isso em Inglaterra 
é visto de uma forma soberba. Ela 
sabe que é lá que podia ter a melhor 
formação possível.

 Há quanto tempo é que ela está lá? 
 Custou-lhe? 

Há uns dois meses. Sabe que essa 
nova geração com a globalização 
tanto podem estar lá como aqui. Na 
minha geração e na anterior à minha 
é que era complicado. Hoje não, as 
pessoas emigram para melhorar a 
sua vida, crescerem. Mas claro que 
há a saudade. 

 Então consegue relativizar, se calhar  
 isso está no sangue cabo-verdiano  
 que  por natureza é um povo 
 de diáspora? 

Também.  Pelo próprio futebol: 
andamos de um lado para o outro de 
repente. Apesar de ser um pouco 
duro, olhar para o lado e não a ver, 
ver o quarto dela vazio e chegam as 
lembranças do crescimento dela, 
das brincadeiras. Isso põe-nos um 
pouco nostálgicos.
 
 Vocês costumam cantar juntos? 

Ela é muito autónoma. Um dia fez 
um filme na escola onde estudou, 
em Vila Real, e convidou-me para a 

estreia e só quando cheguei lá é que as 
pessoas souberam que ela era minha 
filha. Disseram-me que ela tinha feito 
um trabalho fantástico e nunca tinha 
mencionado o meu nome. Eu achei 
isso fantástico. 

 Deixa-o feliz que ela consiga 
 caminhar pelos próprios pés. 

Sim. E não sei se o facto de ela ter 
ido para Londres não foi para triun-
far sozinha, sem nos pedir nada. Vai 
autonomizá-la, mas por outro lado 
há uma tristeza porque qualquer pai 
quer pegar na mão da filha, guiá-la e 
protegê-la. 

 Voltando atrás: nasceu em 
 Cabo Verde vai lá com frequência? 

Muito pouco. Tenho pouco tempo de 
férias. Eu passei de jogador a diretor 
desportivo e durante oito anos não 
tive férias, depois fui treinador de 
guarda-redes e, ao mesmo tempo, 
relações públicas. Agora sou team 
manager. Quando os jogadores não 
estão aqui é quando o clube precisa 
de alguém para o representar. Eu, 
nos últimos 18 anos em que deixei de 
jogar à bola, tive férias uns três anos. 

 A sua mulher não 
 se queixa disso? 

Ela ia de férias para o Brasil com a mi-
nha filha. Eu é que ficava cá sozinho. E 
das poucas vezes que fui de férias, era 
para o Brasil, onde era mais provável 
de me poder desligar.
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 Quando vem para Portugal, 
 vem por causa do futebol? 

Nada disso. Vim para estudar e jogava 
nas ruas com 12, 13 anos. Não havia as 
condições que há hoje e um senhor convi-
dou-me para jogar no Barreirense, que na 
altura servia de viveiro para clubes como 
o Benfica e o Sporting. Mas não gostei 
porque só tinha juvenis e eu era muito 
pequenino. Queria jogar com a malta 
do meu tamanho. E fui ter ao Santoan-
toniense. Guarda-redes sempre fui, era 
sempre empurrado para guarda-redes por 
ser o mais pequeno mas já me reconhe-
ciam qualidades. Quando me punham 
a central e começavam a sofrer golos 
mandavam-me para a baliza. Ninguém 
ganhava à equipa da rua Miguel Bombarda.  

 E como chega a profissional? 

Estive no Santoantoniense, onde fo-
mos campeões da região de Setúbal, 
passei para o Barreirense e cheguei 
até sénior quando o Benfica me foi 
buscar. Nessa altura pouca gente sa-
bia que eu estava a treinar no Benfica 
porque esses estágios eram à porta 
fechada, no tempo do Eriksson, Hum-
berto Coelho, Chalana, Bento e para 
mim isso teve uma carga emocional 
muito grande. Eram todos senhores – 
eram malandros! – mas tinham uma 
postura muito boa. Quiseram que 
eu assinasse um contrato para que 
outros clubes não me fossem buscar. 
Quando cheguei ao Benfica, a baliza 
era do Manuel Bento. Eu sabia que 
ali não tinha lugar e pedi para que 
me emprestassem, nem que voltas-
se para o Barreirense. Foi aí que vim 
para Guimarães.

 Qual é a primeira recordação 
 que tem de Guimarães? 

A viagem interminável para chegar 
aqui. Quando cheguei, vinha do nada, 
de uma segunda divisão. Apaixonei-
-me pela cidade e as pessoas eram 
fantásticas comigo. A pessoa que 
me guiou, o Jorge Folhadela, era de 
uma família respeitada e onde íamos 
éramos muito respeitados, havia uma 
atitude muito boa e isso cativou-me. 
Comecei a jogar, as coisas correram-
-me bem, eu queria continuar cá, mas 
o Benfica não me deixou. 

 Voltou para o Benfica. 

O Eriksson ligou-me a dizer que queria 
que eu fosse para baixo e disse-me: 
“há dois guarda-redes bons em Por-
tugal. És tu e o Bento e eu quero-te 
aqui”. Claro que o titular era o Bento 
e estive lá dois anos a marcar passo. 
Cheguei a ir para o Setúbal, mas só 
joguei na parte final do campeonato. 
Foi quando o Dr. Pimenta Machado me 
ligou e disse que me queria como guar-
da-redes. Estive dois anos no Vitória 
e o Benfica voltou a obrigar-me a ir 
para a Luz outra vez. As coisas foram 
andando, eu a fazer jogos da Taça, o 
Silvino do campeonato, no ano seguin-
te trocávamos. Até que o Artur Jorge 
vai buscar o Preud'homme e diz-me 
que ele seria o guarda-redes principal. 
Eu não queria ficar a marcar passo e 
houve problemas no Benfica na minha 
saída. Obrigaram-me a assinar uma 
espécie de documento de como eu 
não iria para o Sporting, que estava 
interessado em mim. O Dr. Pimenta 
Machado volta a ligar-me, voltei, joguei 
mais três ou quatro anos e terminei 
a minha carreira. Eu nunca pensei na 
minha reconversão, nunca me passou 
pela cabeça de que eu iria ser diretor 
desportivo do Vitória. 

 Nunca fez o plano. 

Nunca. Nunca tive essa ambição. 

 Você passou por vários momentos 
 e direções do Vitória. 

É verdade. Eu vejo no atual presiden-
te um homem sabedor, que vem da 
política e pega no Vitória num momen-
to muito muito mau, vi o caso mesmo 
muito mal parado. É possível os clubes 
morrerem, como aconteceu com o 
Estrela da Amadora, o Farense. De uma 
forma racional e serena, sem grandes 
alaridos, fez transformações de que 
poucas pessoas se aperceberam. O Vi-
tória está a caminhar de forma segura. 
Já dá para respirar de alívio. 

 Qual foi a maior alegria que o 
 Vitória lhe deu? 

A Taça de Portugal e a Supertaça. 
Essas duas vitórias materiais, fazem 
parte do espólio do Vitória, mas mais 

do que isso são as pessoas, a moldura 
humana. Como por exemplo no jogo 
desta época em casa com a Académi-
ca, em que o Vitória jogou com nove 
jogadores contra 11 e o empate a um 
golo soube a um grande triunfo, muito 
graças ao apoio do público. Só quem 
estava cá é que entende o momento. É 
como se estivéssemos a ser atacados 
por 100 pessoas e nós somos 10 e por 
qualquer força estranha obrigamos os 
100 a retirar. O Vitória tem esses dois 
troféus, é certo, mas é mais do que 
isso. É a alegria das pessoas, a romaria 
quando vamos jogar fora, eles estão 
lá sempre. E garanto: Qualquer pes-
soa que joga no Vitória pode jogar em 
qualquer equipa do mundo. Só quem 
está aqui e vive é que consegue enten-
der porque é impossível descrever. Os 
jogadores que ganharam a Taça não 
conseguem verbalizar o que lhes acon-
teceu. Foi muito forte e é muito forte. 

 E não vê isto em mais lado nenhum. 

Não. Mas não queiram ver o lado mau 
de um homem bom. Quando há paixão 
acontece isto. Amor e ódio. A linha é 
ténue. É o que os outros clubes gosta-
vam de ter e fazem de tudo, investem 
muito no marketing para trazer o públi-
co, envolvê-lo. Nós vamos às escolas, 
nós temos que estar sempre próximos 
dos adeptos, da cidade, o Vitória é um 
modo de vida. Tudo isso faz com que 
seja diferente dos outros. 

 Como transmitem isso aos jogadores 
que chegam de novo? 

Temos que falar com eles porque este 
entusiasmo também pode assustar. 
Temos que trabalhar a atitude. Até 
podemos perder mas se toda a gente 
correr e fizermos tudo para ganhar, 
cada jogador entende este carisma. 
Neste momento é o Moreno, que tem o 
sentimento do adepto. 

 Sente-se um provedor do adepto? 

Você não queira saber das queixas que 
eu levo. Não sou um homem de explo-
dir e o adepto comum ferve em pouca 
água. Até na derrota penso positivo: 
perdemos hoje, vamos trabalhar para 
ganhar na próxima sexta-feira. Nunca 
perder a cabeça. •

JANTAR DE HOMENAGEM A NENO · FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS JANTAR DE HOMENAGEM A NENO · FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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CONTABILIDADE

É ALTURA DE PREPARAR A SUA DECLARAÇÃO DE IRS

Depois de terminado o ano de 2015, é altura 
de começar a pensar em preparar a sua 
Declaração de IRS. Em 2016, ao declarar os 
rendimentos de 2015, vai haver série de alte-
rações relativamente aos anos anteriores, o 
que exigirá uma atenção especial por parte 
dos contribuintes, sob pena de não verem 
aceites as deduções a que tem direito.

Assim, e para que não seja surpreendi-
do, fique a saber que:

Apenas são dedutíveis no IRS as despesas 
cujas faturas tenham sido emitidas com o 
NIF de um dos membros do agregado fami-
liar e que estejam registadas no e-fatura.

As despesas dedutíveis são:
Despesas Gerais Familiares

Despesas de Saúde

Despesas de Educação

Despesas com Habitação

Despesas com Lares

Despesas com Reparação
de Automóveis

Despesas com Reparação
de Motociclos

Despesas com Restauração
e Alojamento

Despesas com Cabeleireiros
e Institutos de Beleza

As faturas devem ser verificadas no 
“e-fatura”, no Portal da Finanças, até 
ao dia 15/02/2016. O contribuinte pode 

proceder ao registo de faturas, caso lhe 
tenha sido emitida alguma cujo registo 
não conste. Deverá ainda completar a 
informação que eventualmente esteja 
em falta, porque há muitas faturas onde, 
por exemplo, falta a indicação do tipo de 
despesa a que se refere.

O valor das deduções será disponibili-
zado pela Autoridade Tributária até ao 
fim do mês de Fevereiro. 

Até ao dia 15 de março de 2016, poderá 
reclamar no Portal das Finanças ou 
no Serviço de Finanças, se encontrar 
alguma incorreção.

Caso se trate de um Contribuinte 
que exerça uma Atividade em Nome 
Individual, deverá, além de fazer a 
verificação normal das faturas, indicar 
se as mesmas são do âmbito da sua 
Atividade ou não. Caso não o faça, as 
mesmas ficarão pendentes e não serão 
consideradas para efeito de dedução.

As faturas emitidas em nome dos de-
pendentes, também devem ser verifi-
cadas, sendo para isso necessário que 
o dependente tenha a senha de acesso 
ao Portal da Finanças.

A senha tem de ser solicitada no portal 
das finanças e será enviada pelo cor-
reio para a morada do contribuinte nos 
cinco dias úteis após o pedido.
Em 2016, a regra para os contribuintes 
casados ou unidos de facto passa a ser 

de tributação em separado, pelo que, 
cada um dos cônjuges ou unidos de 
facto entrega uma declaração de rendi-
mentos, podendo, no entanto, exercer a 
opção pela tributação conjunta, a qual 
deve ser feita por ambos os cônjuges na 
declaração de rendimentos e desde que 
esta seja entregue dentro do prazo legal.

A opção pela tributação conjunta é 
válida apenas para o ano em questão.

Se exercerem a opção pela tributação 
conjunta, os cônjuges ou unidos de facto 
apresentam uma única declaração de 
IRS, contendo a totalidade dos rendi-
mentos obtidos por todos os membros 
que integram o agregado familiar.

Em 2016, serão dispensados da entrega 
da Declaração de IRS, todos os contri-
buintes que têm um rendimento anual, 
de trabalho dependente ou pensões, 
igual ou inferior a 8500 euros. Esta 
dispensa apenas é válida para os casais 
que não optem pela tributação conjunta.

OS NOVOS PRAZOS
DE ENTREGA DO IRS SÃO:

De 15 de março a 15 de abril para os 
contribuintes com rendimentos da ca-
tegoria A e da H (trabalho dependente 
e pensões);

De 16 de abril a 16 de maio para os res-
tantes rendimentos 

PUB
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Os Jogos da Comunidade são uma 
iniciativa promovida pela Câmara Mu-
nicipal de Guimarães, com o apoio da 
Tempo Livre, cujos principais objetivos 
são promover a competição entre 
freguesias do Concelho de Guimarães, 
tendo como principal valor o espírito 
de fair-play, o convívio salutar entre a 
população e, acima de tudo, a promo-
ção da prática desportiva para todos. 
As primeiras três edições ficaram mar-
cadas pelas vitórias de Atães (2013), 
Aldão (2014) e Ponte (2015).

Este ano realiza-se a 4ª edição dos 
Jogos da Comunidade e espera-se que 
o número de inscrições, como tem 
acontecido todos os anos, aumente 
significativamente: “A cada edição 
temos superado o número de equipas 
participantes, mas, mais do que isso, 
pretendemos continuar a focar-nos na 
dinamização dos treinos durante a se-
mana para todos os participantes atra-
vés das equipas e seus responsáveis 
técnicos. Esse será sempre o principal 
objetivo deste Serviço Desportivo: a dis-
ponibilização e promoção de atividade 
física e desportiva junto da população, 

numa política desportiva de proximi-
dade”, refere Sérgio Abreu, diretor dos 
Serviços Desportivos da Tempo Livre e 
membro da organização dos Jogos.

A participação é gratuita e possível 
para maiores de 16 anos, sendo que as 
inscrições são promovidas pelas Juntas 
de Freguesias ou outros grupos, como, 
por exemplo, Associações e Clubes, em 
representação das respetivas juntas 
de freguesia. “Cada equipa é consti-
tuída por 13 elementos divididos por 
diferentes escalões etários: dos 16 aos 
29, dos 30 aos 43, dos 44 aos 57 e, por 
último, aos mais de 58 anos de idade. 
Em termos de modelo competitivo é 
variável consoante o número de equi-
pas envolvidas, mas, geralmente, as 
equipas são divididas por grupos na 1ª 
fase, que decorre em formato fechado, 
isto é, com atividades desportivas pro-
movidas em pavilhão. Depois, numa 2ª 
fase, desenvolvem-se as eliminatórias 
e as meias-finais e, por último, na 3ª 
Fase disputa-se a final. As pontuações 
variam entre os 2 e os 13 pontos con-
soante os jogos que disputam podendo 
as equipas apostar num joker (que du-
plica a pontuação desse jogo) em cada 

uma das fases”, explica Sérgio.
Nesta 4ª edição, a organização conti-
nua com a aposta na diversidade de 
propostas desportivas nas diferen-
tes fases e na promoção da Jornada 
Especial, onde se inclui a participação 
de atletas do desporto adaptado numa 
jornada geralmente disputada na Ci-
dade Desportiva (Pista e Piscina). “Este 
ano tentaremos aumentar o número de 
equipas a disputar a final, mantendo na 
mesma a Festa Final, na qual oferece-
mos um convívio entre os diversos par-
ticipantes e espetadores, com o serviço 
de um lanche no final das atividades”, 
desvenda Sérgio Abreu.

A final dos Jogos da Comunidade 
está prevista para o dia 19 de Junho 
no Pavilhão Multiusos de Guimarães, 
sendo que para além das medalhas 
e troféus respetivos à classificação 
obtida, será também divulgado o 
Prémio Fair Play, que consiste numa 
pontuação atribuída ao longo das 
diferentes fases pelas equipas e 
pela organização. O prémio Fair Play 
traduz-se em material desportivo, no 
valor de 500€, a reverter para a Junta 
de Freguesia vencedora.

TEXTO: MARCELA FARIA · FOTOGRAFIAS: PAULO PACHECO / CMG

DESPORTO & SOCIEDADE

4ª EDIÇÃO DOS 
JOGOS DA COMUNIDADE

PUB
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Olhando para trás, refere Óscar 
Nogueira, “fica o orgulho de ter feito 
parte de uma corrida tão mediática, o 
registo de termos ultrapassado todos 
os obstáculos e o sucesso de chegar 
a Rosário e dar por concluída a prova. 
É um crescimento e uma valorização 
pessoal muito forte.”

Há cerca de dois anos, em conversa 
com Nélson Oliveira, um “grande ami-
go”, com quem Óscar faz TT há mais de 
10 anos, raids e expedições de Jipe em 
Portugal, Espanha e Marrocos, per-
ceberam que tinham em comum este 
sonho de participar num Dakar. 

Pouco depois, Nélson ficou a saber que ia 
ser pai e a concretização do projeto ficou 
adiada para este ano. Entretanto, junta-
ram-se mais 3 amigos vimaranenses, o 
Pedro Lopes, o Paulo Cardoso e o Pedro 
Rodrigues, e ficou fechada a equipa. 

O ano 2015 foi de preparação para 
a aventura e o projeto foi ganhando 
corpo, com a preparação dos Jipes, a 

preparação física e as inscrições com a 
ajuda preciosa do Pedro Bianchi Prata 
e de Rui Oliveira. Foi também altura de 
reunir apoios de algumas empresas 
vimaranenses, entre as quais a Petrolífe-
ra Q8, a CRN Jeans, a Construtora NVE, o 
Kanpai Sushi e as Pastelarias Caneiros.

Em novembro, já as duas viaturas, um 
Toyota HDJ 100 e um Land Rover De-
fender, ficaram prontas a arrancar para 
a estrada, após as verificações téc-
nicas em Le-Havre (a norte de Paris), 
embarcaram para Buenos Aires. 

Além dos equipamentos de segurança 
obrigatórios pela organização da prova, 
tais como roll bar homologados, bancos 
desportivos, cintos de segurança de qua-
tro pontos, cortes de corrente, extintores, 
entre outros, os carros tinham outras me-
lhorias face aos veículos de série, sobretu-
do ao nível do motor e das suspensões. 

“O nosso projeto tinha como objetivo claro 
conhecer o Dakar por dentro, participar 
na corrida como “turistas”. Dizíamos em 

brincadeira que estávamos de férias, 
férias duras e sofridas, é certo. Mas nunca 
tivemos a ambição de competir, e por 
isso mesmo efetuámos a nossa inscrição 
numa classe de corrida, que não entra 
para a classificação geral. O objetivo 
era chegar ao fim e esse foi alcançado 
com sucesso.” Óscar Nogueira

Os números que marcam a organização 
de um evento com esta dimensão são 
impressionantes: o Dakar envolve um 
total de 5.000 pessoas em cada bivouac, 
onde são montadas e desmontadas 
em algumas horas estruturas de apoio 
à corrida que transforma um espaço 
inóspito numa autêntica cidade. A ASO, 
empresa que organiza o Dakar, tem até 
aviões para deslocações rápidas, dezenas 
de camiões e alguns helicópteros para 
assistências médicas e imprensa. Foram 
destacados mais de 20.000 polícias para 
o evento. Tudo isto para gerir uma corrida 
com cerca de 450 competidores. Foram 
feitos briefings antes de iniciar a corrida 
em Buenos Aires, e depois todos os dias 
havia um briefing geral às 20h e às 22h30 

FAZER O DAKAR É ENTRAR NA MAIOR E MAIS DURA CORRIDA DO MUNDO, SÃO 15 DIAS DE SACRIFÍCIO, DE 
SOFRIMENTO MAS DE MUITAS EMOÇÕES. NO FINAL, O SENTIMENTO É DE DEVER CUMPRIDO, E PARA OS CINCO 

VIMARANENSES QUE PARTICIPARAM ESTE ANO NA MÍTICA PROVA, O REALIZAR DE UM SONHO DE CRIANÇA. PROVA 
DECORREU DE 2 A 16 DE JANEIRO NA ARGENTINA E NA BOLÍVIA.

DESPORTO AUTOMÓVEL

CINCO VIMARANENSES NO DAKAR
TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS



33

no qual se explicavam alguns detalhes da 
etapa seguinte e se alertava para alguns 
perigos. Apesar disso, para quem está no 
Dakar pela primeira vez, como foi o caso 
dos vimaranenses, “não foi fácil entender 
todas as regras e entrar no funcionamento 
da corrida rapidamente. Confessamos que 
nos primeiros dias andávamos literalmen-
te perdidos!” diz Óscar Nogueira.

O início do Dakar 2016 foi complicado 
para os pilotos devido às fortes chuvas 
que provocaram cheias, havia linhas 
de água que se transformaram em rios 
intransponíveis, muita lama, o que fez 
com que algumas etapas iniciais fos-
sem forçosamente encurtadas.

À Mais Guimarães, Óscar Nogueira 
conta que o momento mais difícil foi 
na Bolívia, a 4.500 metros de altitude, 
com ar rarefeito, falta de oxigénio e 
elevadas temperaturas que tornaram 
difícil a respiração, “o cansaço multi-
plicava-se e apareciam as tonturas e 
náuseas. Chegados ao bivouac, e no 
meio de uma tempestade de areia o 

Nélson precisou de oxigénio, assim 
como vários outros pilotos que tiveram 
de recorrer a assistência médica.”

Quanto a problemas significativos com os 
automóveis, houve um com cada carro, 
o Land Rover teve uma avaria na bateria 
suplementar que provocou um valente 
susto, a meio de uma ligação na Argen-
tina, mas que conseguiram resolver com 
a ajuda de uma equipa de mecânicos, a 
Jaton Racing. A avaria no Toyota ocorreu a 
meio de uma longa pista, cerca de 400 km 
a subir uma serra na Bolívia, quando esta-
vam mais de 35º de temperatura e a mais 
de 4.000 metros de altitude, passou óleo 
para a água do circuito de arrefecimento 
e o motor aqueceu muito. “Conseguimos 
prosseguir e concluir a etapa, gerindo o 
carro, com a consciência de que estáva-
mos muito longe de qualquer assistência 
mecânica”, adianta Óscar Nogueira.

No balanço “muito positivo” da parti-
cipação no Dakar 2016, fica a nota dos 
vimaranenses para a parte que consi-
deraram mais emocionante: o contacto 

com as pessoas. “O público sul-america-
no é absolutamente fantástico. Falo de 
centenas de quilómetros de pessoas a 
saudarem-nos, não só nas especiais mas 
nas ligações, nas estradas nacionais, 
nas autoestradas. O carinho e a educa-
ção com que nos abordavam quando 
parávamos, as receções entusiastas que 
nos faziam, quer em pequenas aldeias, 
quer em cidades grandes em que fomos 
passando, inesquecível.”

Quanto a uma nova participação na 
mítica prova de todo o terreno, Óscar 
Nogueira refere que não será fácil de 
concretizar porque todos os vima-
ranenses são empresários e o Dakar 
exige muito, não só de investimento 
financeiro mas também de tempo. 
“Foi preciso largar as nossas respon-
sabilidades por um período de tempo 
considerável, o que não é fácil de gerir. 
Contudo, adorámos a aventura e agora 
estamos melhor preparados para uma 
futura experiência. Temos conversado 
sobre repetir o Dakar ou a possibilida-
de de preparar novos projetos”. •
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A notícia dos incidentes de 28 de No-
vembro de 1885, de que foram vítimas 
os procuradores do concelho à Junta 
Geral do Distrito de Braga, provocou 
uma enorme comoção em Guimarães. 
A cidade indignou-se e saiu à rua, 
exigindo a uma só voz a reparação da 
afronta. O atentado orquestrado em 
Braga contra três dos mais destacados 
cidadãos vimaranenses, consumado 
com insultos, tentativas de agressão e 
apedrejamentos, foi assumido como um 
ofensa a Guimarães e às suas gentes. 
Não ficaria sem resposta. Nas horas que 
se seguiram à notícia, Guimarães entrou 
em movimento frenético, que se prolon-
garia por largos meses. Era fruto de uma 
comoção patriótica que unia os vimara-
nenses de todos os credos políticos, que 
faria correr muita tinta pelas páginas 
dos jornais locais e nacionais, que seria 
o mote para longos e apaixonados de-
bates parlamentares e que provocaria a 
queda do último governo chefiado pelo 
político português que mais se desta-
cou na segunda metade do século XIX, 
Fontes Pereira de Melo, e faria sobres-
sair um dos protagonistas da política 
nacional nas décadas que se seguiriam, 
João Franco Castelo Branco.

A notícia da arruaça bracarense correu a 
cidade em todas as direcções com uma 
impetuosidade prodigiosa e levantou uma 
tempestade que muito tardaria a amainar. 
Ainda na noite de 28 de Novembro, mas-
sas enormes de povo percorreram as ruas, 
dando vivas a Guimarães e aos seus pro-
curadores. Estas primeiras manifestações 

de desagravo seriam descritas no primeiro 
número de um jornal que nasceria daí a 
dias, o 28 de Novembro:

Agrupam-se centos de pessoas, um 
mesmo pensamento as anima, um 
mesmo sentimento as agita, e a enor-
me multidão rompe em entusiásticos 
vivas aos procuradores e a Guimarães, 
e vai numa brilhante marcha aux flam-
beaux testemunhar a cada procurador 
a sua adesão e simpatia, vitoriando-os 
freneticamente à porta de suas casas.
Ainda a noite não terminara, já o 
administrador e o vice-administra-
dor do concelho, representantes 
do Estado na administração local, 
apresentavam pedidos de demissão, 
por solidariedade com as gentes 
ofendidas de Guimarães. Ao mes-
mo tempo, o presidente da Câmara 
convocava uma reunião da verea-
ção para a manhã do dia seguinte 
e um grupo de cidadãos (Barão de 
Pombeiro, visconde de Santa Luzia, 
visconde de Lindoso, Gaspar Lobo 
de Sousa Machado e Francisco 
Ribeiro Martins da Costa) convidava 
os vimaranenses para um comício, a 
realizar na tarde do mesmo dia.

No dia 29, domingo, ao contrário do que 
era costume, todo o comércio de Guima-
rães esteve encerrado. Por toda a parte 
se juntavam grupos de pessoas para 
discutirem os acontecimentos de Braga 
e que darem viva voz à sua revolta. Se-
gundo O Comércio de Guimarães, na sua 
edição de 30 de Novembro:

Todos falavam, todos comentavam, to-
dos protestavam indignadíssimos contra 
uma brutalidade que podia ter lugar no 
meio das tribos selvagens da África, mas 
que seguramente se não podia esperar 
duma cidade que se arroga, e a opinião 
do país dirá se com razão ou sem ela, os 
títulos de terceira cidade do reino.

MANIFESTAÇÕES
DE DESAGRAVO
Às 10 horas da manhã, iniciava-se a 
sessão extraordinária Câmara Muni-
cipal para decidir sobre a atitude que 
a cidade deveria tomar em desagravo 
da desconsideração de que fora alvo. 
A sala de sessões estava repleta e 
uma multidão estacionava na praça da 
Oliveira, fronteira ao edifício dos Paços 
do Concelho. Na sala, juntamente com 
a vereação e outras autoridades locais, 
encontravam-se os três procuradores de 
Guimarães à Junta Geral. A sessão abriu 
com o presidente da Câmara, João da 
Mota Prego, a solicitar aos procuradores 
que fizessem o relato dos acontecimen-
tos em que tinham estado envolvidos. 
Usou da palavra o Conde de Margaride, 
que descreveu detalhadamente o que se 
tinha passado na reunião da Junta Geral 
da véspera e a assuada que se lhe tinha 
seguido. Depois tomou a palavra Joa-
quim José de Meira, para acrescentar um 
pormenor à circunstanciada narrativa do 
Conde de Margaride: as manifestações 
intimidatórias dirigidas aos procurado-
res de Guimarães tinham começado 
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no edifício do Governo Civil, local onde 
se encontravam o Marquês de Valada, 
governador civil, e o comissário de 
polícia, tudo tendo acontecido à vista 
e aos ouvidos daquelas autoridades, 
sem que tomassem as providências 
que a situação requeria, e sem que se 
avistasse um único agente da força pú-
blica ao longo das quatro horas em que 
se sucederam as ameaças, os insultos 
e as tentativas de agressão.
Da reunião resultaria a aprovação unâ-
nime de uma proposta com seis pontos, 
em que se louvavam os procuradores do 
concelho pela atitude digna que assu-
miram e pelo modo desassombrado 
como tinham defendido os interesses do 
município, se lamentava que a ocorrên-
cia, sendo premeditada, não tivesse sido 
prevenida por quem tinha a obrigação e 
o fazer, se protestava contra as delibera-
ções tomadas pela Junta Geral de Braga 
debaixo de coacção dos procuradores, 
se cortavam as relações oficiais com 
o distrito de Braga e se avançava com 
aquele que seria o cavalo de batalha 
das gentes de Guimarães nos meses 
que se seguiriam: o pedido ao Governo 
para que apresentasse ao parlamento 
uma proposta de lei para a separação 
do concelho do distrito de Braga e a sua 
anexação ao distrito do Porto.

Naquela tarde, uma hora antes da hora 
marcada para o comício, já a rua Gil 
Vicente estava intransitável, por força da 
multidão que a congestionava, sem lu-
gar no vasto salão e nas galerias da casa 
da Associação Artística, que acomodaria 
duas mil pessoas. Lemos na edição de O 
Comércio de Guimarães do dia seguinte:

Tinham acudido ali todas as classes 
sociais, todas as cores políticas, e todos 
tinham corrido ali na união do mesmo 

pensamento, impulsionados vivamente 
pelo mesmo sentimento, excitados na 
mesma fibra, dominados por um rasgo 
valente do patriotismo a protestar contra 
a horda de selvagens que no último 
quartel do século 19.º ainda não foi varri-
da do centro de um país civilizado.

A sessão foi presidida pelo Barão de Pom-
beiro e secretariada por Gaspar Lobo de 
Sousa Machado e João Pinto de Queirós. 
Os três procuradores de Guimarães à 
Junta Geral do Distrito foram convidados 
a tomar lugar junto da mesa. O primeiro 
orador foi Joaquim José de Meira, que 
repetiu o relato dos acontecimentos da 
véspera, fazendo estremecer, como se lê 
na reportagem de um dos jornais da terra, 
como sob uma descarga eléctrica, aquela 
enorme aglomeração, quando conta 
como aqueles furiosos bradavam — Morra 
Guimarães. Concluiria comunicando que 
devolvia ao povo de Guimarães o mandato 
de representação que dele tinha recebido, 
com efeitos até ao momento em que a 
cidade de Guimarães pudesse mandar os 
seus representantes, não a uma terra de 
selvagens, mas sim a uma terra civilizada 
que desse garantias do segurança, de 
independência e de liberdade.

Por aqueles dias, estava prevista a rea-
lização de eleições para Pares do Reino, 
que teriam lugar na sede do distrito. Os 
representantes de Guimarães ao colégio 
eleitoral já estavam escolhidos. Eram 
o Conde de Margaride, José de Cas-
tro Sampaio e Luís Martins Pereira de 
Meneses. Este último, falando em nome 
de todos, anunciou que se julgavam 
coactos e que portanto não iam à capital 
do distrito nem tão pouco consentiam 
na substituição, porque não renuncia-
vam os seus direitos, antes protestavam 
por eles. Dava-se mais um passo na 

direcção do corte total de relações de 
Guimarães com o distrito de Braga.

Daquela assembleia resultaria a cria-
ção de uma Comissão de Vigilância e 
Resistência, que integrava, além das 
personalidades que tinham convocado 
a reunião, os procuradores à Junta Geral, 
o presidente da Câmara, os presidentes 
de todas as associações de Guimarães 
e um representante de cada jornal de 
Guimarães.

Depois do comício, em que terão partici-
pado mais de 4.000 pessoas, o povo vol-
taria a manifestar-se pela cidade, onde, 
segundo O Comércio de Guimarães,
Uma grande massa de povo, inúmeros 
archotes, percorreu as principais ruas 
da cidade, dando vivas à cidade do 
Porto, à imprensa portuense, à Câma-
ra de Guimarães, aos procuradores 
à junta e à comissão do meeting. Em 
frente da Assembleia Vimaranense, 
e dos palacetes dos snrs. Conde do 
Margaride e Barão de Pombeiro o en-
tusiasmo tocou as raias do delírio!

Na sequência das deliberações da reu-
nião Câmara e do Comício do dia 29, fo-
ram enviadas diversas petições ao rei e a 
outras autoridades, reclamando a sepa-
ração do distrito de Braga e a União ao 
Porto, onde eram esgrimidos argumen-
tos que iam muito para além das efeitos 
do conflito que motivara essas tomadas 
de posição. O concelho de Guimarães 
tinha continuidade territorial com o 
distrito do Porto, a sul, através dos con-
celhos de Santo Tirso e de Felgueiras, 
e tinha uma ligação directa à capital do 
distrito por via-férrea, ao contrário do 
que sucedia em direcção a Braga. Além 
do mais, como se lê na representação ao 
rei que foi aprovada no comício,

02 cartoon de Pinto (in Maria Rita, 10 DEZ 1885)
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É para lá que tendem todas as nossas 
relações comerciais, é de lá que as nossas 
manufacturas recebem as matérias-pri-
mas e é por sua via que exportamos tanto 
os nossos produtos fabris como agríco-
las. É de lá que recebemos o auxílio de 
que precisa o nosso trabalho, é de lá que 
temos ouvido sempre vozes de simpatia 
quando nos propomos qualquer melhora-
mento às nossas indústrias.

O CONFLITO NA IMPRENSA
A mobilização dos vimaranenses iria 
manter-se nos meses que se segui-
riam. A Comissão de Vigilância e Resis-
tência teria reuniões quase diárias, que 
aconteciam ao final da tarde na sede 
da Assembleia Vimaranense, então 
instalada no edifício que actualmente 
aloja a ACIG. Na sua primeira reunião, 
realizada a 30 de Novembro, tomou um 
conjunto de deliberações práticas em 
prol da causa vimaranense, nomea-
damente a de criar um jornal especial 
para tratar deste importantíssimo 
assunto. Percebia-se que esta era uma 
guerra que iria ser travada, principal-
mente, nas páginas dos jornais. No dia 
12 de Dezembro saía à rua o primeiro 
número do 28 de Novembro, que se 
apresentava como órgão da Comissão 
eleita no comício popular de Guimarães 
em 29 de Novembro de 1885. Ao longo 
de meio ano, publicaria 14 números, 
distribuídos gratuitamente. Seria nas 
suas páginas que apareceria um dos 
mais valorosos combatentes da causa 
vimaranense, que fez da sua pena uma 
das armas mais acutilantes e eficazes 
de todas quantas terçaram nesta con-
tenda: Francisco Martins Sarmento.

Todos os números traziam em epígrafe, na 
primeira página, impressa logo abaixo do 
cabeçalho, uma citação do Jornal do Comér-
cio, de Lisboa, de 3 de Dezembro de 1885:

Guimarães pede para ser desanexado 
do distrito de Braga, e fazer parte do 
distrito do Porto. Se os seus interesses 
estão mais ligados com o Porto do que 
com Braga, como alegam, parece-nos 
a pretensão perfeitamente justa. O dis-
trito do Porto já é grande, ficará maior, 
e o de Braga ficará mais pequeno. Não 
vemos nisso inconveniente sério. As 
agrupações territoriais para os fins ad-
ministrativos devem ser feitas segundo 
as tendências e os hábitos das popula-
ções, segundo o agrupamento dos seus 
interesses, e não segundo regras de 
proporção e de simetria.

O 28 de Novembro era um jornal espe-
cializado num único assunto, o conflito 
brácaro-vimaranense. Logo no primei-
ro número, apareceu uma secção que 
ocupava lugar de destaque, preenchendo 
mais de metade das suas oito páginas. 
Tinha por título Revista das Folhas de 
Braga e, embora não fosse assinada, à 
imagem do que sucedia com todos os 
outros textos ali publicados, era obra da 
verbe ágil e impiedosa do arqueólogo que 
deu a conhecer ao mundo a Citânia de 
Briteiros. Os textos de Sarmento, saboro-
sos nacos de prosa que desarticulavam 
sem dó todo o argumentário construído 
pelos jornais bragueses, eram lidos com 
avidez pelos vimaranenses. Basta ler um 
trecho, como o que se segue, para perceber 
porquê. Sarmento comenta a narrativa dos 
acontecimentos de 28 de Novembro lavrada 
pelo jornal a Voz do Distrito:

A sisuda gazela compôs todo o seu 
repertório, para poder concluir que, 
além de serem os únicos causadores 
das arruaças de Braga, os procura-
dores vimaranenses vieram empulhar 
a sua terra, fazendo-lhe crer que ela 
era quinhoeira nos insultos, que lhes 
diziam particularmente respeito, e, 
ainda mais, forjando calúnias para 
exagerar aqueles insultos. Chegaram 
a inventar que se deram morras a 
Guimarães! “Isto não tem comen-
tários possíveis! (exclama a Voz do 
Distrito num arrojo de nobre indigna-
ção); ...Braga protesta energicamente 
contra a calúnia que lhe é assacada 
de que soltasse este povo uma só pa-
lavra de menos afecto e simpatia pela 
cidade de Guimarães”. Exactamente, 
como na sua linguagem rude, opi-
navam os ferreiros da rua da Ponte, 
segundo o atesta um corresponden-
te da Província: “Com mil diabos! 
bradaram eles, se soubéssemos que 
eram os de Guimarães, nem a alma 
lhe deixávamos!”

Por isso Braga, pela Voz do Distrito, 
lamenta que os cavalheiros vimara-
nenses “sofressem aqui o desgosto 
que sofreram”. Esta Braga, que manda 
representantes de todas as classes e 
condições correr à pedra e à lama os 
cavalheiros vimaranenses, e lamenta 
depois o desgosto que eles sofreram, só 
se explica admitindo que os bragueses 
têm um modo seu próprio de fazer o 
bota-fora aos seus hóspedes, e que os 
estrangeiros não estão ao facto de que a 
mais afectuosa despedida que lhes pode 
ser feita por aquela gente é corrê-los à 
lapada, à batata, à panela velha, etc.

03 Cartoon de Pinto (in Maria Rita, 23 JAN 1886)
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QUE ORIGINAIS!
Durante o conflito, e por causa dele, Guima-
rães ainda veria nascer dois outros jornais. O 
primeiro, O Entusiasta, começou a publicar-
-se em meados de Março de 1886, apre-
sentava-se como defensor dos interesses e 
progresso de Guimarães e defendia a União 
ao Porto. O segundo, o 17 de Julho, iniciou a 
sua publicação no início de Agosto, e assu-
mia-se como defensor da reforma adminis-
trativa que autonomizou Guimarães, desde 
logo no seu título, que assinalava a data da 
aprovação do novo Código Administrativo.

Travando-se num registo especialmente 
aceso nas páginas dos jornais locais de 
Braga e de Guimarães, o conflito entre 
as duas cidades cedo extravasou para 
lados limites distritais, assumindo di-
mensão nacional. Muitos se debruçariam 
sobre a questão, como fez o historiador 
Oliveira Martins, nas páginas do jornal A 
Província, órgão oficial do Partido Pro-
gressista, de que era director. Aí escre-
veu, em 21 de Janeiro de 1886:

São inimigas antigas as duas cidades 
do Minho, e essa rivalidade, às ve-
zes acesa até ao ódio, é um exemplo 
anacrónico das velhas lutas municipais 
da Idade Média, quando cada conce-
lho estava numa atitude, senão hostil, 
reservada para com os vizinhos, preci-
samente como sucede hoje às nações. 
E que a amplitude dos sentimentos de 
coesão social se alargou, nos séculos 
decorridos, dos limites de cada municí-
pio, aos limites de cada nação.

Esse anacronismo porém existe, é 
um facto, entre Guimarães e Braga, e 
decerto a tradição entra por muito no 
conflito a que temos assistido ultima-
mente; sendo para notar que Guima-
rães se queixe dos prejuízos que sofre, 
e Braga igualmente alegue o peso e a 
carga que lhe traz a inclusão de Guima-
rães no seu distrito. Ora se é óbvio que, 
sentindo-se lesada, Guimarães peça a 
desanexação, é contraproducente que 
Braga, declarando-se também lesada, 
reclame a conservação do statu quo. 
Observe-se, além disso, que é diversa a 
situação de uma cidade que, usando de 
um direito legítimo manifesta o desejo de 
fazer parte de outro grémio administrati-
vo, da situação de outra cidade que pro-
cura manter contra vontade os vizinhos 
no seu distrito e sob o seu mando.

A natureza do conflito entre Guimarães 
e Braga foi também fonte de inspiração 
para os periódicos humorísticos que en-
tão estavam na moda, salientando-se as 
caricaturas e os textos que foram publi-
cados no Maria Rita, de J. M. Pinto, Sá de 
Albergaria e António Cruz, e nos Pontos 
nos ii, de Rafael Bordalo Pinheiro.

NO PARLAMENTO
O conflito que no final de 1885 reben-
tou entre as duas principais cidades 
do Minho e logo se transformou numa 
bola de neve imparável, assumindo a 
dimensão de problema político nacional, 
fazendo alastrar ao parlamento o calor 
das discussões inflamadas que aconte-

ciam em Braga e em Guimarães. Neste 
contexto, irá sobressair a figura até aí 
quase desconhecida do deputado por 
Guimarães, João Franco, eleito no sufrá-
gio de 29 de Junho de 1884. À altura, era 
um literalmente um estranho na cidade 
que representava, tendo a sua candida-
tura, imposta pelo Partido Regenerador, 
gerado grande descontentamento e 
contestação entre os eleitores vimara-
nenses. Ao assumir as dores de Guima-
rães na questão com Braga, Franco iria 
conciliar-se com a cidade, sendo por ela 
adoptado como filho dilecto, vindo a ser 
sucessivamente reeleito deputado por 
Guimarães, ao mesmo tempo que se 
afirmava como uma estrela de primeira 
grandeza na política nacional.

Franco foi o autor do projecto de lei para 
a desanexação de Guimarães do distrito 
de Braga e sua integração no distrito do 
Porto, que apresentou na Câmara dos 
Deputados no dia 15 de Janeiro de 1886, 
onde disse:

A rivalidade tradicional e existente 
entre os concelhos de Braga e de Gui-
marães é um facto geralmente sabido 
por todos ou quase todos os membros 
desta câmara.

Essa rivalidade agravou-se, chegando 
ao seu maior grau de intensidade, com 
os acontecimentos ocorridos na cidade 
de Braga, no dia 28 de Novembro 
último, que não é preciso relatar, por 
sobejamente conhecidos e geralmente 
lamentados.
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Urge, pois, a adopção de uma medida, 
que, pondo fim ao mal-estar recíproco 
dos dois concelhos rivais, favoreça a in-
dispensável harmonia entre os mesmos 
concelhos e os seus respectivos distritos.

A desanexação do concelho de Gui-
marães do distrito administrativo de 
Braga, para de futuro ficar pertencendo 
ao do Porto, parece-me ser a única 
aconselhada como satisfazendo plena-
mente àquele intuito.

Naqueles primeiros meses de 1886, mui-
ta água correria por baixo das pontes. 
A 16 de Fevereiro, demitiu-se o último 
governo do quase eterno Fontes Pereira 
de Melo, que o conflito que se ateara 
entre Braga e Guimarães no dia 28 de 
Novembro de 1885 ajudou a derrubar. 
José Luciano de Castro suceder-lhe-ia, 
assumindo a procura de solução para 
aquele litígio como uma das suas preo-
cupações mais imediatas.

O assunto continuaria a levantar acalo-
radas discussões parlamentares, teimo-
samente inconclusivas quanto à vontade 
manifestada pelas gentes de Guimarães, 
de que o seu deputado se tornara por-
ta-voz. O projecto de lei de desanexação 
tardava em ser aprovado (nunca o seria). 
Mas Franco não baixaria a guarda. A 22 
de Março faz uma declaração no parla-
mento, em que afirmou:

Eu estou hoje nesta questão como esta-
va ontem. Disposto a guerrear qualquer 
governo que nos seja hostil, ou apoiar 
o que nos favorecer, sem distinção de 
cores ou de escolas políticas. Foram 

sempre estas as minhas intenções, 
traduzidas bom claramente e por mais 
de uma vez nesta Câmara, e plenamente 
justificadas pelo proceder dos povos de 
Guimarães. Vão decorridos quatro meses 
depois do vandalismo bracarense e do 
levantamento de Guimarães. Pois a mes-
ma uniformidade de pensar, a mesma 
intensidade de sentir e de querer, mani-
festadas no primeiro momento de in-
dignação, dominam e governam ainda 
hoje o espírito de uma população 
tão felizmente dotada para as lides 
do trabalho remunerador e honrado, 
como para os entusiasmos ardentes e 
sinceros de uma luta patriótica.

Por aqueles dias, já circulavam nos 
jornais rumores de que o Governo se 
preparava para propor uma solução que, 
não correspondendo à vontade de se-
cessão de Guimarães, poderia satisfazer 
a sua aspiração à emancipação da tutela 
de Braga, concedendo ao concelho de 
Guimarães um regime de autonomia ad-
ministrativo idêntico ao que já vigorava 
na cidade de Lisboa. No seu discurso, 
João Franco interpelou José Luciano so-
bre o assunto. A resposta chegou logo:

É propósito do governo inserir na 
reforma administrativa, de que tem de 
ocupar-se, uma providência que não 
só aplique o actual regime munici-
pal de Lisboa com as modificações 
necessárias à cidade do Porto, mas 
a qualquer concelho importante; e 
neste caso está o concelho de Gui-
marães. Desta maneira mantenho 
também a minha ideia com respeito à 
integridade do distrito de Braga.

A resposta seria dada logo ali. José 
Luciano confirmou os rumores que cir-
culavam na imprensa. Segundo o chefe 
do governo, o regime de autonomia 
municipal que previa aplicar na revisão 
do Código Administrativo que estava a 
ser preparada dava completa autonomia 
municipal a Guimarães, que deixaria 
de ficar sujeita à tutela distrital, e não 
deixaria Braga descontente, porque não 
afectaria a integridade do distrito.

O estatuto de autonomia municipal ga-
nharia força de lei a 17 de Julho de 1886, 
com a publicação de um novo Código 
Administrativo português, preparado 
pelo Governo de José Luciano de Castro. 
Assim se resolvia o conflito brácaro-
-vimaranense despoletado pelo 28 de 
Novembro. Apesar de se manter a inte-
gridade do distrito de Braga, não vendo 
satisfeita a sua pretensão de união ao 
Porto, Guimarães passaria a gozar de 
autonomia administrativa, passando a 
reger-se pelas mesmas regras que vi-
goravam no concelho de Lisboa. O novo 
código foi recebido em Guimarães com 
um misto de satisfação e desconfiança, 
como se pode verificar no texto que se 
segue, publicado por aqueles dias no 
jornal Religião e Pátria.
O conflito pois não está radicalmente 
resolvido pela autonomia concedida 
ao nosso concelho; mas esta auto-
nomia, tal como é, satisfaz em parte 
a questão de brio e dignidade, e é 
uma concessão honrosa que devemos 
aceitar, porque foram a nossa enér-
gica atitude, a nossa intransigência, 
a nossa vontade determinada, que 
forçaram o governo a dar-no-la.

05 Cartoon de Raphael Bordallo Pinheiro (Pontos nos ii, 28 JAN 1886)
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FRANCO, DEFENSOR
DE GUIMARÃES
Por aqueles dias, João Franco Castelo 
Branco, o deputado regenerador imposto a 
Guimarães, natural da freguesia de Alcaide, 
no concelho serrano do Fundão, que, até 
então, nunca pusera os pés na terra onde 
se fez deputado (a primeira vez que visitou 
a cidade aconteceu depois da eclosão do 
conflito com Braga), era já um herói entre os 
vimaranenses, que lhe concederem o título 
de defensor de Guimarães. Quando, ao final 
da manhã de 9 de Maio de 1886, desembar-
ca na estação do Cavalinho para visitar a 
cidade, foi recebido em verdadeira apoteose.

Tinha à sua espera as autoridades locais e 
uma multidão de cerca de vinte mil pessoas. A 
aproximação do comboio onde vinha, acom-
panhado pelo seu pai, foi anunciada por uma 
salva de morteiros e pelos estoiros de centenas 
de foguetes. Entre os pendões que ondulavam, 
estava desfraldada, pela primeira vez, a célebre 
bandeira bordada por senhoras vimaranenses, 
que naquele dia foi entregue ao Conde de 
Margaride pelo presidente da Sociedade Mar-
tins Sarmento, José Sampaio. É uma bandeira 
de seda, de duas faces, uma branca, com 

as armas da cidade pintadas por Filomena 
Martins, outra verde, bordada a ouro, com o 
insígnia Antes quebrar que torcer.

A estadia do deputado em Guimarães seria 
detalhadamente reportada no último núme-
ro do jornal 28 de Novembro, que saiu a 2 de 
Junho. Aí, a recepção foi assim descrita:

O nosso ilustre deputado foi recebido no meio 
do mais delirante entusiasmo. Os vivas eram 
incessantes, atroadores: toda a multidão, com-
posta de muitos milhares de pessoas levan-
tava brados uníssonos, aclamando o homem 
a quem Guimarães devia o ter a sua questão 
assumido a importância a que chegou.

No meio das pessoas que mais se 
distinguiam pelo seu entusiasmo 
não podemos omitir os artistas srs. 
Domingos Anacleto e Manuel Câ-
mara, os quais estenderam os seus 
casacos no chão para o sr. dr. Fran-
co passar por eles, ao que o digno 
deputado não acedeu, S. Exa. andou 
por vezes no colo dos artistas.

Organizou-se o cortejo. As associações 
e corporações com suas bandeiras e 
músicas, seguidas pela enorme multidão, 

desceram para a cidade. Aqui viam-se as 
janelas completamente cheias de senho-
ras, e as ruas cobertas de uma massa de 
povo tão apinhado que ainda nas ruas 
mais largas era difícil o trânsito.

De todas as janelas as senhoras ace-
navam com lenços, choviam flores e 
coroas: um verdadeiro delírio.

Ao chegar ao castelo levantado na entrada 
da rua da Rainha um formoso grupo de 
meninas lançava, por entre as ameias, 
flores sobre o deputado e o cortejo.

O sino do relógio municipal tocou em 
sinal de regozijo.

Até à partida de João Franco, no dia 17 de 
Maio, haveria festa rija na cidade.
Guimarães celebrava a autonomia e 
ganhava um novo herói.

Aqueles dias turbulentos cimentaram 
os traços gregários que definem a 
identidade vimaranense e o singular 
modo de ser dos vimaranenses, gente 
de antes quebrar que torcer.

 António Amaro das Neves 

05 João Franco - Cartoon de Miguel Salazar

05 1ª página do Enthusiasta, que anunciava 
os acontecimentos de 28 de Novembro de 
1885

06 17 de Julho, jornal que defendia a re-
forma administrativa que autonomizou o 
concelho de Guimarães




