
FEIRA
AFONSINA

De 23 a 26 de junho, Guimarães viaja 
de novo ao passado, revivendo 

o “Recontro de Valdevez”, 
um decisivo episódio ligado 

à fundação da nacionalidade.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE 
CABO VERDE EM GUIMARÃES

Jorge Carlos Fonseca esteve em maio 
na Cidade Berço em visita oficial.

A VOZ DA CERCIGUI
As notícias da Cooperativa de 
Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados 
do Concelho de Guimarães.

POSTER NAS PÁGINAS CENTRAIS
Nesta edição oferta de um poster 
do Rally de Portugal que arrancou 
em Guimarães e do Calendário do 

Euro 2016.
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FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

A mudança, feliz, e que aconteceu há 
poucos anos, da mudança do evento 
para o período da celebração do 24 de 
junho em Guimarães (convém lembrar 
aos mais distraídos que celebramos o 
Dia Um de Portugal, dia da Batalha de 
S. Mamede, e não o Santo Popular) veio 
dotá-lo de um maior simbolismo.

Os vimaranenses rejubilam com a Feira 
Afonsina, e associações, entidades 
culturais, artesãos e comerciantes 
comparecem para fazer parte. O 
segredo do sucesso do certame é a 
mistura de vários condimentos que 
cativam, as pessoas que cá estão 
e as que visitam Guimarães. Mas é 

sobretudo o facto de fazer todo o 
sentido a realização desta feira que 
faz dela o sucesso que é. Nenhum 
outro local, nenhuma outra cidade 
em Portugal pode recriar um evento 
como este. Não têm um espaço como 
este, não têm os habitantes tão 
empenhados como estes e, sobretudo, 
não têm história como esta, que nos 
damos ao luxo de poder dividir em 
“histórias mais pequenas” para as 
contar em contínuos certames.

A história desta cidade e deste povo 
é demasiado rica, única e irrepetível, 
não sujeita a cópia. E é aqui que está a 
chave do sucesso: na genuinidade.

Quando a história nos oferece tanto, 
o mais sensato será sempre dar-
lhe atenção e tratá-la com respeito. 
O sucesso da Feira Afonsina será 
do tamanho do rigor que todos os 
envolvidos nela incutirem a cada 
edição que passar.

Este ano, a viagem no tempo, retratará 
o episódio do “Recontro de Valdevez”, 
que se traduziu no combate entre os 
exércitos de D. Afonso Henriques e D. 
Afonso VII de Castela, seu primo. 
Vamos viver a história em Guimarães.
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ESTÁ A CHEGAR MAIS
UMA FEIRA AFONSINA.
O EVENTO, DOS QUE SE DESTACAM 
NO CALENDÁRIO CULTURAL
VIMARANENSE, DECORRERÁ
ESTE ANO ENTRE 23 E 26 DE JUNHO.
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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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DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES 
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

TIO ÓSCAR

COTIKOS
ALTO DOURO
VINHATEIRO

CALENDÁRIO 
EURO 2016

RALLY 
DE PORTUGAL 2016

SANTOS POPULARES
ANIMAM GUIMARÃES
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

DIA DA CRIANÇA
CELEBRADO

NO MULTIUSOS
DE GUIMARÃES 

FOTOGRAFIAS: HO / MAIS GUIMARÃES

Mais de um milhar de crianças 
participaram, no Multiusos de Guimarães, 
no passado dia 01, nas comemorações 
do Dia Mundial da Criança, numa festa 
promovida pela Câmara Municipal de 
Guimarães, através da Divisão de Ação 
Social, em parceria com 22 instituições de 
âmbito social do concelho.

«Esta é uma receção calorosa, com 
muitas crianças! O sorriso delas dá-nos 
força, bem-estar e garantia de termos 
um mundo melhor no dia de amanhã», 
afirmou Domingos Bragança, presidente 
do Município, realçando que Guimarães é 

um «território amigo» das crianças e que 
«isso significa ter boas escolas, espaços de 
recreio amplos e cuidados, espaços verdes 
bem tratados. Crianças felizes, com afetos, 
preparadas e com competências fazem um 
mundo melhor», acrescentou. 

Depois da sessão de abertura, a primeira 
parte da festa foi preenchida com um 
concerto musical do Tio Óscar. No
horário consagrado ao período do almoço, 
as crianças dos infantários, creches e 
jardins de infância participaram num 
piquenique coletivo, sendo retomada ao 
início da tarde a animação infantil.
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Quem conhece

o Tio Óscar ponha

o dedo no ar 

entrevist
a

TEXTO: SOFIA PIRES • FOTOS: DIREITOS RESERVADOS

DIZEM POR AÍ QUE TODOS OS MENINOS QUE GOSTAM DE CANTAR, DANÇAR E INVENTAR

SÃO SOBRINHOS DO TIO ÓSCAR, UM MÚSICO QUE TEIMA EM PÔR TODA A CRIANÇADA A VIBRAR AO SOM 

DAS CANÇÕES QUE TOCA E QUE CANTA. A MAIS GUIMARÃES FOI CONHECÊ-LO NO FINAL DO CONCERTO 

QUE DEU PARA CELEBRAR O DIA MUNDIAL DA CRIANÇA NO MULTIUSOS DE GUIMARÃES. ESTAVAM PRE-

SENTES MAIS DE MIL MIÚDOS, OU MELHOR, MAIS DE MIL SOBRINHOS DO TIO ÓSCAR.

E a música para bebés? Pode-se

dizer que é um dos pioneiros

nesta vertente musical?

Há 20 anos era. Quando estava ainda a 

estudar em [19]95 tive o prazer de 

conhecer Edwin Gordon, que foi o 

pioneiro, nos Estados Unidos, da música 

para bebés. Morreu recentemente, 

inclusive. E na altura comecei logo em 

[19]97 a dar aulas para 10 ou 15 institu-

ições em Guimarães.  O projeto MUSINF 

já percorreu o país e agora recente-

mente fizemos uma temporada no 

Museu [de Alberto Sampaio]. 

A decorrer desde 

novembro de 2015, o 

Museu de Alberto 

Sampaio apoiou um 

ciclo de concertos de 

música para bebés do 

projeto Musinf & 

Timbre - conceitos de 

estimulação e 

educação musical 

orientada concebido e 

praticado nas ativi-

dades da Associação 

Colcheia e do Tio Óscar.
O Tio Óscar é um projeto musical voltado para 

a infância. É divertido, animado e tem uma 

componente educativa sempre presente 

assente em letras arrojadas para assim 

chegar mais facilmente a pais e filhos.

O Tio Óscar, além de cantar ao 
vivo, também lançou um cd. Como 

tem sido promover o Musikar?

É o primeiro álbum do Tio Óscar, o 
meu alter ego para a parte de infância, 
que teve a colaboração de Luísa Ducla 

Soares, escritora infanto-juvenil, e é 
composto por temas originais, em 

coautoria das letras em alguns casos.  
A primeira “dose” já está feita, vamos 
ver se para o próximo ano fazemos o 

segundo. O cd é quase como um 
cartão-de-visita e é importante, mas 

ao vivo é que conta. Eu costumo dizer 
que quando as pessoas veem o Tio 
Óscar ao vivo ficam a gostar porque 

é um produto genuíno. Tem sido 
essa a minha sorte.  Ah, e lançámos 
em dezembro passado o Reisadas à 
Tio Óscar, que é um cd temático que 
faz uma compilação dos Cantares de 
Reis que eu fui compondo ao longo 

dos anos. Alguns deles eram 
compostos aqui para Guimarães e 

eram interpretados na Praça da 
Oliveira em janeiro de cada ano.

Neste “Musikar” o Tio Óscar conta 
ainda com as vozes de Lídia Borges 

e Regina Borges, educadoras de 
profissão, que dão brilho e cor 

especial a este projeto.

Em 41 anos de idade, já soma duas décadas de vida profissional ligadaà música para crianças…
São 20 anos de carreira enquanto educador de infância e professor de música de bebés e crianças pequenas. Fiz um percurso académico nessa área de educação de infância juntamente com educação musical e sempre estive ligado a projetos musicais quer enquanto produção quer enquanto compositor também.
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Isto de conviver com crianças 

e fazer música para as 

crianças, não há espaço para 

aborrecimento, nem 

tristezas. Passa-se melhor os 

dias assim, não é?

Isto não é propriamente 

rentável e chegar ao fim de um 

espetáculo como foi o de hoje, 

estão agora as cadeiras vazias, 

o barulho deles a irem embora 

felizes a trautear os nossos 

temas e nós estafados, está 

tudo ganho. Normalmente junto 

os projetos artísticos àquilo que 

eu realmente gosto de fazer e 

tenho a felicidade de, até ao 

momento, ter feito quase só 

coisas de que gosto.

E a experiência nestes contextos 

o que significa para o Óscar 

Ribeiro?

Fantástico tanto a nível profission-

al, como pessoal. A ideia é levar a 

música onde a querem ouvir e às 

vezes mais longe não é tão difícil 

quanto isso e fazemos mais falta, 

às vezes, mais longe. 

Tem noção de quantascrianças é tio?
Sem querer parecer presunçoso, mas a verdade é que temos feito muita coisa em Portugal, mas já tivemos o prazer de ir duas vezes ao Brasil levar o projeto Tio Óscar. Ele não sendo muito conhecido cá, fora de portas já tem dado algumas cartas. E também fomos a Cabo Verde, onde temos um projeto educacional onde apoiámos cerca de 450 crianças em idade pré-escolar e foi onde começamos com a venda de um concerto do Tio Óscar em 2013. 

Tem noção de quantascrianças é tio?
Sem querer parecer presunçoso, mas a verdade é que temos feito muita coisa em Portugal, mas já tivemos o prazer de ir duas vezes ao Brasil levar o projeto Tio Óscar. Ele não sendo muito conhecido cá, fora de portas já tem dado algumas cartas. E também fomos a Cabo Verde, onde temos um projeto educacional onde apoiámos cerca de 450 crianças em idade pré-escolar e foi onde começamos com a venda de um concerto do Tio Óscar em 2013. 

E o Tio Óscar quando surgiu?

O projeto Tio Óscar nasceu em 2012 

com o intuito de dar resposta a esta 

minha vontade de ter um projeto em 

nome próprio para crianças e não só 

como professor e educador, mas 

também em termos artísticos.
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Guimarães viu nascer recentemente um novo espaço dedicado à arquitetura e decoração 
de interiores. Desde o esboço até à manta que lhe cobre os pés, nada é deixado ao 
acaso, privilegiando sempre o conforto e a qualidade em todos os seus projetos.

ARQUITETURA
E DECORAÇÃO 

NIETA
DE GOUVEIA
DURÃO
ATELIER
FOTOGRAFIAS
BETO CARRANCA
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"SOMOS UM ATELIER DE TENDÊNCIAS"

Avenida D. João IV
Galerias D. João IV loja 2
4810-534 Guimarães
937 329 547 • 934 774 787

geral@nietagouveiaduraoatelier.com
nietagouveiaduraoatelier.com

Segunda a sexta
9h30-13h00 • 14h30-19h00

 Sábado
Atendimento por marcação

A ideia de avançar com o projeto nasceu 
do feliz encontro entre uma açoriana e 
um nortenho, Antonieta e João Durão, 
que no ano de 2000 deixaram as cida-
des de Angra do Heroísmo e Porto para 
iniciarem as suas formações académicas 
em arquitetura e engenharia mecânica 
na cidade de Guimarães. "A beleza e o 
carisma desta cidade apaixonou-nos 
assim como nos uniu e enraizou-nos a 
ela", refere João Durão, um dos rostos do 
atelier. “A criação deste projeto era já há 
muito tempo um sonho que queríamos 
realizar em conjunto. Pretendíamos dar 
seguimento a um trabalho já iniciado 
mas agora com uma marca pessoal, 
uma leitura e identidade muito própria 
que se destacasse do habitual”, acres-
centa Antonieta Durão.

Mas até à concretização deste sonho 
houve muito trabalho e dedicação 

transformada em aprendizagem. “Per-
corremos um longo caminho com muito 
esforço e sacrifício e acreditamos que só 
assim foi possível atingir o nosso objeti-
vo.” Antonieta de Gouveia Durão

“Tendo passado por desenhador, diretor 
de produção, agente imobiliária, gestor 
de projetos imobiliários, responsável de 
loja na área da construção e remodela-
ção, consultora de interiores e decora-
ção de um franchising, formações em 
3D e em decoração de interiores, nunca 
esquecemos o nosso principal objetivo, 
criarmos um negócio sui generis.”

O Nieta de Gouveia Durão Atelier preten-
de distinguir-se pela proximidade que 
cria com os seus clientes. É um espaço 
que se define por estar em constante 
mutação e por passar as tendências 
atuais com uma leitura muito própria, 

conjugando peças projetadas pelo ate-
lier com elementos decorativos cuidado-
samente selecionados.

“PRIVILEGIAMOS ESPAÇOS 
QUE TRANSMITAM BEM ES-
TAR E SERENIDADE”. 
Antonieta de Gouveia Durão

Disponibiliza num único espaço os 
serviços de arquitetura, engenharia, 
decoração de interiores e design têxtil 
com peças confecionadas à medida. O 
Nieta de Gouveia Durão Atelier conta 
com parceiros profissionais nas diversas 
áreas em que atua, permitindo-lhe assim 
dar a resposta que o cliente necessita. 
“Todos os processos são acompanhados 
por nós do inicio até ao fim para que o 
resultado final seja o pretendido”.

PUB
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DEBATE “NUMA RELAÇÃO
COM SHAKESPEARE”
Quarta 08 - 22h00
Círculo de Arte e Recreio

400 anos após a sua morte, assinalados 
em 2016, William Shakespeare man-
tém-se como uma das mais influentes 
figuras do teatro contemporâneo, dada 
a essência e atualidade da sua obra. 
Nesta edição dos Festivais Gil Vicente, 
estará em debate a paixão e o fascínio 
em torno da sua personalidade por parte 
de criadores que ciclicamente com ele se 
encontram para formular novas ideias a 
partir do seu universo. Será Shakespeare 
uma fonte de inspiração inesgotável? A 
convocatória para o debate está feita.

ÁGUAS PROFUNDAS + TERMINAL DE AERO-
PORTO 
Quinta-feira 09 -  21h30
Centro Cultural Vila Flor

“Águas Profundas + Terminal de Ae-
roporto” é “Wastwater” e “T5”, díptico 
de peças do dramaturgo britânico 
Simon Stephens, situadas nas ime-
diações de um aeroporto. As peças 
tratam de amor e perda de diferen-
tes formas, bem como a experiência 
da vida moderna numa cidade onde 
se chega, se espera ou se parte. É 
sobre relações e sobre decisões, a 
desolação sem a esperança e a fuga. 
Localizado nas imediações do aero-
porto de Heathrow, “Wastwater” é 

um instantâneo de três diferentes 
casais que têm de fazer uma esco-
lha que definirá as consequências 
do seu futuro. “T5” foi originalmente 
escrito como sendo uma parte de 
“Wastwater”. Retrata uma viagem 
pelo coração invisível de uma cidade 
através de um voo mágico e sombrio 
pelos limites do nosso século. Na sua 
linguagem precisa, dura e amarga, 
Simon Stephens leva-nos através de 
um dia que inicia normalmente mas 
que, de seguida, diverge da norma 
num mundo de irrealidade familiar. 
“T5” é um grito em espiral reprimi-
do. É um suor frio. É hiperventilação, 
dissociação, evasão.

MUSEU DA EXISTÊNCIA 
Sexta-feira 10 – 18h30 e 21h30
PAC – Black Box

Nova criação da Associação Amarelo 
Silvestre, “Museu da Existência” é uma 
peça inspirada na obra “Um Modesto 
Manifesto para Museus”, de Orhan 
Pamuk, escritor turco, prémio Nobel da 
Literatura 2006; e o “Museu da Inocên-
cia”, projeto concretizado em Istambul 
por um homem, Kemal Bey, com ob-
jetos da mulher que ele mais desejou. 
O espetáculo parte da ideia “de que o 
futuro dos museus está na casa das 
pessoas”. Durante a preparação da 
peça, a Amarelo Silvestre esteve em 
casa de pessoas que cederam as suas 
histórias, os seus objetos. O resulta-

do é o espólio que integra a própria 
dramaturgia do espetáculo. Um Museu 
com objetos que as pessoas fazem 
existir. Se não fosse o valor que as 
pessoas lhes atribuem, esses objetos 
não existiam. Expondo os objetos, as 
pessoas existem também. De outra 
forma, as pessoas nasciam, morriam 
e acabavam. Assim, ficam. Nascem, 
morrem e ficam as pessoas através 
dos objetos. Existem. 

THE CHERRY ORCHARD
Sábado 11 – 21h30 
Centro Cultural Vila Flor
Espetáculo em língua inglesa

A conceituada companhia belga tg STAN 
encerra a edição de 2016 dos Festivais 
Gil Vicente com “The Cherry Orchard”, 
a última peça escrita por Tchekhov, 
estreada em 1904, ano da sua morte. Em 
“The Cherry Orchard” estão presentes 
todos os elementos típicos de uma peça 
de Tchekhov: o movimento contínuo 
das personagens, o tempo e a intensi-
dade em constante mudança; diálogos 
abruptamente interrompidos por inter-
venções aparentemente irrelevantes; 
informações e sentimentos importantes 
que surgem sem aviso prévio; a elegân-
cia dos pormenores; a economia das 
palavras e das expressões. Tchekhov 
trabalhou neste texto ao longo de anos, 
ponderante, hesitante, mudando de tom, 
enquanto lutava contra o seu estado 
de saúde. “The Cherry Orchard” é, por 
isso, considerada uma peça polémica. A 
natureza trágica ou cómica do texto tem 
dividido gerações de críticos e criado-
res. A companhia belga tg STAN junta-
-se, agora, a esta controvérsia com dez 
atores a apropriarem-se, de forma ímpar, 
deste texto amplamente debatido.

SUNSET PRAÇA
18 de junho

A praça de Santiago recebe mais uma 
das já míticas festas de verão da cida-
de-berço. O SunSet Praça inicia-se às 
17h00 com o entardecer único da zona 
histórica vimaranense. Para os mais re-
sistentes a festa prolonga-se até à ma-
drugada do dia seguinte. Mais uma noite 
para celebrar a beleza vimaranense. 

WE TRUST 
18 de junho
CAE São Mamede

Everyday Heroes é o nome do mais recen-
te trabalho de We Trust após o disco de 
estreia e o projeto There Must Be a Place, 
com os Best Youth. André Tentugal, músi-
co e realizador, é o mentor deste conjunto 
que conquistou Portugal e arredores com 
o single Time (Better Not Stop), em 2011.

JUNHO EM GUIMARÃES

AGENDA CULTURAL

© DIREITOS RESERVADOS

THE CHERRY ORCHARD © KOEN BROOS

ÁGUAS PROFUNDAS © INÊS DOREY

THE CHERRY ORCHARD © KOEN BROOS
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA
DE CABO VERDE EM GUIMARÃES

DESTAQUE

Jorge Carlos Fonseca veio em maio a Guimarães em visita oficial a Marcelino da Rosa e para conhecer a empresa Giliana, S.A. do 
conhecido cabo-verdiano, que há 34 anos dá cartas no setor têxtil vimaranense. Na sua missão em “estreitar relações com outros 

países – ainda mais com Portugal graças ao bom relacionamento luso-cabo-verdiano”, Jorge Carlos Fonseca apontou “as boas 
referências” que tem de Marcelino da Rosa, que classificou como sendo “um empresário ousado”. “Natural de Cabo Verde, adotou 
Guimarães há 47 anos e hoje lidera uma empresas de referência com duas centenas de colaboradores. Vim demonstrar a nossa 

gratidão e estimular os representantes de Cabo Verde a investir e a aumentar a produção”, disse no seu discurso o Chefe de Estado.
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MARCELINO DA ROSA
CABO-VERDIANO APAIXONADO

POR GUIMARÃES

O Presidente da República de Cabo 
Verde deixou um apelo aos cabo-
-verdianos de sucesso pela diás-
pora: “Repartam os esforços pelas 
duas pátrias”. Marcelino da Rosa 
disse presente. Aliás há décadas 
que o faz. Começou por desenvol-
ver os seus negócios na área têxtil, 
nos anos 80, na cidade-berço, ao 
mesmo tempo que levava o que de 
melhor se faz em Guimarães e no 
Vale do Ave para África, mais preci-
samente para Cabo Verde.

Nesta ponte aérea que continua a 
estabelecer entre dois países – e 
dois continentes – Marcelino da 
Rosa está disponível para organi-
zar verdadeiras “embaixadas de 
empresários e investidores” que 
pretendam fazer negócios em Cabo 
Verde e ajudar a desenvolver a sua 
economia. O cabo-verdiano radica-
do em Guimarães dá pistas sobre os 

setores estratégicos daquele país: 
“agricultura, o mar e a diversidade 
turística”. O potencial está também 
na triangulação que Cabo Verde 
faz entre a América do Sul, EUA e 
Europa, estando a poucas horas de 
voo entre os três continentes. Jorge 
Carlos Fonseca partilhou da mesma 
perspetiva e deixou uma promes-
sa focando as “intenções por parte 
do novo Governo em aligeirar as 
condições de investimento em Cabo 
Verde, que tem grande potencial 
na medida em que é a ligação a um 
mercado ainda maior, o da CEDEAO 
(Comunidade Económica dos Esta-
dos da África Ocidental), com mais 
de 200 milhões de habitantes”. 

Ao mesmo tempo que trabalhava 
por conta de outrem – já vamos à 
extraordinária história de vida de 
Marcelino da Rosa – o empresá-
rio fundou a Giliana (1982) que se 

dedica à confeção têxtil de alta 
qualidade. Marcelino fazia chegar 
esses produtos a África, os da sua 
empresa, e de outras fábricas do 
Vale do Ave, mas outros produtos, 
nomeadamente as cutelerias. Foram 
– e são – frequentes as missões de 
empresários que dinamiza até “às 
ilhas do paraíso”, como lhes chama. 
Hoje há empresários de Guima-
rães que fazem negócios em Cabo 
Verde muito graças a Marcelino da 
Rosa, ajudando as economias de lá 
e de cá. Vendia de dia e tratava das 
escrituras que fechavam os negó-
cios durante a noite. Incansável, foi 
a sua capacidade de trabalho e o 
suporte familiar que o carregaram 
até onde está hoje. 

É o chamado self-made man. Tra-
ta-se de uma história de vida mais 
comum entre os seus conterrâneos 
da intrépida e bela ilha do Fogo que 
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emigraram para os Estados Unidos 
onde o esforço quase sempre resul-
ta em exemplos de empreendedo-
rismo com sucesso. Mas a Marcelino 
(nasceu em 09 de fevereiro de 1950) 
o destino reservou-lhe algo diferen-
te. Diz-se muito orgulhoso de tudo 
o que alcançou – um dos reconheci-
mentos chega em 2008 quando foi 
feito comendador pelo Governo de 
Cabo Verde. É mais ou menos nessa 
altura que sai do Curral Grande, 
aldeia que vive sob a égide do vul-
cão do Fogo, para viver na Cidade 
da Praia. Estuda na capital de Cabo 
Verde até que integra o antigo Rá-
dio Clube da Praia, no final dos anos 
sessenta, como escriturário. 

Em 1971 dá-se a grande mudança 
na sua vida. Embarca no Niassa no 
porto da Praia para vir para a tropa 
ao serviço de Portugal. Faz a recru-
ta em Braga e a especialidade em 
Abrantes. Seguem-se 30 longos me-
ses em Angola (passa por Luanda, 
Ambrizete e Carmona). Teve sorte, o 
Marcelino. “Graças a Deus não mor-
ri”, gratifica-se, muito por causa de 
se ter dedicado ao apoio logístico e 
administrativo de uma companhia 
do exército. Regressa a Portugal 

e rapidamente toma a decisão, na 
altura óbvia, pelo gosto que tinha 
na altura pela cidade, de vir para 
Guimarães. Afinal é daqui que são 
originários alguns dos amigos que 
lutaram consigo na guerra colonial. 

Após uma longa viagem de com-
boio, Marcelino chega à cidade-ber-
ço com um objetivo: conseguir um 
emprego. Entra para a Jordão 20 
dias depois e permanece naquela 
empresa de sistemas de frio duran-
te nove anos e meio. Destacava-se 
pelo seu fino trato, dedicação e 
apresentação irrepreensível. Execu-
tou praticamente todas as funções 
na empresa, tendo chegada a fiel de 
armazém. Ao mesmo tempo funda 
a Giliana. Na sua casa em Creixo-
mil, onde então vivia, construiu um 
anexo para produzir têxteis de alta 
qualidade, sobretudo camisas de 
homem. Aproveita as férias para 
desenvolver parcerias com África, 
trabalha dia e noite, até que perce-
be que ganhou asas e que a Giliana 
pode voar por si. 

Quando muda para as atuais ins-
talações, em Mesão Frio, a Giliana 
tinha a seu cargo 40 trabalhado-

res. Hoje são mais de 200. Em 1986 
introduz um processo de fabrico 
inovador: as camisas eram feitas em 
tecido cru para passarem pelo pro-
cesso de tingimento posteriormen-
te. Foi este o segredo para a Giliana 
se destacar dos seus concorrentes 
nacionais expandindo-se no mer-
cado internacional. Primeiro foi a 
Europa a prestar-lhe atenção, mais 
tarde estendeu as suas exportações 
para os EUA e alguns países africa-
nos, entre eles, obviamente, Cabo 
Verde. Para além da unidade de 
produção instalada em Guimarães 
(com cerca de 8500 m2), a Giliana 
tem também uma fábrica em Vila 
Verde (4600 m2). Neste momento as 
baterias da empresa estão aponta-
das para os EUA. 

Marcelino tem na família a base, a 
força e o objetivo. É com a mulher, 
Maria de Fátima Novais, que cons-
truiu todo o sonho que hoje quer 
deixar para as duas filhas e dois 
netos. Aos 66 anos, a reforma não 
é uma opção porque os desafios 
estão na sua natureza. Ainda assim, 
quem o conhece sabe que se em-
penhará para que o seu legado se 
perpetue no tempo. 
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EMPRESAS COM SINAL +

ARCOL - A. RODRIGUES CORREIA LOPES, BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO, S.A.

63 ANOS DE SUCESSO - O RESULTADO DE 
MUITO TRABALHO, RIGOR E DEDICAÇÃO

Após o processo já consolidado da 
expansão a todo o território nacio-
nal, iniciado em 2012 com a abertura 
de postos de venda em Faro e Ca-
cém, a ARCOL, empresa sediada em 
Guimarães e fundada em 1953 por 
Artur Renato de Araújo Lopes e Au-
rora Rodrigues Correia Lopes, pais 
dos atuais acionistas e administra-
dores, encara agora e claramente 
como objetivo o fortalecimento da 
sua internacionalização.

Aproveitando a visita a Guimarães 
de Jorge Carlos Fonseca, Presidente 
da República de Cabo Verde, António 
Lopes, Presidente do Conselho de 
administração da Arcol, teve oportu-
nidade de conversar sobre interesses 
comuns e reforçar substancialmente 
os laços de amizade e cooperação já 
existentes. O encontro aconteceu no 

Centro Histórico de Guimarães, Patri-
mónio da Humanidade.

À Mais Guimarães, o empresário 
vimaranense referiu que em novem-
bro passado, a Arcol esteve presente 
em Cabo Verde com o maior Stand 
da Feira Internacional que decorreu 
naquele território, tendo na altura 
reforçado diversas parcerias com 
empresas Cabo-verdianas.

“PORQUE UM POVO QUE TÃO 
BEM TEM ACOLHIDO A ARCOL 
NÃO MERECIA MENOS, SENDO 
QUE, ATRAVÉS DAS MARCAS 
DA INDÚSTRIA QUE A ARCOL 
REPRESENTA, QUER COM AS 

MARCAS RIO BRAVO, GLOW  
E PURISSIMO, A EMPRESA 
OCUPA JÁ UM LUGAR 
DE DESTAQUE NAQUELE 
PAÍS. PORQUE É OBJETIVO 
PRIORITÁRIO DA EMPRESA 
INCREMENTAR OS SEUS 
NEGÓCIOS COM CABO VERDE”. 
ANTÓNIO LOPES – PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ARCOL.

Atualmente, a Arcol está bem presente no 
continente africano, estabelecendo parce-
rias sobretudo com países PALOP – Países 
de Língua Oficial Portuguesa, nomeada-
mente Cabo Verde, Angola e Moçambique.
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“Para além da mesma língua, há uma 
afinidade, uma proximidade muito 
grande com esses países. E apoiando-
-nos na nossa história já com mais de 
60 anos a servir bem os nossos Clien-
tes, não temos tido dificuldades em 
entrar naqueles mercados. Cabo Verde 
é atualmente a nossa grande aposta, 
sentimo-nos bem com os parceiros 
que já temos e é já um dos países para 
onde mais exportamos", acrescenta o 
empresário de Guimarães.

A Arcol iniciou em 2012 o seu processo 
de internacionalização, tendo principiado 
pelo “Mercado da Saudade”, pela ligação 
aos muitos portugueses espalhados 
pela Europa, em países como a França, 
Suíça, Inglaterra, Irlanda, Luxemburgo e 
Alemanha e, posteriormente, estabeleci-
do negócios com diversas empresas em 
Africa, América do Sul e Ásia.

As instalações da Arcol, em Guimarães, 
ocupam 15.000 m2 de área coberta com 
uma área de venda com mais de 6.150 
m2, sustentada em espaços diferentes, 

apostando no futuro e dedicando especial 
cuidado às necessidades do mercado.

De forma a reforçar ainda mais a sua 
posição como empresa de referência 
na área da Distribuição em Portugal, a 
Arcol projeta agora a abertura de uma 
nova Plataforma Grossista em Santa 
Maria da Feira, num terreno com 13.480 
m2 adquirido recentemente, a escassos 
metros do nó da autoestrada A1, com 
grande visibilidade para quem circula 
na principal autoestrada portuguesa, 
que liga Porto a Lisboa. O objetivo desta 
unidade é cobrir a Região Centro e a 
região do Dão, com maior enfoque para 
Viseu. A empresa prepara também para 
breve a abertura de uma área grossista 
na Margem Sul de Lisboa, o desenvolvi-
mento de Insígnia Francesa de Áreas de 
Retalho como Master Franchising, bem 
como a Distribuição Exclusiva de Marcas 
de Grande Consumo.

A Arcol tem ainda demonstrado, ao 
longo dos mais de 60 anos de ativi-
dade, uma grande consciência social, 

aliando-se constantemente a iniciati-
vas e campanhas de carater solidário.

À Mais Guimarães, António Lopes, 
que partilha a presidência da empresa 
com o seu irmão Alberto Lopes, referiu 
estarem “Muito orgulhosos do passado 
que a Arcol percorreu, sabendo adap-
tar-se constantemente à exigência dos 
tempos, e sendo capaz de estar na 
linha da frente da inovação nesta área 
tão exigente e salvaguardando sempre 
as necessidades do seu mais precioso 
ativo: os seus Clientes. Por isso, olha-
mos o futuro com otimismo e conti-
nuaremos a procurar novos parceiros 
e novos territórios para servir com a 
seriedade, a qualidade e dedicação 
que nos é reconhecida. É esta a nossa 
forma de olhar a vida e os negócios”.
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ARCOL

DESDE 1953
•

1953
O Ano da Fundação. Artur Renato de 

Araújo Lopes e Aurora Rodrigues Correia 
Lopes, que já haviam aberto uma Mer-

cearia na Rua da Rainha em Guimarães, 
abrem uma segunda Loja, uma Mercea-
ria Fina em Pevidém, fazendo nascer a 
ARCOL – A. Rodrigues Correia Lopes.

•
1964

O Ano Grossista. Dá-se o início do 
comércio por grosso alargando-se a 

atuação perante o mercado retalhista.

•
1973

Novas Instalações. Cria-se uma nova 
área comercial,  com uma área de  500 
m2  e inicia-se a distribuição no siste-

ma pré-venda, em resposta às necessi-
dades do mercado da região.

•
1981

Novo Armazém – Maior capacidade de 
resposta. Mantendo as instalações an-
teriores, cria-se uma área de 2.000 m2 
e uma nova estrutura de distribuição.

•
1992

O Ano da Mudança. Abertura de nova 
área coberta com 4.000 m2. Nes-
sa altura, a equipa ARCOL contava 
já com  42 colaboradores nas suas 
fileiras. Procede-se, igualmente, à 
aquisição de  8.000 m2 de terreno, 
que permitiram a continuidade na 

ampliação da área coberta. Altera-se, 
de forma relevante, o conceito até aí 
vigente dos antigos armazenistas de 

mercearia,  criando uma pequena sala 
com um  showroom onde o cliente 
visualizava e escolhia os produtos 
que pretendia comprar, fazendo as 

suas compras de uma forma comoda, 
cabendo ao armazém a preparação 

da mercadoria e a sua colocação nas 
viaturas dos Clientes.

•
1993

É anexada uma nova nave à já exis-
tente da área alimentar, com área de 
2.000 m2, ficando assim a ARCOL a 
dispor de uma capacidade instalada 

de 6.000 m2 de área de venda e 11.200 
m2 de área de armazenagem.

•
1997

Ampliação da Exposição de Venda. 
Ampliação das instalações em 2.800 

m2 criando-se o conceito puro de Cash 
& Carry, para corresponder às necessi-

dades dos clientes.

•
2007

Novo aumento das instalações,  em 
3.000 m2 de área coberta. Criação da 
área dos frescos. A empresa conso-
lida-se com área de venda com mais 
de 6.150 m2, sustentada em espaços 

diferentes, apostando no futuro e 
dedicando especial cuidado às ne-
cessidades do mercado, que se vão 
alterando, salvaguardando assim as 
necessidades do seu mais precioso 

ativo: os seus clientes.

•
2012

Novos pontos de venda no Algarve e em 
Lisboa. A 14 de Junho procedeu-se à aber-
tura de um novo ponto de venda em Faro 
com o intuito de melhor servir o universo 

de clientes ARCOL. A 22 de Novembro 
desse ano, a empresa  criou também 

um novo ponto de venda, desta vez no 
Cacém, privilegiando-se a proximidade 
com o cliente, posicionando os 3 Cash's 
em pontos fulcrais do país, e fazendo da 

ARCOL uma Distribuidora NACIONAL.

Início do processo de Internacionalização. 
A ARCOL abre o seu processo de interna-
cionalização iniciando-o pelo mercado da 
Saudade (FRANÇA, SUIÇA, INGLATERRA, 
IRLANDA, LUXEMBURGO E ALEMANHA).

•
2016

A empresa prevê a abertura a bre-
ve trecho de uma nova Plataforma 
Grossista em Santa Maria da Feira, 

num terreno com 17.000 m2 adquirido 
recentemente, a escassos metros da 
portagem da autoestrada, de grande 
visibilidade para quem circula na A1.
Pretende-se com esta nova Área dar 
uma resposta eficiente aos Clientes 
que detém neste concelho e cobrir a 
importante região do Dão, com maior 

enfoque para Viseu. 

A empresa projeta, ainda, a abertura de 
uma Área Grossista na Margem Sul de 
Lisboa; o desenvolvimento de Insígnia 

Francesa de Áreas de Retalho como Mas-
ter Franchising; bem como a Distribuição 
Exclusiva de Marcas de Grande Consumo.

Cobrindo atualmente todo o território Nacio-
nal, a ARCOL está igualmente na EUROPA, 

em AFRICA, na AMÉRICA DO SUL e na ÁSIA.

“ARCOL -  SEMPRE DE PORTAS ABERTAS,
PORQUE OS CLIENTES SÃO A NOSSA MAIOR PRIORIDADE”

Nos nossos espaços comerciais estrategicamente localizados de Norte ao Sul do País, 
diariamente abastecem-se profissionais de Mercearias, Supermercados, Hipermercados, 
Hotéis, Restaurantes, Cafés, Bares, Cantinas, Refeitórios Sociais, Lares, Infantários, Etc.
A ARCOL possui um sortido de produtos de consumo diário com mais de 24.000 referên-
cias, onde os seus mais de 5.700 clientes se abastecem.

Todos os produtos obedecem a um criterioso cuidado de seleção, armazenagem e expo-
sição. O nosso serviço de apoio ao Cliente faz de cada Cliente um Amigo.

A ARCOL possui os melhores preços, com a certeza de que os seus Clientes ao abastece-
rem-se na ARCOL têm sempre garantido os preços mais competitivos do Mercado.
Por isso, já desde 1953, que tudo fazemos para continuar a merecer a sua escolha.
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Na cerimónia foram também plantadas 
árvores em nome do Infantário Nuno 
Simões, Infantário da Ordem S. Fran-
cisco e em representação do PEGADAS 
- Programa Ecológico de Guimarães 
para a Aprendizagem do Desenvolvi-
mento Ambiental Sustentável, simbo-
lizando o envolvimento das escolas. A 
iniciativa terá um efeito multiplicador 
a 21 de março de 2017, Dia da Árvore, 
data escolhida para a plantação efetiva 
de mais de 15 mil árvores angariadas 
junto das instituições concelhias. 

Inspirado no conceito do programa 
PEGADAS, que visa o desenvolvimen-
to sustentável do concelho e a pro-
moção de políticas para o ambiente, 
ecológicas e inclusivas, o município 
e a CPCJ de Guimarães propuseram o 

estabelecimento do paralelismo entre 
a promoção e proteção ambiental 
com a promoção e proteção infan-
tojuvenil, também eles garante do 
nosso futuro próximo.

O projeto, integrado no movimento 
Guimarães Mais Verde, vai ao encon-
tro a duas dimensões fundamentais: 
a reflorestação de zonas verdes do 
concelho, o que permite contribuir para 
o movimento cívico Plantar Portugal, 
o qual estabelece metas para cada 
município para a reflorestação com 
árvores autóctones (20 mil até 2025), e 
por outro lado, a valorização dos indi-
cadores relacionados com os espaços 
verdes, natureza, biodiversidade e qua-
lidade do ar, no âmbito da candidatura 
a Capital Verde Europeia 2020.

GUIMARÃES MAIS VERDE

“GUIMARÃES MAIS FLORESTA”
ARRANCOU NO DIA DA CRIANÇA
FOTOGRAFIA: HELENA OLIVEIRA/MAIS GUIMARÃES

O DIA MUNDIAL DA CRIANÇA, QUE SE COMEMOROU NA PASSADA SEMANA, FOI A DATA ESCOLHIDA PARA A 
PLANTAÇÃO SIMBÓLICA DE UMA ÁRVORE POR CADA INSTITUIÇÃO QUE ABRAÇOU O PROGRAMA “GUIMARÃES 
MAIS FLORESTA”, PROJETO CONJUNTO LANÇADO PELO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, LABORATÓRIO DA PAISAGEM
E COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) DE GUIMARÃES.

PUB
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EURO 2016
A FESTA DO FUTEBOL
ESTÁ DE REGRESSO

CONVOCADOS
DA SELEÇÃO
PORTUGUESA

PORTUGAL
NA FASE DE GRUPOS:

MELHORES 
CLASSIFICAÇÕES 
OBTIDAS EM EUROPEUS:

EUROPEU DE FUTEBOL

O CAMPEONATO DA EUROPA COMEÇA JÁ NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, 10 
DE JUNHO, EM FRANÇA, MAS PORTUGAL SÓ COMEÇA A PONTAPEAR A 
BOLA NO DIA 14 DE JUNHO, FRENTE À ISLÂNDIA. A MAIS GUIMARÃES 
APRESENTA-LHE OS 23 ELEITOS DO COMANDANTE FERNANDO 
SANTOS, AS DATAS DOS PRIMEIROS DESAFIOS LUSOS E AS MELHORES 
CLASSIFICAÇÕES PORTUGUESAS NAS PROVAS EUROPEIAS.

GUARDA-REDES:
•  1 - Rui Patrício
•  12 - Anthony Lopes
•  22 - Eduardo
DEFESAS:
• 2-Bruno Alves
• 3-Pepe
• 4-José Fonte 
• 5-Raphael Guerreiro
• 6-Ricardo Carvalho
• 19-Eliseu
• 21-Cédric 
MÉDIOS:
• 8-João Moutinho
• 10-João Mário
• 11-Vierinha
• 13-Danilo Pereira
• 14-William Carvalho
• 15-André Gomes
• 16-Renato Sanches
• 18-Rafa Silva
• 23-Adrien Silva
AVANÇADOS:
• 7-Cristiano Ronaldo
• 9-Éder
• 17-Nani
• 20-Ricardo Quaresma

14 Junho 2016
Portugal vs Islândia
20:00h-Saint-Étienne
18 Junho 2016
Portugal vs Austria
20:00h-Paris
22 Junho 2016
Hungria vs Portugal
17:00h-Lyon

Grupo A
Albânia / França
Roménia / Suíça

Grupo B
Inglaterra / Rússia
Eslováquia / País de Gales

Grupo C
Alemanha / Irlanda do Norte
Polónia / Ucrânia

Grupo D
Croácia / República Checa
Espanha / Turquia

Grupo E
Bélgica / Itália
República da Irlanda / Suécia

Grupo F
Áustria / Hungria
Islândia / Portugal

Euro 1984
Semifinal: Contra a França 1-1 Após pro-
longamento Portugal perdeu 3-2

Euro 1996
Quartos-de-final: Contra a República 
Checa Portugal perdeu 1-0

Euro 2000
Semifinal: Contra a França 1-1 Após pro-
longamento: Portugal perdeu 2-1

Euro 2004
Portugal (país sede) Final:
Contra a Grécia Portugal perdeu 1-0 

Euro 2008
Quartos-de-final:Contra a Alemanha 
Portugal perdeu 3-2

Euro 2012
Semifinal:Contra a Espanha Portugal 
perdeu nas grandes penalidades 2-4 

FOTO: FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL
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Na tarde do sábado, dia 14, e após o 
encontro dos Rotários franceses, dos 
que viajaram de avião para Guimarães 
e dos que o fizeram de automóvel, no 
Largo da Mumadona, a comitiva visitou 
a Plataforma das Artes e o Centro 
de Artes José de Guimarães e teve a 
oportunidade de passear um pouco 
pela Cidade Berço. Seguiu-se o jantar 
de companheirismo numa unidade 
hoteleira da cidade, onde os Rotários 
franceses se mantiveram instalados 
durante a visita à Cidade Berço.

No jantar esteve presente Domingos 
Bragança, presidente da Câmara 
Municipal de Guimarães, que se 
manifestou “muito feliz com a 
ilustre visita dos rotários franceses”, 
desejando-lhes uma agradável 
estadia. No decorrer desse jantar 
de confraternização foram trocadas 
lembranças entre os membros dos 
clubes e exibido um breve filme da 
viagem dos rotários de Guimarães 
a Jonsac na década de 60 do século 
passado. Foi um momento emotivo 

para os presentes, uns porque 
recordaram essa viagem, outros 
porque tiveram oportunidade de 
reconhecer alguns elementos dos 
clubes que entretanto partiram.

No domingo, a comitiva foi 
acompanhada pelos elementos 
do Rotary Club de Guimarães até 
ao monumento existente junto 
da Rotunda da Universidade do 
Minho e que invoca a existência do 
movimento rotário nesta cidade. 
Seguiu-se uma subida à Penha onde 
foi celebrada uma missa e no final 
executada a Marselhesa no carrilhão 
do Santuário. Roriz Mendes, Juiz da 
Irmandade, foi o guia da visita que 
se seguiu, apresentando a história 
do Santuário. Houve depois o 
almoço e a descida pelo teleférico. 
Durante a tarde, os Rotários 
visitaram o Centro Histórico 
de Guimarães, com particular 
incidência, a renovada Zona de 
Couros, conhecendo a tradição de 
curtir e surrar peles em Guimarães.

O domingo terminou com um jantar no 
Centro Histórico embalado pelo fado.

À Mais Guimarães, Rui Guedes, 
presidente do Rotary Club de 
Guimarães, manifestou-se muito 
satisfeito com a forma como 
decorreu esta visita, agradecendo 
aos elementos do clube que 
se “esforçaram para que tudo 
corresse muito bem, estiveram 
sempre presentes e em grande 
número, o que alegrou muito 
quem nos visitou e deixou uma 
imagem muito positiva do clube e 
consequentemente, de Guimarães”. 

Quanto à geminação com o clube 
francês, Rui Guedes afirma que o 
objetivo passa por “fortalecer as 
ligações de amizade entre os dois 
clubes, e respetivos membros, 
no sentido de cada vez mais se 
desenvolver e pôr em prática 
os elevados objetivos do Rotary 
Internacional”.

MOVIMENTO ROTÁRIO

ROTARY CLUB DE JONZAC
VISITA GUIMARÃES

UMA DELEGAÇÃO DO ROTARY CLUB DE JONZAC (FRANÇA), COMPOSTA POR CERCA DE DUAS DEZENAS DE 
ELEMENTOS, VISITOU GUIMARÃES ENTRE 14 E 16 DE MAIO. O ROTARY CLUBE FRANCÊS É GEMINADO

COM O CLUBE VIMARANENSE DESDE 1958.
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EFEMÉRIDE EM DESTAQUE

DIA DE
PORTUGAL,
DE CAMÕES
E DAS
COMUNIDADES

PARA ONDE
EMIGRAM
OS PORTUGUESES?

CELEBRADO A 10 DE JUNHO, 
É O DIA EM QUE SE ASSINALA 
A MORTE DE LUÍS VAZ DE 
CAMÕES, OCORRIDA EM 1580. 
DURANTE O ESTADO NOVO, 
DE 1933 ATÉ À REVOLUÇÃO DOS 
CRAVOS, A 25 DE ABRIL DE 1974, 
ERA CELEBRADO COMO O DIA 
DA RAÇA. NESTE ARTIGO, PARA 
ALÉM DE PORTUGAL, DE CAMÕES 
E DAS COMUNIDADES É TAMBÉM 
O DIA DA SAUDADE.

Aliando ao contexto comemorativo o 
cenário de (e)migração mundial que se 
vive atualmente em várias zonas do 
mundo, a Mais Guimarães foi à procura de 
dados que permitissem a concretização 
de um retrato numérico claro e consultou 
as informações disponibilizadas no site 
do Observatório da Emigração (OEm). Por 
vezes o peso dos números acolhe mais 
dramaticamente a densidade humana que 
se perde na repetição das imagens reais.

TEXTO: MARCELA FARIA • GRÁFICOS: MAIS GUIMARÃES
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EMIGRAÇÃO TOTAL 
Pelo segundo ano consecutivo (2013 e 
2014), saíram de Portugal mais de 110 
mil emigrantes.

Nos séculos XX e XXI, apenas se ob-
servaram valores de emigração mais 
elevados entre 1969 e 1973, quando 
a média anual de saídas de Portugal 
rondou as 150 mil pessoas. 

A taxa de desemprego em Portugal 
foi superior a 16% em 2013 e a taxa 
de desemprego dos jovens atingiu 
38% nesse mesmo ano.

Segundo estimativas das Nações Uni-
das, em 2015 havia cerca de dois mi-
lhões e trezentos mil emigrantes por-
tugueses em todo o mundo (2.306.321), 
10% mais do que há cinco anos.

A população portuguesa emigrada 
representa mais de 20% da população 
residente em Portugal.

Em termos relativos, Portugal é o país 
da União Europeia com mais emigração 
(depois de Malta).

Em dez anos, o saldo migratório em Portu-
gal caiu de 47 mil, em 2004, para -36 mil, 
em 2014, o quarto valor mais baixo da UE 
(depois da Espanha, Grécia e Polónia). 

TAXAS DE EMIGRAÇÃO E IMIGRAÇÃO
NOS PAÍSES EUROPEUS, 2010
(TOP5 COM MAIS EMIGRAÇÃO)

TAXAS DE EMIGRAÇÃO E IMIGRAÇÃO 
NOS PAÍSES EUROPEUS, 2010
(TOP5 COM MENOS EMIGRAÇÃO)

MALTA
FRANÇA

26,2
2,8Emigração

Emigração

3,8
10,7Imigração

Imigração

CHIPRE
SUÉCIA

17,0
3,4

17,5
14,1PORTUGAL

ESPANHA
20,8

3,0
8,6

15,2

IRLANDA
R. CHECA

16,1
3,6

19,6
4,4

BULGÁRIA
BÉLGICA
ALEMANHA16,0

4,3
4,31,4

13,7
13,1

EMIGRAÇÃO PARA OS
PRINCIPAIS PAÍSES
DE DESTINO
 
O Reino Unido continua a ser o princi-
pal destino da emigração portuguesa, 
com mais de 30.000 entradas de emi-
grantes portugueses pelo segundo ano 
consecutivo (2013 e 2014). 

Em 2014, os cinco principais países de 
destino da emigração portuguesa eram 
europeus: Reino Unido (30,546 entra-
das), França (18,000), Suíça (15,221), 
Alemanha (10,121) e Espanha (5,923).

Fora da Europa, os principais países de 
destino da emigração portuguesa foram 
Angola (6.º país de destino em 2014), Mo-
çambique (8.º lugar) e Brasil (11.º lugar), 
todos países de língua portuguesa.

Em 2012, os portugueses constituí-
ram a nacionalidade mais represen-
tada entre as entradas registadas de 
imigrantes em França.

Em 2014, a emigração portuguesa foi o 
segundo fluxo de entradas de imigrantes 
tanto na Suíça como no Luxemburgo, o 
sexto no Reino Unido e o sétimo no Brasil.

Entre 2013 e 2014, as entradas de 
portugueses nos principais países de 
emigração cresceram na Bélgica (35%), 
Espanha (12%) e Moçambique (6%).

FLUXO DE EMIGRAÇÃO DE 2001 A 2014
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28 A VIDA SÃO
DOIS DIAS

E A FEIRA AFONSINA
SÃO TRÊS

Na sua obra, a artista vimaranense 
explora tanto o formato convencional 
para galeria como a ideia de arte para 
o espaço público, de que é exemplo a 
instalação site-specific realizada para 
a fachada da Estação Central de Oslo 
ou o trabalho em curso para o Hospital 
Universitário de Liverpool. 

Marisa Ferreira, que foi bolseira
de várias instituições norueguesas 
nos últimos anos, está de
regresso à cidade natal, Guimarães, 
para preparar uma exposição
no CAAA (Centro de Assuntos para
a Arte e Arquitectura) agendada
para o final deste ano.

ARTESEM DESTAQUE

OBRAS DA VIMARANENSE 
MARISA FERREIRA EM 
DESTAQUE INTERNACIONAL

FÓRUM DOS 
NUMISMATAS 
ASSINALA 8º 
ANIVERSÁRIO TEXTO: MARCELA FARIA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

A VIVER NA NORUEGA, MARISA FERREIRA TEM VINDO A GANHAR 
RELEVO NO CIRCUITO ARTÍSTICO INTERNACIONAL, CONTANDO JÁ NO 
SEU CURRÍCULO COM EXPOSIÇÕES NA ALEMANHA, ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA, NORUEGA E CHINA.

O EVENTO COMEMORATIVO DOS OITO 
ANOS DE ANIVERSÁRIO DO FÓRUM 
DOS NUMISMATAS ASSINALOU-SE NO 
PASSADO MÊS, NA CIDADE DE GUIMA-
RÃES, CONTANDO COM A PRESENÇA DE 
GRANDE NÚMERO DE COLECIONADORES E 
NUMISMATAS PORTUGUESES. 

Nas celebrações estiveram pre-
sentes Rui Centeno, presidente da 
Sociedade Portuguesa de Numis-
mática (SPN), João Paulo Santos, 
da Secção Filatélica e Numismática 
do Clube Galitos de Aveiro e vários 
colecionadores de todo o país.

O evento contou ainda com o “ines-
timável apoio da Sociedade Martins 
Sarmento”, que proporcionou aos 
participantes no encontro celebrativo 
uma visita guiada ao Museu Arqueo-
lógico, referiu em comunicado a ad-
ministração do Fórum Numismatas.

Relembre-se que os numismatas se 
dedicam ao estudo sob os pontos 
de vista histórico, artístico e econó-
mico de notas, moedas e medalhas. 
Muitos numismatas são grandes 
colecionadores deste tipo de ob-
jetos, gerindo acervos com uma 
importância histórica assinalável.
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TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU

Beneficiando do feriado municipal de 24 de junho, 
Dia 01 de Portugal, a sexta edição da Feira Afonsina 
vai durar três dias. O evento arranca logo na quin-
ta-feira à noite, 23, e segue-se um fim de semana 
prolongado de recriação histórica, música, gastro-

nomia e muita animação. Este ano é tempo 
de (revi)ver o “Recontro de Valdevez”. 

A VIDA SÃO
DOIS DIAS

E A FEIRA AFONSINA
SÃO TRÊS

© MARCO JACOBEU



A edição 2016 da Feira Afonsina é 
alargada a mais um dia e decorre entre 
23 e 26 de junho para abarcar o feria-
do do 24 de junho. No ano passado, 
o evento foi antecipado de setembro 
para junho (as quatro primeiras edições 
foram em setembro) e a autarquia quer 
repetir a fórmula. Mas há novidades, 
nomeadamente quanto à consignação 
de espaços. O objetivo é que o evento 
se espalhe pelo espaço intramuros. São 
cerca de 200 mil euros de investimento 
naquele que, para o vereador da Cultu-
ra, José Bastos, “é o melhor evento de 
recriação histórica do país”.

O responsável adianta ainda que, “em 
termos de receitas diretas, a Câmara 
espera arrecadar 30 mil euros”, que 
resultam da venda dos espaços para 
que os comerciantes possam explo-
rar os seus negócios. Indiretamente, o 
vereador afirma que esse valor “é quase 
impossível de calcular”. Sobre a data do 
evento, a organização vai aumentar um 
dia sem acrescer 24 horas: “Abriremos 
às 18 horas do dia 23, quinta-feira. Au-
mentamos uma noite e assumimos que 
a Feira Afonsina se deve realizar com o 
24 de junho, nas comemorações da ba-
talha de São Mamede”. É uma regra que 
deverá ter continuidade no tempo: “o fim 
de semana mais próximo ao 24 de junho 
é a data da Feira Afonsina”. 

A José Bastos não parece relevante 
estimar um número de visitantes, “pela 
impossibilidade de o comprovar”. “São 
várias dezenas de milhares de pessoas. 
A Feira Afonsina é a melhor feira de 
recriação histórica do país desde o ano 
passado. Ser a melhor não é a maior, não 
é a que tem mais duração nem a que da 
maior retorno financeiro. Sustentamos 
esta ideia com o cenário onde é feito, 
mais nenhuma tem este peso histórico”, 
afiança, apostando “num trabalho de 
qualidade na recriação histórica e na 
transmissão de informação naquilo que 
é um percurso histórico do nosso país”. 
Antecipa que “o reconhecimento vem da 
participação massiva de público”. 

COMERCIANTES CADA
VEZ MAIS ENVOLVIDOS
Envolver o maior número possível de 
comerciantes e associações é um dos 
principais objetivos da autarquia, que 
sublinha que “a aposta no rigor depen-
de do trabalho de cada um deles”. João 
Bastos adianta ainda que a autarquia 
baixou e subiu valores dos espaços 
consoante a localização porque “há 
espaços que são mais propícios e 
outros com menos potencial que serão 
mais baratos. Paga mais quem fatura 

mais e paga menos que fatura menos”. 
Por exemplo, “a zona alimentar, junto 
à Câmara, tem mais potencial do que a 
zona de artesanato”.

“O que procuramos fazer é preencher 
outros locais que não são ocupados, como 
é o caso da rua Egas Moniz, procurando 
que que todas as ruas e vielas tenham 
alguma atração”, o que quer dizer que a 
Feira Afonsina desta no terá uma área 
mais abrangente, dependendo do inte-
resse dos comerciantes. Por outro lado, 
aquele responsável põe o foco na questão 
do rigor como base de sustentação para o 
sucesso da iniciativa: “Percebo a pressão 
económica do dia a dia mas aquilo que 
solidificamos hoje dará frutos no futuro. 
Há que identificar que produtos devem 
ou não ser servidos, rever a questão das 
louças, dos trajes. Quanto maior rigor 
mais sucesso teremos”. 

Além disso, a organização conta com 
um número alargado de voluntários 
que, somando com os das associações, 
que este ano ultrapassarão o milhar. 
Serão peça fundamental para os vários 
momentos do evento, como, por exem-
plo do “Recontro de Valdevez”.

De notar que a Câmara Municipal de Gui-
marães tem-se desdobrado na promo-
ção do evento, que chegou a ser um dos 

PUB
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© DIREITOS RESERVADOS

© MF / MAIS GUIMARÃES
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produtos mais apetecíveis apresentados 
pelo município na Bolsa de Turismo de 
Lisboa, o maior evento de divulgação 
do setor em Portugal, a que acorrem 
dezenas de milhares de visitantes todos 
os anos. Recorde-se que a Feira Afonsi-
na integra uma série de eventos cultu-
rais que preenchem a agenda do mês 
de junho tais como o São João do Porto, 
Braga e Vila do Conde. 

RECRIAÇÃO DO
“RECONTRO DE VALDEVEZ”
Após a Batalha de Ourique, D. Afonso 
Henriques rompe com o Tratado de Tui, 
datado de 1137, invadindo a Galiza. Como 
resposta, seu primo Afonso VII, mobiliza 
as suas tropas entrando e destruin-
do tudo à sua passagem em território 
portucalense. Com o encontro dos dois 
exércitos e de forma a evitar um grande 
número de mortes, os primos acordam 
em realizar uma justa entre seus me-
lhores homens onde a sorte das armas 
definiriam a contenda vencedora.
 
Adivinhava-se uma dura batalha para as 
imediações de Arcos de Valdevez, mas 
tal não acontece. Os dois exércitos en-
contraram-se, mas não numa situação 
de combate. Antes, praticaram o que 

se chama um bafordo, conceito muito 
próximo de um torneio, embora com 
características mais primitivas. Cada 
cavaleiro desafiava um cavaleiro inimigo 
com quem se confrontava e venceria 
quem mais inimigos tivesse derrubado. 
D. Afonso Henriques escolheu os seus 
cavaleiros mais valorosos e experientes 
e sagrou-se vencedor, remetendo o pri-
mo aos seus territórios, fazendo inclusi-
ve alguns prisioneiros.

Para esta recriação histórica o segre-
do está nos voluntários – o próprio 
município admite que “o sucesso da 
Feira Afonsina não é possível sem o 
contributo imprescindível dos voluntá-
rios que todos os anos se têm juntado 
à organização deste evento” – e que já 
se estão a preparar para presentear o 
público com a encenação. O “Recontro 
de Valdevez” será reconstituído por vo-
luntários do sexo masculino, com idade 
superior a 16 anos, que vão desempe-
nhar o papel de militar, tendo em vista 
a formação de um “exército”. Há muito 
trabalho para fazer e já está a decorrer 
a formação sobre manuseamento de 
armas, de 45 horas, com o Mestre de 
Armas João Maia. Na senda das edições 
anteriores, esta é mais uma aposta da 
organização em “proporcionar a todos 
os visitantes uma experiência inesque-
cível no tempo, através da construção 

de espaços temáticos que caracteri-
zarão os quatro dias do evento, tendo 
Guimarães como palco privilegiado 
para a realização da Feira Afonsina”.

NÚMEROS DE 2015
ANTECIPAM GRANDE
EVENTO
A Feira Afonsina 2015 registou a maior 
afluência de sempre com a organiza-
ção a apontar para cerca de 300 mil 
participantes. Contrariamente às ante-
riores, a edição de 2015 realizou-se em 
junho e o balanço mostrou que foi uma 
alteração acertada. A recriação his-
tórica medieval vimaranense cresceu 
em área útil – abrangeu maus cinco 
espaços públicos – e em número de vi-
sitantes. O mote da Feira Afonsina 2015 
foi a carta de confirmação do Foral 
de Guimarães outorgada pelo infante 
D. Afonso Henriques a 27 de abril de 
1128. O episódio foi reconstituído nas 
instalações do Tribunal da Relação e 
também nas ruas da cidade. No ano 
passado, o evento custou cerca de 
150 mil euros, significando um retor-
no de 30 mil euros. Houve mais de mil 
pessoas envolvidas na organização 
do evento, sendo que cerca de um 
terço eram voluntárias.
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Ao fim de onze anos o nosso carro der-
reou. Aconteceu aqui perto, na autoes-
trada, à saída para um fim-de-semana. 
A boa notícia é que lá se remediou e 
o fim de semana continuou fora aqui 
dentro. As más notícias vieram depois; 
afinal era coisa séria, daquelas que 
atiram um automóvel para os confins 
da sabedoria automóvel. Um inferno. 
O arranjo seria maior do que o valor do 
carro, disse o mecânico, mesmo com 
peças da sucata. Pois, é certo: apesar 
de à vista parecer coisa nova e reco-
mendada, o automóvel tinha quase 
400 mil quilómetros. Explica-se assim 
porque nas últimas intervenções tives-
se seguido a proposta dos mecânicos; 
se a peça nova fica por cem, com peça 
velha paga dez. E anda, diziam! Sub-
metido à plena dureza económica dos 
tempos que correm forcei a que o carro 
da família se transformasse numa 
união de peças de qualidades diversas, 
uma amálgama de infidelidades tec-
nológicas. Uma espécie de sociedade 
das nações de ferro-velho. Ao fim da 
resolução de algumas avarias na forma 
da sucata tínhamos uma mecânica tipo 
patchwork tecnológico.

E contudo, dir-se-ia que não há maior 
exemplo para explicar a noção de 
holismo do que um automóvel: como 
é que milhares de peças se articulam 
num só sistema, ademais sub-articula-
das em vários subsistemas logicamen-
te interligados, não só dando forma útil 
à locomoção do artefacto mas, ainda 
mais surpreendente, satisfazendo a 
sempiterna necessidade de mobilidade 
humana? O milagre da combinação de 
peças em estado harmonioso ao ponto 
de convergirem, funcionando sob va-
riados vasos comunicantes é mistério 
sobre o qual não nos dedicaremos 
aqui. O que tratamos é de algo mui-
to mais prosaico, coisa de dia-a-dia, 
nomeadamente a tendência um tanto 
ingénua como nos convencemos do 
funcionamento de uma geringonça.

O que nos engana a todo o momento é 
a propensão para acreditarmos na su-
perfície; no imediato do que os nossos 

olhos vêm e nos convencermos que as 
estruturas mais profundas de qualquer 
dispositivo se podem confundir com 
a estética da sua bondosa aparência. 
Deve ser cultural. Coisa nossa. Portu-
guesa de lei. Há uns anos gerindo uma 
empresa que lidava com o mercado 
alemão acontecia-me muitas vezes ser 
vítima de geringonças produtivas que 
falhavam no momento mais dramáti-
co. Um dia o meu congénere alemão 
deixou escapar: mas porque deixas 
avariar? Mas achas que sou eu que 
planeio a avaria, retorqui? Sim, disse-
-me, se não ages enquanto funciona é 
certo que se vai avariar, por isso devias 
agir antes da avaria; portanto a culpa 
é da tua inação. Escutei-o maldizendo 
da minha sorte mas sabendo que ele 
tinha razão. Mas não aprendi. Continuo 
a achar que um artefacto vai funcionar 
eternamente. Azar.

Estou agora mais uma vez sabido que 
o destino de toda a geringonça é falhar 
num abrupto momento, exatamen-
te aquele no qual menos se espera. 
Não avisará antecipadamente da sua 
doença. Doente já está, sabemo-lo. 
Mas não o admitimos. Assobiamos 
para o ar. Viramos a cara para o lado. 
Cremos em Deus Pai todo-poderoso 
criador do céu e da terra, e de todas as 
coisas visíveis e invisíveis, inclusive a 
geringonça. Cremos com muito fervor, 
até nos esforçamos no crer fechando 
os olhos convocando a serenidade do 
crer. É profundo e intenso, coisa senti-
da. Mas não resulta. De todo em todo, 
doendo o que doer, a realidade cose-se 
com as linhas das práticas. De acordo 
com lei geral da geringonça bebida em 
Murphy, dada a natureza ferrugenta e 
caquética do equipamento, não resta 
outra hipótese: se pode correr mal, vai 
correr mal certamente. A geringonça 
falhará. É tão certo como a falha das 
notas de quinhentos de Alves dos Reis. 
Porque qualquer geringonça habita a 
antecâmara da morte quando chega 
ao estado de articulado artificial, modo 
naturalmente deficiente de funciona-
mento de um qualquer componente 
em estado de esforço terminal. 

O problema da geringonça são os 
seus componentes. São engenhos 
duvidosos para não dizer… vá lá… 
inverdadeiros para reforçar a natureza 
eufemística do artefacto. Os excursos 
geringoncios afirmam ser possível 
fazer funcionar um todo a partir da 
ausência de partes em confluência. 
Balelas! Prometem o que não podem 
e afirmam-se possuídos de um dom 
capaz de transformar a realidade intro-
duzindo soluções no mundo que jamais 
o mundo esperou nem espera. Peças 
assim surpreendem o mundo não pelo 
que oferecem mas pelo que afirmam 
poder vir a oferecer. É todo um univer-
so de diferença. Dão-nos uma espe-
rança efémera, uma negativa surpresa 
certa e um consequente desânimo 
que amarga como fel. Abrahan Lincoln 
entreviu a geringonça: pode enganar 
toda a gente durante algum tempo. Ou 
mesmo enganar alguma gente durante 
todo o tempo. Mas jamais será possível 
à geringonça enganar toda a gente 
durante todo o tempo. Vade retro…

Em resumo: as notícias sobre a mor-
te da geringonça do meu carro não 
eram exageradas. Ele morreu mesmo. 
Chegada a realidade fui a modos muito 
humildes e graciosos comprar um au-
tomóvel novo. Acompanha-me agora 
a sensação que onerei a nova compra 
pagando pela sucata o que ela só vale 
em sonhos mal sonhados, ou seja, 
pesadelos. Nos próximos tempos não 
quero nada com peças da sucata nem 
quero surpresas desagradáveis no meu 
percurso. Para mim chega de gerin-
gonças. Vou agora trabalhar seriamen-
te para não ser surpreendido outra vez. 
Chiça, raio de porcaria! 

 Esser Jorge Silva 

ARTIGO DE OPINIÃO

AS LEIS GERAIS
DA GERINGONÇA
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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Nesta edição damos a conhecer o tra-
balho da Resposta Social talvez menos 
conhecida da CERCIGUI, que é o Centro 
de Reabilitação e Formação Profis-
sional. Este orgulha-se de ao longo 
dos anos acompanhar vários casos de 
sucesso de integração profissional.

Orgulhamo-nos também que estarmos 
envolvidos em projetos internacionais 
como o IdiCT e em atividades pioneiras em 
Portugal como o Reiki - A Arte de Ser Feliz!

Terminamos em finais de maio mais uma 
excelente Campanha Pirilampo Mágico 
2016 com a solidariedade de todos.
Esta é a nossa maior campanha de 
angariação de fundos a par da Cami-
nhada Solidária da CERCIGUI, integrada 
na EDP Meia Maratona de Guimarães. E 
esse é o nosso próximo desafio! Por-
que também estamos a ser novamente 
desafiados pela GlobalSport, Município 
de Guimarães e Tempo Livre, que acre-

ditam, e nós também, que podemos 
atingir objectivos ainda mais ambicio-
sos que o ano passado.

A prova irá ocorrer no dia 26 de junho, 
integrada na Feira Afonsina, com o 
encanto acrescido de percorrer as ruas 
classificadas como Património Mundial.

A compra dos running pass da Caminhada 
Solidária CERCIGUI poderá ser feita nos 
nossos serviços, na sede da Associa-
ção Comercial de Guimarães, em vários 
ginásios e estabelecimentos comerciais da 
cidade que vão ser invadidos pelo verde e 
slogan promocional EU VOU! E TU?

A resposta da comunidade vimaranen-
se já sabemos qual será! Não fosse 
a prova conhecida pela Corrida dos 
Conquistadores!

Rui Leite
Presidente da CERCIGUI

EDITORIAL
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CENTRO DE FORMAÇÃO DA CERCIGUI
O LADO MENOS CONHECIDO DA INSTITUIÇÃO. MAS O EXEMPLO

DE QUE A INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL É POSSÍVEL

A HISTÓRIA QUE 
PARTILHAMOS HOJE 
CONVOSCO É UMA DAS 
MUITAS COM UM FINAL FELIZ.
Abílio Silva, foi um dos primeiros 
formandos a frequentar formação 
profissional na CERCIGUI. Corria o 
ano de 1990 e o Centro de Reabilita-
ção e Formação Profissional (CRFP) 
dava os primeiros passos quando 
Abílio, ainda sem grandes perspeti-
vas quanto ao seu futuro profissional, 
procurou a CERCIGUI. Era um jovem 
muito tímido, com baixa escolaridade 
e sem grandes expetativas.

Frequentou o curso de Carpinteiro e, no 
Centro evoluiu a nível pessoal, social e 
profissional, tendo adquirido as compe-
tências necessárias para ingressar no 
mercado de trabalho. Fez um estágio 
integrado no curso, numa carpintaria da 
região e no final foi contratado. Trabalhou 
na carpintaria mais de 15 anos e sempre 
foi considerado um trabalhador exemplar. 
Todavia, por força da crise económica e 
financeira, após tantos anos de trabalho, 
viu a empresa fechar. Ficou desemprega-
do, desanimado e, como ele próprio refere, 
“sem saber o que fazer à vida”. 

Abílio tinha perdido, entretanto, a 
sua família nuclear e precisava de um 

novo incentivo para poder reorgani-
zar a sua vida pessoal e profissional e 
aumentar os seus níveis de auto-esti-
ma e participação social.

A “família” CERCIGUI nunca saiu da vida 
de Abílio que durante todos estes anos, 
sempre que podia, visitava o Centro de 
Formação e os técnicos que lá traba-
lhavam. A CERCIGUI também nunca 
o perdeu de vista, assim como outros 
casos que passados anos e depois de já 
estarem a trabalhar se viram novamente 
excluídos do mercado de trabalho. 

O CRFP apoiou novamente o Abílio na pro-
cura da solução mais adequada e fez com 
ele um trabalho de reconversão e de atua-
lização das suas competências. Através do 
projeto de Apoio à Colocação, desenvolvido 
em parceria com os Centros de Emprego da 
região, Abílio teve uma nova oportunidade 
de estágio. Teria seis meses para provar a 
uma nova empresa que, apesar das suas 
limitações cognitivas, era uma pessoa 
capaz de exercer muitas tarefas e de ser 
um profissional à altura.

Desta vez a empresa escolhida pela 
equipa do CRFP foi a Lameirinho. Os 
responsáveis pela empresa aceitaram a 
realização do estágio, mas desde logo 
adiantaram que, dificilmente, haveria 
possibilidade de contratação pois não 
estavam a admitir novos trabalhadores, 
na área em que o Abílio iria estagiar.

Dr. Paulo Carvalho - Gestor de Recursos Humanos da Lameirinho

O CENTRO DE REABILITAÇÃO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL É UMA 
DAS RESPOSTAS SOCIAIS
DA CERCIGUI. CONTA JÁ COM 
25 ANOS DE EXISTÊNCIA E 
TEM DESENVOLVIDO VÁRIOS 
PROGRAMAS QUE VISAM A 
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS ATIVAS 
DE EMPREGO, NOMEADAMENTE 
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
DE PROMOÇÃO DA REABILITAÇÃO 
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/
OU INCAPACIDADES. ATUALMENTE 
DÁ APOIO A CERCA DE 70 
FORMANDOS, DISTRIBUÍDOS
POR 11 CURSOS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL.

ATRAVÉS DE UMA PARCERIA 
ESTREITA COM OS CENTROS 
DE EMPREGO DA REGIÃO, 
APOIA TAMBÉM PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA DESEMPREGADAS 
NA TOMADA DE DECISÕES 
VOCACIONAIS E PROFISSIONAIS 
ADEQUADAS, FACULTANDO-LHES 
OS MEIOS, INFORMAÇÃO E APOIOS 
CONSIDERADOS INDISPENSÁVEIS 
À DEFINIÇÃO DO SEU PROJETO DE 
VIDA. ASSUME-SE ESTE CENTRO 
COMO UM CANAL FACILITADOR NO 
ACESSO AO EMPREGO E QUE AO 
LONGO DOS ANOS SE ORGULHA 
DE TER ACOMPANHADO DE PERTO 
VÁRIOS CASOS DE SUCESSO NA 
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL.
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 No decorrer do estágio, Abílio conse-
guiu cativar os colegas e os respon-
sáveis da empresa. Desempenhou 
tarefas de apoio ao armazém, sempre 
com um sorriso no rosto e, como refere 
Dr. Paulo Carvalho, Gestor de Recursos 
Humanos, “é muito dedicado e nota-se 
que faz as tarefas com prazer”.

No final do estágio, os responsáveis da 
empresa não tiveram dúvidas na sua 
integração. Recorreram inicialmente a 
uma das medidas de apoio à contra-
tação de pessoas com deficiência ou 
incapacidade. No entanto não conside-
raram preponderante este apoio para o 
admitirem nos seus quadros.

Abílio é visto na empresa como mais 
um colaborador, perfeitamente inte-
grado e que “soube conquistar o seu 
lugar por mérito próprio”. Segundo os 
responsáveis da empresa, a sua con-
tratação foi uma decisão para “benefi-
ciar a Lameirinho e não o Abílio”.

O Dr. Paulo Carvalho refere ain-
da que é com muito orgulho que a 
Lameirinho se associou à CERCIGUI 
nesta parceria, referindo que no 
momento a empresa conta com cer-
ca de 7 trabalhadores com alguma 
incapacidade nos seus quadros.

Como empresa de excelência, a Lameiri-
nho é um dos muitos exemplos a seguir 
na integração de pessoas com deficiên-
cia e na promoção de uma sociedade 
verdadeiramente mais inclusiva.

A CERCIGUI agradece, a esta, e a todas 
as outras empresas da região que ao 
longo das últimas décadas se asso-
ciaram ao Centro de Reabilitação e 
Formação Profissional e deram oportu-
nidades aos formandos de conquista-
rem um “final feliz”.
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No âmbito da parceria existente en-
tre a CERCIGUI o Centro Português de 
Investigação e Formação em Terapias 
Complementares (CENIF) e a Associação 
Portuguesa de REIKI (APR), iniciou-se 
mais um projeto inovador com os nossos 
clientes/utentes e colaboradores desig-
nado por REIKI A ARTE DE SER FELIZ!

A Terapia Reiki já vem sendo aplicada 
aos clientes e colaboradores da CER-
CIGUI há alguns anos. Esta terapia em 
especial não é invasiva, é considerada 
uma terapia holística. A aplicação e a 
aprendizagem da terapia Reiki aprofun-
da o autoconhecimento, desenvolve a 
autoestima, promove o equilíbrio físico, 
mental, emocional e energético, tra-

zendo uma maior harmonia às pessoas 
que a utilizam ou usufruem da mesma, 
podendo assim ajudar a que consigam 
manifestar as suas necessidades e en-
volver-se num leque de atividades que 
promovam a sua felicidade. 

A 3 de Maio do corrente ano, 6 clientes 
e 1 colaboradora iniciaram a formação 
de 1º nível de Reiki, ministrada por 
voluntários do CENIF. Esta formação 
é pioneira no nosso pais, pois pela 
primeira vez 6 pessoas com deficiên-
cia, para além de receberem a terapia 
Reiki, ficarão com formação para que 
possam utilizar esta terapia, na promo-
ção do seu bem-estar e do bem-estar 
do outro, se assim o entenderem. Ao 

longo do seu percurso de formação 
irão trabalhar também os 5 princípios 
de Reiki: Sou calmo, Confio, trabalho 
honestamente, sou grato e sou bondo-
so, que esperemos que sejam trans-
portados para o seu dia-a-dia.

Somos gratos aos nossos parceiros, 
porque de forma voluntária desenvolvem 
projetos que dão cor aos nossos dias, 
colaborando na manutenção da qualidade 
de vida dos nossos clientes. Confiamos no 
seu trabalho e acreditamos na bondade 
das pessoas que o desenvolvem. 

E assim se vai
construindo a felicidade!!

IdICT é um projeto de dois anos, com 
instituições de seis países europeus, 
financiado com o apoio da Comissão 
Europeia. Tem como principal objetivo 
aumentar as competências das Pessoas 
com Deficiência Intelectual (PDI), das 
suas famílias e dos profissionais que 
trabalham com elas, tirando proveito das 
Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC), com uma abordagem ao 
Modelo de Qualidade de Vida. 

O Consórcio do projecto inclui 5 
entidades que trabalham na área 
da Deficiência Intelectual (COPAVA 
- Espanha, HURT - Croácia, CUDV 
DRAGA - Eslovénia, CERCIGUI - Por-

tugal e CSS - Itália), envolvendo um 
grande número de pessoas, famílias e 
profissionais e dois Centros Tecnoló-
gicos (IBV - Espanha e IAT - Alemanha), 
especializados no desenvolvimento de 
soluções de TIC adaptados às pessoas 
com necessidades especiais e PDI.

Este projeto teve início em setembro de 
2015 e deverá ser concluído em agosto 
de 2017, com a participação de quatro 
colaboradores da CERCIGUI, designada-
mente António Figueiredo professor do 
Centro de Formação Profissional, Rita 
Pereira colaboradora do Lar Residencial, 
com formação académica em tradução, 
Mara Costa terapeuta da fala e Patrícia 

Graça terapeuta ocupacional do Centro 
de Recursos para a Inclusão. 

Até ao momento decorreram dois semi-
nários com a participação de represen-
tantes de todas as organizações envol-
vidas, um em Valência (Espanha) e outro 
em Forli (Itália). Seguir-se-ão encontros 
em Zagreb (Croácia), Guimarães (Portu-
gal) e um último em local a definir. No fi-
nal, ficará disponível uma Plataforma de 
Formação online, baseada em critérios 
de Desenho Universal e adaptada para 
o uso apropriado das aplicações (p.e., 
facebook, youtube, whatsapp, Google, 
etc.) seleccionadas, sempre com base na 
melhoria da qualidade de vida das PDI.

REIKI A ARTE DE SER FELIZ

PROJETO INTERNACIONAL - IDICT
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“MARIA, PORTA DE MISERI-
CÓRDIA” É O TEMA DA RON-
DA DESTE ANO.

Entre 10 e 18 de junho haverá novena 
preparatória no Santuário da Lapinha 
pelas 21h00, estando a Ronda agenda-
da para dia 19. Nesse terceiro domingo 

do mês, dia da Senhora da Lapinha, 
há eucaristias às 07h00 e às 08h00 e 
Sacramento da Reconciliação das 09h00 
às 11h00, hora em que se inicia a Missa 
Solene em honra da Senhora da Lapinha. 
A saída está marcada para as 13h00 com 
a chegada à Igreja da Oliveira prevista 
para as 16h00. às 17h30 a imagem sai 
da Igreja da Oliveira rumo ao Santuário, 
onde se prevê que chegue às 20h30.

RELIGIÃO

BASÍLICA DE 
S. PEDRO ENCERRA
ANO JUBILAR

RONDA DA LAPINHA
REALIZA-SE A 19 DE JUNHO

A Irmandade de São Pedro, fundada 
em 1616 e entronizada em 1750 na 
Basílica de São Pedro, elevada à 
dignidade de Basílica pelo Papa 
Bento XIV em 1751, comemorou 
durante o último ano o seu 4.º 
centenário. Depois do arranque das 
comemorações, a 28 de junho de 
2015, com uma eucaristia presidida 
por D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz, 
e de diversas iniciativas decorridas, 
a Basílica de São Pedro encerra em 
junho o Ano Jubilar em homenagem 
à Irmandade. Na agenda estão 
previstas visitas, orações, música e, 
ainda, a apresentação de um livro 
sobre a história da irmandade.

PUB

DIA 24
15h00 Dia da Misericórdia
Adoração ao Santíssimo
21h00 Cantar e contar São Pedro 

DIA 25
09h00 Feira Petrina (Galilé)
19h00 Olhares sobre a varanda
da Basílica (visita aos espaços
da basílica e subida à varanda)

DIA 26
10h00/12h00 Eucaristias
solenizadas (com grupos corais da 
cidade e arciprestado)
18h00 Rainha Santa ópera ligeira
(Colégio Nossa senhora da Conceição)

DIA 27 
21h30 Apresentação do livro
“Uma viagem no tempo – a História
de uma Irmandade” 

DIAS 27-29
10h00/18h00Lausperene
“Guimarães adora-te” (animação
de diferentes grupos)

DIA 28
21h00 Feira Petrina (Galilé)
Festa ao largo

DIA 29 
21h00 Caminhos de São Pedro
Procissão solene do Convento
de São Francisco até à Basílica
21h30 Eucaristia solene presidida por D. 
Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga
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SANTO ANTÓNIO 
Na Cruz de Pedra o cartaz aponta o 
arranque das comemorações para o 
dia 10, sexta-feira, com música de baile 
a começar às 22h00. No sábado, à 
mesma hora, há Jorge Lomba. Cerca de 
45 minutos depois sobem ao palco Zé 
Marques e as suas bailarinas. Na noita-
da de domingo, há música tradicional, 
a partir das 22h00, com Creiximir 926. 
As festas encerram na segunda à noite 
com um bailarico ao som de Carolina 
Matos e Ezequil Sousa.

SÃO PEDRO 
Nas Taipas a homenagem a São 
Pedro arranca a 2 de julho, sábado, 
pelas 10h00, com animação de rua 
feita pelo grupo de bombos Tailom-
bar. À noite, pelas 22h00, há espe-
táculo musical junto à igreja com os 
Canta Brasil e mais tarde à animação 
musical com DJs. No dia de 3 de julho, 
domingo, pelas 18h00, a majesto-
sa procissão em homenagem a São 
Pedro percorre as principais ruas da 
vila e a noite é preenchida com as 

atuações do grupo de dança “Power-
full”, às 21h30, e Carlos Ribeiro e a 
sua banda, no palco junto à igreja, às 
22h00. No último dia das festivida-
des, segunda-feira, dia 4, destaque 
para o concerto de Quim Barreiros, 
pelas 22h00, e para a sessão de fo-
go-de-artifício junto ao rio Ave.

SÃO JOÃO 
Em Covas as festividades joaninas 
começam na quinta-feira, 23 de 
junho, pelas 18h00 com salva de 

SOCIEDADE

SANTOS POPULARES
ANIMAM GUIMARÃES

A CIDADE-BERÇO JÁ ESTÁ PREPARADA PARA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A SANTO 
ANTÓNIO, SÃO JOÃO E SÃO PEDRO. CRUZ DE PEDRA, CALDELAS, PONTE E COVAS

SÃO LOCAIS DE PASSAGEM OBRIGATÓRIA NO MÊS DE JUNHO.

TEXTO: MARCELA FARIA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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fogo e música gravada. Uma hora 
mais tarde, há desfile de Zés Pe-
reiras e Bombos pelas ruas e pelas 
22h00 inauguração da cascata de S. 
João. Passada meia hora, inicia-se 
a animação no palco. Na noite de 
quinta-feira, destaque para Marco 
Génio e Sons Do Minho. As festivi-
dades continuam na sexta-feira, 24, 
com a solene procissão em honra de 
S. João, seguindo-se, pelas 18h00, 
a missa campal e, uma hora mais 
tarde, a salva de fogo. A noite ficará 
marcada pelos cantares ao desafio, 
pelas 22h30, com Pedro Cachadi-
nha e Amigos. No sábado, dia 25, há 
torneio de chincalhão pelas 14h00, 
mega aula de zumba às 18h30 e 

nova salva de fogo às 19h00. No-
meada como “Noite da juventude”, 
a noite de sábado terá como anfi-
triões os Meninos de Coro e Diogo 
Piçarra, vencedor da quinta edição 
do programa musical Ídolos. No 
último dia das comemorações, há 
Cortede Oferendas às 14h30, leilão 
de ofertas às 16h30 e salva de fogo 
às 19h00. Pelas 21h00 acontece o 
desfile dos grupos de folclore que 
seguidamente atuam em palco às 
22h00. As festividades encerram-se 
com o fogo de artifício pela meia noi-
te. A envolver os quatro dias de festa 
haverá, como é tradicional, sardinha 
assada, pataniscas, caldo verde e o 
melhor vinho da região.

Em Ponte as festas iniciam-se a 23 de 
junho com a 3ª Feira das Associações 
de Ponte e também com a 1ª Feira de 
Artesanato e Artes. Os dois certames, 
que se iniciam às 08h00 do primeiro 
dia, prolongam-se até ao final da noite 
do dia seguinte, prometendo criar um 
cenário mais acolhedor para todos os 
que visitem o Largo da Igreja de Ponte. 
Fernando Rocha é o cabeça de cartaz 
para a noitada joanina, subindo ao 
palco pelas 22h30, mas antes do hu-
morista, pelas 21h00, há animação com 
o grupo Enllace. A noite encerra com o 
fogo-de-artifício pela meia-noite. O dia 
24 é dedicado à rádio, com presença 
de vários artistas numa festa organiza-
da pela rádio Santiago.
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Deixe o Berço cedo, em direção à esta-
ção ferroviária de Marco de Canaveses. 
A consulta prévia dos horários de com-
boios que transitam na linha do Douro é 
fundamental. Na mochila, leve uma muda 
de roupa (se pretende pernoitar), água, re-
feição ligeira e máquina fotográfica. Tenha 
atenção ao peso que lhe coloca, pois farão 
parelha durante consideráveis períodos.

Nas duas horas de viagem que o 
separam do destino, tendo como 
companhia o Douro sinuoso que ras-
ga caminho entre serras, verá entrar 
pela janela paisagens peculiares e 
maravilhosos cenários, que inspi-

raram vultos literários como Eça de 
Queirós e Miguel Torga.

Saia na estação ferroviária de Freixo de 
Numão/Mós do Douro. Tranquilamente, 
percorra a estrada asfaltada até à aldeia 
de Murça (Vila Nova de Foz Côa), encastra-
da numa bela encosta da região demarca-
da do Douro. São cerca de 3,5 quilómetros 
de paisagens lapidadas pelo homem, onde 
vivem hortas, oliveiras, amendoeiras e 
vinhas. As flores primaveris salpicam a 
paisagem de cor e alegria.

Passeie pela simpática aldeia onde, de 
entre construções que descaracterizam 

a sua essência, saltam à vista edifícios de 
caráter vincado, que teimam em contrariar 
as agruras do abandono e o desgaste que 
o tempo solitário lhes impõe.

Aqui, entre vales e serras, encontrará o 
Bairro do Casal Turismo d’Aldeia, um re-
canto escondido de todos, onde poderá 
pernoitar e descansar, no aconchego 
da natureza e tradição. Todas as casas, 
reconstruídas mantendo a traça origi-
nal, estão devidamente equipadas para 
que passe momentos especiais. Cada 
uma tem as suas particularidades, mas 
todas respiram romantismo. Se pretende 
mais do que o simples repouso, peça 

AQUI, ONDE O CHÃO É DE PEDRA E OS DECLIVES SEVEROS, NASCE O NÉCTAR DOS DEUSES QUE CATAPULTA O NOME DA 
NAÇÃO ALÉM-FRONTEIRAS. PELAS SUAS SINGULARIDADES, QUIS A UNESCO QUE ESTA REGIÃO INTEGRASSE A LISTA DO 
PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE. PARTA DE COMBOIO, À DESCOBERTA DE UMA DAS MAIS BELAS PAISAGENS DO MUNDO.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

ALTO DOURO VINHATEIRO:
A REGIÃO VITÍCOLA REGULAMENTADA 
MAIS ANTIGA DO MUNDO
TEXTO E FOTOS: COTIKOS facebook.com/cotikos
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informação sobre os programas que lhe 
apresentam a região – cultural, lazer, na-
tureza, desporto e aventura. Difícil será 
seletar o que fazer em tão pouco tempo. 

Na manhã seguinte, e já no caminho 
que o traz, de novo, em direção à 
estação, aventure-se pelos primeiros 
quilómetros do percurso pedestre 
“De Fraxinum à Linha do Douro”. A 
subida - entre vegetação espontânea 
e vinhas que levaram à classificação 
do Alto Douro Vinhateiro -, não é 
fácil, mas vale o esforço, pela perce-
ção visual. O panorama é esplêndido: 
vinhas bem penteadas, em socalcos, 
entrelaçam-se numa trama urdida 

com mestria. Ao revestir, com esme-
ro, os declives em redor, deixa a des-
coberto o amor imenso que gerações 
têm devotado à região.

São aqui reconhecidas, desde a 
Antiguidade, condições de excelên-
cia para o cultivo do vinho. Séculos 
mais tarde, em 1756, nasce a pri-
meira região demarcada do mundo, 
pela mão de D. Sebastião Carvalho 
e Melo, futuro Marquês de Pombal. É 
aqui que se produz o Vinho do Por-
to, de características únicas, e um 
dos mais conhecidos e apreciados 
em toda a parte. Nas últimas dé-
cadas, o investimento contínuo em 

tecnologia e novas castas acresce, 
em virtude, a fama mundial da região.

E porque o calor já se faz sentir, e a fadiga 
se acerca das pernas, faça uma pausa 
para almoço na Petiscaria Preguiça. Prove 
a deliciosa sopa de peixe (receita da avó) 
e os peixinhos do rio, acompanhados de 
uma salada mista com beldroegas. O qua-
dro exterior é digno de moldura

De estômago aconchegado, trilhe a 
curta distância que o separa da esta-
ção ferroviária e do cais fluvial, onde 
poderá repousar junto ao rio, até à 
hora da partida. No regresso, a mesma 
paisagem com novos encantos.

55.000€
Moradia

Vila Nova do Campo - Santo 
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Creixomil – Guimarães
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Apartamento

Azurém - Guimarães
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Edifício Habitacional

Oliveira, S.Paio e S.Sebastião - 
Guimarães Área: 130m2
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Ponte - Guimarães
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Moradia

Atei - Mondim de Bastos  
Área:  520m2
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Souto St.Maria, Souto S.Salvador 
e Gondomar - Guimarães
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359.000€
Apartamento

Oliveira, S. Paio e S.Sebastião - 
Guimarães Área: 178m2
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Quinta

Nespereira - Guimarães
Área: 300m2
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GO
GUIMARÃES - QUINTÃ 

Envie CV para: go@remax.pt

1 - Agência que vende mais
casas em Guimarães
2 - Elevadas remunerações
3 - Formação especializada
4 - Inicie hoje, com 60.000
imóveis para vender
5 - Seja dono do seu negócio,
numa marca líder a nível mundial
6 - Seja dono do seu tempo,
faça a gestão do seu
horário de trabalho

Moradia
Costa – Guimarães

Área: 419m2

Moradia
Atães e Rendufe – Guimarães

Área: 672m2

Armazém
Azurém - Guimarães

 Área: 366m2
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O piloto oriundo da Irlanda do Nor-
te, acompanhado por Paul Nagle, 
cumpriu as 19 classificativas da 
prova portuguesa, das quais venceu 
oito, com um tempo de 3h59’01’’,0, 
superando o norueguês Andreas 
Mikkelsen, segundo classifica-
do, acompanhado a bordo de um 
Volkswagen Polo por Anders Jaeger 
Synnevag, com uma diferença de 
29,7 segundos, e o francês Sébas-
tien Ogier, que, também ao volante 
de um Volkswagen Polo, com Julien 
Ingrassia na navegação, obteve o 
lugar mais baixo do pódio, a 34,5 
segundos do britânico, mas consoli-
dou a liderança do campeonato.

O tricampeão do mundo arreca-
dou 18 pontos em Portugal – 15 do 
terceiro posto e mais três da vitória 

na ‘power stage’ de Fafe, e passou 
a contabilizar 114 pontos, alargando 
para 47 a distância para a vice-lide-
rança, agora ocupada por Mikkelsen, 
que aproveitou para ultrapassar o 
neozelandês Hayden Paddon (Hyun-
dai i20), que caiu do segundo para 
o quarto posto, após se ter despis-
tado e visto o carro incendiar-se na 
etapa de Ponte de Lima, e o com-
patriota Mads Ostberg (Ford Fiesta 
RS), que permanece em terceiro, 
com 61 pontos, após ter alcançado o 
sétimo posto no Norte de Portugal.

Kris Meeke, que subiu à sétima posição 
da geral, com 26 pontos, tornou-se 
igualmente no primeiro piloto britânico 
a vencer em território luso desde 2000, 
quando Richard Burns, em Subaru 
Impreza, arrecadou o triunfo, e, no final 

da prova, referiu que tirou o “máximo 
partido” de cedo ter obtido a liderança, 
dedicando ainda o triunfo aos aficio-
nados portugueses, pelo “ambiente 
incrível” vivido durante a prova, “espe-
cialmente no salto final em Fafe”.

Depois de Ogier ter vencido na 
primeira classificativa do rali, a 
super especial de Lousada, ainda na 
quinta-feira, o britânico assumiu a 
liderança logo na primeira especial 
de sexta-feira, em Ponte de Lima, 
nunca mais a tendo largado até ao 
fim da prova, que contou ainda com 
a vitória do belga Thierry Neuville 
na etapa da baixa do Porto e com a 
de Ogier na ‘power stage’ de Fafe, 
um dos pontos sempre mais aguar-
dados da corrida, em que Meeke fez 
oitavo a 5,8 segundos do francês.

VODAFONE RALLY DE PORTUGAL

DEPOIS DO EMBLEMÁTICO
ARRANQUE NO BERÇO A VITÓRIA

SORRIU A KRIS MEEKE
CENTENAS DE PESSOAS ENCHERAM AS RUAS DA CIDADE-BERÇO PARA TESTEMUNHAREM A PARTIDA DOS 

MOTORES MAIS FAMOSOS DO MUNDO. PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO, GUIMARÃES FOI PALCO DA 
CERIMONIAL START, NO ARRANQUE DO VODAFONE RALLY DE PORTUGAL, E CENÁRIO PRIVILEGIADO DE UMA 
PROJEÇÃO MEDIÁTICA SEM FRONTEIRAS. O CAMPO DE SÃO MAMEDE E O CASTELO DA FUNDAÇÃO FORAM O 
PANO DE FUNDO DA SESSÃO DE AUTÓGRAFOS DOS NOMES MAIORES DO AUTOMOBILISMO INTERNACIONAL, 

MAS, NO FIM DA PROVA, O GRANDE DESTAQUE FICOU MESMO DO LADO DO BRITÂNICO KRIS MEEKE.

© MARCO JACOBEU
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MIGUEL CAMPOS QUINTO
NA CATEGORIA WRC2
O piloto de Famalicão, acompanhado por 
Carlos Magalhães a bordo de um Skoda 
Fabia R5, obteve a melhor prestação 
entre os 11 pilotos portugueses presen-
tes no rali, ao terminar no 14.º lugar da 
classificação geral, 15.52 minutos do 
vencedor Kirs Meeke, e no quinto da 
categoria WRC2, a 04.06,68 minutos do 
sueco Pontus Tidemand, que arrecadou 
a pontuação máxima, com o nono lugar 
da classificação geral.

Numa prova em que o vimaranen-
se Pedro Meireles não participou, 
Diogo Salvi era o outro português a 

competir na categoria WRC2, desta 
feita com um Ford Fiesta RS, tendo 
até começado bem ao cotar-se como 
o melhor português em Lousada, 
na 32.ª posição, a 10,6 segundos de 
Ogier, mas acabou por desistir na tar-
de de sexta-feira, na passagem por 
Viana do Castelo, tal como aconteceu 
com José Pedro Fontes, atual líder do 
campeonato nacional, que desistiu 
após ter sentido problemas com a 
embraiagem do Citroen DS3 R5.

O segundo melhor português no fim da 
prova acabou por ser João Fernando 
Ramos, com o 47.º lugar ao volante de 
um Mitsubishi Lancer EVO X, seguido 
por Pedro Moreira Rodrigues, a bordo 
de um Subaru Impreza WRX, em 54.º.
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CURIOSIDADES
SOBRE A PROVA
• É a segunda vitória do piloto
britânico no WRC (a primeira
foi na Argentina 2015).

• É a quinta vitória britânica em 50 
edições de rali, ou seja, 10 por cento 
dos triunfos são de pilotos prove-
nientes da Grã-Bretanha.

• É o quarto piloto britânico a ganhar 
(Colin McRae venceu em 1998 e em 
1999, Richard Burns ficou em primeiro 
em 2000 e Tony Fall triunfou em 1968)

• É o primeiro piloto britânico
a ganhar em 16 anos.

• Segunda vitória do DS3
WRC em Portugal. A primeira
aconteceu em 2011.

• Oitavo triunfo da Citroën
em Portugal. Iguala a Lancia.

• Quebra série de três
vitórias consecutivas (2013,
2014 e 2015) do Polo WRC.

• O piloto britânico impediu
Ogier de igualar os cinco triunfos de 
Markku Alen, um recorde na prova.

• Ogier falha a 50ª vitória
da carreira no WRC.

• Meeke é o terceiro piloto diferente 
a ganhar em três anos.

• O Citroën DS3 WRC é o terceiro 
carro a ganhar em 2016 depois das 
vitórias do Volkswagen Polo WRC 
(Monte Carlo, Suécia e México) e do 
Hyundai i20 WRC (Argentina).




