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Deixamos-lhe uma série de sugestões 
para aproveitar os meses mais quentes 
por Guimarães ou aqui por perto. Praias, 
piscinas, percursos a pé, pelo ar ou de 

bicicleta. Tudo para um verão mais feliz.

GUIMARÃES – PEÇA PARA 
CORO E ORQUESTRA

Saiba como surgiu este tema composto 
pelo vimaranense Tiago Simães. Uma 

exaltação à cidade-berço.

ARTE PELA LENTE DE JOSÉ CALDEIRA
Entrevista ao fotógrafo 

vimaranense que realizou um 
sonho: eternizar imagens
de artes performativas.

24 DE JUNHO
Os medalhados, as inaugurações 
e a festa que marcou os 888 anos 

da Batalha de São Mamede. 
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FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

SHAKESPEARE ESCREVEU:
“Há quem diga que todas
as noites são de sonhos.

Mas há também quem garanta que 
nem todas, só as de verão.

No fundo, isto não tem muita 
importância. O que interessa mesmo 
não é a noite em si, são os sonhos.

Sonhos que o homem sonha sempre, 
em todos os lugares, em todas as 
épocas do ano, a dormir ou acordado”

Isto para lhe dizer que estamos no 
tempo dos sonhos estivais e para 
os viver não precisa de ir muito 
longe. Aqui mesmo, em Guimarães, 
apresentamos-lhe um roteiro com 
várias alternativas, para todos 
os gostos, como são exemplo 
os percursos pedestres pelo seu 
concelho. Afinal, ainda há muito por 
descobrir na eterna Penha, pelos 
moinhos de S. Torcato ou na secular 
Citânia de Briteiros. Por perto há 
sempre os tradicionais dias de praia 
na Póvoa de Varzim, a habitual praia 
dos vimaranenses.

Em Guimarães, para além das 
esplanadas por toda a cidade e das 
piscinas por todo o concelho, o verão 
traz também as Festas da Cidade e 
Gualterianas, o Barco Rock Fest ou 
o Cinema em Noites de Verão, da 
responsabilidade do Cineclube.

Porque na cidade-berço também é 
possível viver um verão mais feliz. Esse 
verão que nos aquece a alma e em que 
celebramos a vida sob a bênção do Sol.
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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

12
32

ARTE PELA LENTE
DE JOSÉ CALDEIRA

ROTÁRIOS EM
TERRAS DO DEMO

37

34

7000 CONQUISTADORES
SOLIDÁRIOS COM A CERCIGUI

COTIKOS
PARQUE NATURAL DO ALVÃO
UMA JANELA PARA O REINO MARAVILHOSO

22

39

BRUNO VIEIRA AMARAL
O LADO PROFANO
DA LITERATURA

VIMARANENSES VIBRAM
COM A SELEÇÃO DAS QUINAS
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OBJECTOS ESTRANHOS
ENSAIO DE PROTO-ESCULTURA
01 de julho a 31 de dezembro
PAC - Inauguração 22h00

A exposição “Objectos Estranhos: ensaio 
de proto-escultura” tem por objetivo 
reunir um amplo conjunto de peças do 
património religioso, popular e arqueoló-
gico da região, fazendo-as dialogar com 
peças de artistas contemporâneos. 

NOITE BRANCA
09 de julho - sábado
Vários locais da cidade

No Largo João Franco, para os mais eclé-
ticos, ouve-se hip hop, r&b, pop, drum 
and bass, reggae, samba, arroxa, pago-
de, afrobeate e kizomba. Na Praça de S. 
Tiago, o som será house comercial e no 
Largo Condessa do Juncal ouve-se mú-
sica mais funk e soul. A Plataforma das 
Artes e da Criatividade volta a acolher o 
Palco Remember para os mais nostálgi-
cos apreciarem os hits dos anos 70, 80 
e 90. A Rua de Sto. António também se 
associa à festa com grandes doses de 
animação. O já mítico Trio Elétrico desce 
novamente do Largo da Mumadona até 
ao Largo do Toural a debitar bem alto 
música eletrónica, dance music e house. 

A CAMINHO DE MALICUTI
ACADEMIA DE BAILADO DE GUIMARÃES
10 de julho – domingo- 18h00
CCVF - Dança

Este espetáculo resulta do trabalho 
desenvolvido nos últimos três meses 
e conta com a participação de todos 
os alunos de ballet clássico, contem-
porâneo e hip-hop. Dois caminhos, um 
destino. Dois caminhos, um desejo. Num 
pequeno grande vale entre duas mon-
tanhas entramos num vaivém de cores 
onde a paixão se funde com a fantasia.

CAMINHOS DE FLORESTA 
15 de julho a 31 de dezembro
PAC - Inauguração 22h00
Exposição

Para o filósofo alemão Martin Heidegger, 
de cuja obra o título desta exposição 
é pedido de empréstimo, a produção 
artística é uma forma de posicionamen-
to do homem perante a natureza. Esta 
exposição reúne um conjunto de apro-
ximações e de diálogos com uma certa 
ideia de natureza, enquanto tematização 

do diverso, daquilo que nos é estranho, 
e de como a podemos vir a traduzir, a 
compreender e a habitar.

•
FESTIVAL INTERNACIONAL 
VAUDEVILLE RENDEZ-VOUS

TIPPING POINT [ESTREIA NACIONAL]
15 de julho- sexta-feira - 22h00
Plataforma das Artes e Criatividade
Circo contemporâneo 
Entrada livre

RESILIÊNCIA [ESTREIA ABSOLUTA]
17 de julho – domingo- 19h00
Plataforma das Artes e Criatividade
Circo contemporâneo
Entrada livre

•
CONTEXTILE 2016
Bienal de Arte Têxtil Contemporânea
[EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL]
30 de julho a 15 de outubro
CCVF - Entrada livre

Uma exposição inédita que integra 54 
obras, de 51 artistas, selecionadas en-
tre 732 propostas (544 artistas) por um 
júri internacional composto por Lala de 
Dios, Cláudia Melo, Lívia Papai, Paula 
Sá e Paulo Leocádio. Um retrato da 
criação de arte têxtil contemporânea 
no panorama artístico nacional e inter-
nacional, com obras provenientes de 
artistas dos quatro cantos do mundo, 
de países como Japão, Taiwan, Argen-
tina, Brasil, Estados Unidos, Polónia, 
Inglaterra, Portugal, entre outros. 

JULHO EM GUIMARÃES

AGENDA
CULTURAL

TIPPING POINT © MARK DAWSON PHOTOGRAPHY

GMR TV

PROJETO DE 
ALFABETIZAÇÃO 

DE ADULTOS 
PRETENDE 

CHEGAR A TODO 
O CONCELHO

O projeto de alfabetização de adultos 
“Oficina das Letras”, levado a cabo 

pela professora vimaranense Eva 
Liliana Ribeiro, conta já com um total 

de 35 pessoas, com idades com-
preendidas entre os 50 e 83 anos. 
Destinado a adultos interessados 

em desenvolver a escrita e a leitura, 
dinamizando o seu quotidiano com 

aprendizagem através de oficinas 
de alfabetização, o projeto promove 

também o combate ao isolamento 
social das pessoas. Eva Liliana, coor-

denadora do programa, começou 
por dar formação de adultos onde 

conheceu “muitas pessoas com difi-
culdades de escrita e de leitura, que 

sentiam muita vergonha”, tendo sido 
essa a sua motivação para criar um 

projeto que contribui para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. Esta 
oficina está a ser implementada em 

Azurém, contudo, a coordenadora 
pretende que chegue às 48 fregue-
sias do concelho. As oficinas estão 
a ser dinamizadas duas vezes por 

semana, com duração de uma hora e 
meia, na Junta de Freguesia de Azu-

rém, na associação “Os Mesmos” das 
Cancelas da Veiga, na Associação de 
Moradores do Bairro Nossa Senhora 

da Conceição e na Fraterna.

veja a reportagem
na íntegra em gmrtv.pt
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CULTURA

“GUIMARÃES – PEÇA PARA CORO
E ORQUESTRA” APRESENTADO

NO DIA UM DE PORTUGAL
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

DA AUTORIA DO COMPOSITOR VIMARANENSE TIAGO SIMÃES, A MÚSICA
“GUIMARÃES – PEÇA PARA CORO E ORQUESTRA” FOI LANÇADA EM CD NO PASSADO DIA 24 DE JUNHO

COM A INTERPRETAÇÃO A CARGO DA ORQUESTRA DE GUIMARÃES E DE UM CONJUNTO DE VIMARANENSES
QUE FORMARAM O CORO PARA ESTA PRODUÇÃO. ESTIVEMOS À CONVERSA COM TIAGO SIMÃES PARA 

PERCEBERMOS COMO NASCEU ESTE TEMA E COMO ESTÁ A SER ACEITE PELOS VIMARANENSES. 

Como surgiu este tema?

Este tema foi-me encomendado pela 
Fundação Cidade de Guimarães e pelo 
Círculo de Arte e Recreio para ser (a 
proposta inicial era essa) o hino da 
CEC2012. Deveria seguir os seguintes 
pressupostos: tinha de ser um tema para 
orquestra e coro, reunindo os coros de 
Guimarães; tinha de ser curto, quatro ou 
cinco minutos, erudito mas "acessível", 
com reminiscências de música tradicio-
nal e ecoando as tradições Nicolinas, 
mas ao mesmo tempo sinfónico, atual 
e original. Não foi fácil corresponder a 
tantos requisitos, confesso! Por razões 
logísticas, burocráticas, ou outras, da 
Fundação Cidade de Guimarães, razões 
que me ultrapassam, o tema não foi 
utilizado para o propósito inicial, mas sim 
como música de abertura dos festejos 
do 24 de Junho, nesse mesmo ano, na 
Plataforma das Artes.

Em que se inspirou para a composição 
da música?

Logo no dia seguinte ao convite que me 
foi endereçado - pensando nos pressu-
postos que me foram sugeridos - tive a 
ideia da melodia das estrofes e a partir 

daí comecei a desenhar o esquema/
forma da composição. Gravei imediata-
mente uma maquete em casa (afastada 
do resultado final da composição, mas 
onde se podia já perceber o caminho 
a tomar) e quando a apresentei foi extre-
mamente bem aceite. A partir daí, fui 
construindo o arranjo orquestral e em 
poucos dias estava completo. A letra foi 
feita de forma paralela em colaboração 
com o João Miguel Ferreira, tentando 
demonstrar a nossa abertura à Euro-
pa e ao Mundo, partindo do geral para 
o particular, sem esquecer as nossas 
raízes e história. O tipo de compassos e 
modos utilizados nas estrofes da com-
posição musical visa trazer um pouco 
de medieval ao contemporâneo, produ-
zindo um efeito de "lift-off" no refrão, 
com a estabilização do ritmo e retirada 
da percussão tradicional. A harmonia 
da introdução orquestral é uma versão 
estilizada da bridge (a parte ascendente 
onde se canta "Podemos construir um 
mundo novo") e o final do tema pretende 
ser uma explosão de alegria que tentei 
produzir através da deceção auditiva do 
ouvinte, mudando a harmonia quando 
se esperava que já não o fizesse, numa 
coda que transporta o tema mais além e 
introduz novos instrumentos no final do 
arranjo, como o glockenspiel e o jogo de 

sinos. Os sinos da Oliveira também estão 
na gravação, de forma quase impercetí-
vel mas produzindo efeito.   

De onde surgiu a ideia de o recuperar 
agora, quatro anos depois?

Já por várias vezes pensei em fazê-lo, 
pois achava uma pena que esta peça 
não fosse do conhecimento dos vimara-
nenses. Após várias conversas com pes-
soas do coro que na altura participaram 
na execução, a vontade foi crescendo e 
o Sr. Abílio Lima Freitas convenceu-me 
definitivamente que a obra tinha de ser 
devidamente registada. 

O projeto teve desde o início uma boa 
recetividade?

A recetividade não podia ter sido melhor. 
Marquei uma audiência com o Vereador 
da Cultura, Dr. José Bastos, apenas com 
o intuito de perceber se interessava à 
Câmara Municipal este projeto. Imedia-
tamente ele propôs que a Orquestra de 
Guimarães o interpretasse e que fosse 
feito o registo em CD, para distribuição 
pelos vimaranenses. A Câmara, e toda a 
sua equipa, apoiou-me sempre em todo 
o processo, viabilizando-o. Tive também 
o apoio dos competentíssimos Estúdios 
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SPL, em Brito, através do Pedro Mouga, 
que fez as captações e misturou/pro-
duziu o tema comigo. Criei depois um 
grupo no facebook para juntar pessoas 
que quisessem participar e num instante 
se conseguiram pessoas suficientes, 
cheias de alegria e vontade de cantar, 
que adoram também a sua cidade. O 
Ivo Rainha, a Telma Costa (FreePass) e o 
Pedro Alves, fizeram também questão 
de acompanhar todo o processo desde 
o início, fazendo o registo em vídeo e fo-
tos. Finalmente, o jornal Mais Guimarães, 
a quem eu e todos vimaranenses temos 
de agradecer por permitir que a obra 
lhes chegue às mãos em formato físico. 
Creio que tenho muita sorte em viver 
numa cidade que apoia os seus artistas 
e onde os próprios artistas e cidadãos se 
entreajudam desta forma. 

Como decorreram as gravações e a 
preparação do CD?

A preparação logística decorreu desde 
janeiro, mas na verdade - à boa moda 
portuguesa - o trabalho efectivo ficou 
quase todo para o fim, já sob pressão 
de cumprir o prazo pré-estabelecido 
(junho). Como o projecto requeria muita 
gente (orquestra e coro), foi bastante 
difícil conciliar horários e disponibilida-
des, havendo pouco ou nenhum tempo 
para ensaios ou falhas nas gravações. 
Mas finalmente lá conseguimos, com 
boa vontade e esforço colectivo. Todos 
deram o máximo e foram momentos 
muito divertidos em estúdio. 

Está satisfeito com o resultado?

Depois do trabalho terminado e de ouvir 
"com outros ouvidos" (mais relaxados), 
tenho tendência para achar que pode 
ser sempre melhor.  Acho porém que, no 
geral, está bem conseguido. Sinto-me 

orgulhoso com o resultado e creio que 
todos os participantes também. Espero 
que os restantes vimaranenses tenham 
a mesma opinião. 

Tem prevista a concretização de outros 
projetos?

Como compositor, maestro ou pianista, 
tenho obras guardadas "na gaveta", à 
espera das condições certas para verem 
a luz do dia. Não vivo exclusivamente da 
composição e por isso – à parte das en-
comendas que vou recebendo - compo-
nho também para mim, por gozo pessoal 
nos tempos livres. Talvez num futuro 
próximo se possam reunir as condições 
físicas e financeiras para as poder exe-
cutar e gravar. Estou a trabalhar nisso.

Mas com dois filhos pequenos, o traba-
lho de docente no Conservatório e os 
concertos e espetáculos com vários pro-
jetos, pouco tempo me sobra na verda-
de. Ainda assim, não posso evitar apai-
xonar-me diariamente pelo meu trabalho 
(tenho muita sorte). É diferente todos os 
dias e as ideias novas surgem onde me-
nos se espera: do Bjazz (Coro da Escola 
de Jazz do Convívio) aos Let the Jam Roll 
(que em breve darão novidades), da área 
empresarial ao projeto Mátria (Vila Real), 
da programação cultural às gravações e 
produções em estúdio, ao doutoramento 
a que estou neste momento a concorrer. 
São muitos projetos, todos eles apaixo-
nantes e que me retiram muito tempo. 
“Tens de ter calma”, dizem-me com 
alguma razão. Mas não posso evitar ser 
assim e faço um esforço diário para con-
tinuar a produzir valor artístico, aprender 
e crescer. O que o futuro me reserva não 
sei, mas continuo a trabalhar com gosto 
pelo que faço e creio que isso é o mais 
importante.

O GRUPO MAIS GUIMARÃES 
ASSOCIOU-SE A ESTE 
IMPORTANTE PROJETO 
CULTURAL, OFERECENDO
O CD JUNTAMENTE
COM OS PRIMEIROS
1500 EXEMPLARES
DO JORNAL SEMANÁRIO
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Zé Perdigão esteve recentemente em 
Cabo Verde, a convite da Embaixada de 
Portugal em Cabo Verde e do Instituto 
Camões - Centro Cultural Português em 
Cabo Verde, onde realizou alguns con-
certos. A recetividade do povo africano 
foi muito boa, na linha do que o cantor 
tem acolhido pelos vários palcos do 
mundo por onde tem passado. A música 
do vimaranense chega e aconchega. 
Exemplo disso são os vários reconheci-
mentos que tem colecionado ao longo 
dos muitos anos de carreira. A condeco-
ração, em março de 2014, como Cidadão 
Honorário pelo Governo Provincial da 
Cidade de Buenos Aires - Argentina, 
distinção nunca dantes atribuída a 
um artista ou cidadão português, é 
uma das condecorações que mais se 
destacam na vida do vimaranense e 
que comprova a grande recetividade 

internacional que lhe é atribuída.
O concerto no Casino da Póvoa, 
agendado para este mês, vai assu-
mir-se como “uma mescla de várias 
culturas – ibérica, sul-americana e 
cabo verdiana” pretendendo-se uma 
“viagem musical lindíssima”. Em pal-
co, estarão também mais setes mú-
sicos: Nuno Cachada (guitarra), Mário 
Gonçalves (bateria percussões), 
Helder Costa (braguesa, cavaqui-
nho, bandolim, guitarra folk), Alba-
no Fonseca (baixo elétrico / vozes), 
Ricardo Passos (multi-instrumentista, 
percussões, cordas, sopros, vozes e 
outros instrumentos exóticos), Rui 
Reis (saxofone, flautas, gaita de foles) 
e Ricardo Geronyom (handpan).

Filho de pai transmontano e mãe 
minhota, José Salgado da Silva Perdi-

gão nasceu na freguesia vimaranense 
de Fermentões. Aí cresceu, bem no 
seio de um ambiente cultural: Centro 
Cultural e Recreativo de Fermentões, 
Orfeão Litúrgico Coral de Fermentões, 
Associação dos Escuteiros de Portu-
gal e Corpo Nacional de Escutas, cuja 
influência foi decisiva para a sua vida. 

O futuro de Zé Perdigão passará por 
regressar a Cabo Verde: “Quando 
menos esperamos a vida coloca-nos 
desafios que põem à prova a nos-
sa coragem e a nossa vontade de 
mudança. Cabo Verde será a minha 
casa para os próximos tempos, 
quanto tempo não sei... Como diz o 
poeta: "Não sei quanto tempo este 
sonho vai durar, mas resolvo viver 
cada momento como se fosse o últi-
mo." (Paulo Coelho).

MÚSICA

DEPOIS DE CABO VERDE,
ZÉ PERDIGÃO SOBE AO PALCO

DO CASINO DA PÓVOA 
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O ARTISTA VIMARANENSE VAI APRESENTAR-SE NO PRÓXIMO DIA 16 DE JULHO, PELAS 22H00,
NO CASINO DA PÓVOA DE VARZIM. O PASSADO TRANSFORMA-SE EM FUTURO E O REGRESSO

A CABO VERDE, POR ONDE ESTEVE NOS ÚLTIMOS TEMPOS, ESTÁ CONFIRMADO APÓS A APRESENTAÇÃO
DE ZÉ PERDIGÃO NO LITORAL PORTUGUÊS.
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Em conferência de imprensa, Paulo 
Vieira de Castro, presidente da direção 
da SMS, disse que o concurso é aberto 
a todos os participantes, a partir dos 16 
anos, e o objeto fotografado deve estar 
relacionado com o concelho de Guima-
rães. Os responsáveis pela iniciativa 
apelam a “olhares refrescados” sobre 
a realidade vimaranense, frisando que 
as pessoas não se devem prender 
àquilo que já é bastante fotografado no 
concelho. “As pessoas são chamadas a 
fotografarem e que tenham olhares 
e visões sobre o mais importante 
e interessante sobre os objetos de 
Guimarães. Um momento que fique 
no espólio da sociedade, frisou  
Paulo Vieira de Castro.

Cada participante poderá concorrer 
com seis fotografias e o material 
deve ser entregue até 28 de outu-
bro. Depois de um mês de avaliação, 
os vencedores serão anunciados em 
dezembro. Segue-se uma expo-
sição dos trabalhos e a iniciativa 
conclui-se com a edição de um livro 
com o material que os concorrentes 
enviaram. O primeiro prémio é um 
valor pecuniário de mil euros (que 
poderá ser entregue em material 
fotográfico) e um conjunto de livros 
fornecidos pelo Centro Português 
de Fotografia. Aliás este será um 
prémio atribuído aos três vence-
dores: o segundo prémio é de 500 
euros e o terceiro de 250 euros.  

Vai realizar-se uma atividade para-
lela em que se apela às pessoas que 
fotografem com o telemóvel e lancem 
as suas “captações” nas redes sociais. 
Esta é mais uma forma de envolver a 
população neste projeto da Sociedade 
Martins Sarmento. 

O responsável disse ainda que a SMS 
lança-se neste desafio com o propósito 
de “homenagear o seu patrono – Mar-
tins Sarmento – que utilizava a foto-
grafia como forma de registo científi-
co”. Por outro lado, “Martins Sarmento 
era um homem que se dedicava às 
coleções que eram importantes para 
a população”, vincou Amélia Gomes 
Alves, da direção da SMS.

CULTURA

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
LANÇA CONCURSO DE FOTOGRAFIA

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU • FOTOGRAFIA: FRANCISCO RODRIGUES/MAIS GUIMARÃES

A SOCIEDADE MARTINS SARMENTO (SMS) VAI LEVAR A CABO A PRIMEIRA EDIÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
“GUIMARÃES - EXPEDIÇÃO FOTOGRÁFICA”. ESTE CONCURSO, A QUE SE SEGUIRÁ UMA EXPOSIÇÃO, CONTA COM A 

COLABORAÇÃO DA SECÇÃO DE FOTOGRAFIA DO CINECLUBE DE GUIMARÃES. O CONCURSO DECORRE ATÉ AO PRÓXIMO DIA 
28 DE OUTUBRO, DATA LIMITE PARA ENTREGA DAS FOTOGRAFIAS, JUNTAMENTE COM AS SUAS DESCRIÇÕES.

PUB
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 Lembra-se da primeira  
 fotografia que tirou? 

Sim, com a máquina do meu tio Jacinto. Na 
minha casa a fotografia era um luxo muito 
raro. Que eu me lembre, tinha menos 
de cinco anos quando comecei a dar os 
primeiros cliques. A fotografia era mágica, 
um mundo desconhecido a descobrir, 
hoje em dia é um dado adquirido e pouco 
misteriosa para a maioria das pessoas.

 Acredita que uma fotografia perfeita 
 é a que mostra a verdade, mas 
 também pode e consegue enganar. 
 A fotografia tem muito poder… O 
 José Caldeira sente-se poderoso 
 ao fotografar? 

Não me sinto dessa forma. 
Normalmente até me sinto inseguro, 
o que me obriga a redobrar a minha 
atenção no trabalho e tentar dar 
sempre o meu melhor, por vezes em 
condições muito más.

Gosta de ser fotografado?

Depende do contexto. Com amigos e 
família gosto de ser fotografado, noutras 
situações não me sinto à vontade.

 É o atual fotógrafo do Teatro Municipal  
 do Porto e no início do ano inaugurou 
 uma exposição de algumas fotografias 
 dos eventos que fotografou. Trata-se 
 de um balanço de 2015 em imagens. E 
 que balanço faz em palavras? 

Um balanço muito positivo. O 
Teatro Municipal do Porto – Rivoli e 
Campo Alegre é uma grande aposta 
cultural do presidente da Câmara 
Municipal do Porto, Rui Moreira, e 
que sem dúvida se transformou em 
valor acrescentado para a cidade, 
em vários aspetos. Para mim foi 
um enorme desafio e uma grande 
responsabilidade pois muita gente, 
de várias entidades, conta com o 
meu trabalho, não tenho grandes 
margens para falhas pois no mundo 
da comunicação é tudo para ontem. 
A exposição “2015 imagens” foi um 
passo perfeitamente natural e fazia 
todo o sentido que acontecesse, 
não apenas pelo meu trabalho mas 
para homenagear as centenas de 
artistas e técnicos que fazem com 
que as coisas aconteçam para todos 
nós, o público.

 Foi difícil fazer a seleção? 
 Que critério utilizou? 

Não foi difícil, foi doloroso, muitas boas 
imagens tiveram de ficar de fora, mas 
faz parte do processo.

Foi a primeira exposição que realizou? 

Exposição a solo é a primeira, mas já 
estive inserido noutros projetos coletivos.

Também já se aventurou em 
publicações e no final do ano 
passado, juntamente com o jornalista 
vimaranense Samuel Silva, lançou 
o livro Guimarães Top Secret. Dos 
segredos que revelam, quais os que 
mais o marcaram em termos de 
fotografia e/ou história?

Sem dúvida a Rota dos Frescos 
que tentam sobreviver ao tempo e 
abandono e a enorme muralha de 
Castro de Sabroso constantemente a ser 
absorvida pela vegetação selvagem.

 Guimarães é uma cidade fotogénica? 

Sem qualquer dúvida, Guimarães é uma 
cidade que se vai revelando conforme 
vou crescendo, já o disse em público.

 Foi um dos oradores convidados 
 para o TEDx Guimarães 2016. 
 Que mensagem quis deixar aos 
 participantes neste evento? 

Mensagem muito simples: por favor 
frequentem os teatros, contemplem o 
que de melhor se faz a nível criativo e 
inspirem-se. O palco é um lugar mágico.

FOTOGRAFIA

ARTE PELA LENTE
DE JOSÉ CALDEIRA
TEXTO: SOFIA PIRES • FOTOGRAFIAS: JOSÉ CALDEIRA

JOSÉ CALDEIRA ENCONTROU NA FOTOGRAFIA A MELHOR FORMA DE SE 
EXPRIMIR E PODER SER FOTÓGRAFO DE ARTES PERFORMATIVAS É UM 
SONHO TORNADO REALIDADE: APAIXONA-O FOTOGRAFAR ARTISTAS NO SEU 
MOMENTO DE EXPRESSÃO. ESTA ESPÉCIE DE SIMBIOSE OCUPA-LHE A MAIOR 
PARTE DO TEMPO NO TEATRO MUNICIPAL DO PORTO – RIVOLI E CAMPO 
ALEGRE E, APESAR DOS JÁ 17 ANOS DE CARREIRA, AINDA SE CONSIDERA 
“MUITO NOVO” PARA BALANÇOS DO PERCURSO QUE FEZ ATÉ AO MOMENTO. 
“ACONTECEU TUDO DE FORMA MUITO NATURAL”, GARANTE. O FOTÓGRAFO 
QUER APENAS DESFRUTAR E DEIXAR-SE SURPREENDER. 

“UMA FOTOGRAFIA 
VERDADEIRAMENTE BOA, 
E NÃO FALO APENAS DA 
ESTÉTICA, É TÃO DIFÍCIL 
DE ENCONTRAR COMO UM 
DIAMANTE, MAS É ÓBVIO 
QUE DEPENDE SEMPRE DOS 
CRITÉRIOS DE CADA UM”.
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Na comunicação, o José Caldeira 
poupou nas palavras. É um homem de 
poucas palavras e dos que considera 
que uma imagem vale mais do que 
1000 palavras? 

Sim, é verdade, não sou muito dado a 
palavras, a imagem é a minha forma 
de expressão e gosto de sentir que 
as mesmas podem espoletar 1000 
palavras.

O que destacaria como momentos 
mais marcantes da carreira 
profissional? 

Sem dúvida os momentos mais 
marcantes da minha carreira 
profissional foram ter trabalhado para 
a Capital Europeia da Cultura, agora 
para o Teatro Municipal do Porto e os 
livros para os quais me deu um enorme 
gozo fotografar.

 O quê ou quem é que gostaria 
 de fotografar e ainda não teve 
 oportunidade de o fazer? Porquê? 

A vida selvagem. Adoro animais, um 
sonho desde criança, mas nunca 

tive tempo para me dedicar a isto. É 
também preciso muito dinheiro para 
tal, as revistas da especialidade já 
não pagam como antigamente e em 
Portugal não existe mercado.

 Às vezes parece que vive e respira 
 fotografia… Que outras 
 coisas o entusiasmam? 

Assim de repente, viajar,
cinema e o silêncio.

 Quando não está a trabalhar 
 costuma fotografar? 

Quando não estou a trabalhar gosto 
de explorar coisas diferentes e 
assim procurar novas inspirações. 
Simplesmente guardo a máquina e vivo 
a vida procurando assim novas ideias 
para depois aplicar na fotografia.

 Imagina-se a fazer outra coisa? 

Sim imagino, apesar de amar a 
fotografia, não me limito apenas a 
ela, como pessoa criativa preciso de 
explorar outras áreas.

© MIGUEL OLIVEIRA

NO DIA 8 DE JULHO TERMINA A EXPOSIÇÃO "2015 
IMAGENS" NO RIVOLI, ALTURA EM QUE É LANÇADA 
UMA PUBLICAÇÃO CORRESPONDENTE À RESENHA 

DE UM ANO DE TRABALHO A FOTOGRAFAR 
ARTISTAS NO TEATRO MUNICIPAL DO PORTO. O 

FOTÓGRAFO JOSÉ CALDEIRA CONVIDA TODOS OS 
VIMARANENSES A PARTICIPAREM, PELAS 18H00, 

NO LANÇAMENTO DESTE LIVRO NA INVICTA.
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 A Podoclínica apresenta um serviço de 
 resposta a várias patologias relacionadas  
 com o pé e todas as práticas são realizadas  
 por si. Quem é Vítor Hugo Oliveira? 
Resumidamente, posso dizer que nasci a 
12 de Agosto de 1975 em V. N. de Famali-
cão e vivi numa pequena aldeia do conce-
lho, Oliveira Santa Maria, no seio de uma 
família humilde e trabalhadora que nunca 
me faltou com nada e a quem tudo devo, 
até vir para a cidade de Guimarães, 
onde resido atualmente. Depois do se-
cundário no Externato Delfim Ferreira 
em Riba de Ave, rumei à universidade 
seguindo a vontade de aliar duas pai-
xões: a área da saúde e o desporto.

 Como surgiu a escolha pela Podologia? 
Posso dizer que foi de forma ocasional. 
Sempre pratiquei desporto, concretamen-
te futebol, e joguei muitos anos no Vitória 
de Guimarães. Apesar de ter tido a possi-
bilidade de assinar um contrato profissio-
nal, achei que não era nenhum craque e 
decidi ir estudar. No momento de entrar 
na faculdade queria um curso na área de 
saúde e nesse mesmo ano foi pela primeira 
vez criado em Portugal o curso de Podolo-
gia, uma ciência que estuda, diagnostica, 

trata e previne as patologias e alterações 
do pé e suas repercussões no aparelho 
locomotor. Ora aí estava o que procurava: 
um curso ligado à medicina, específica 
do membro inferior, e que poderia estar 
intimamente ligado com o desporto.

 É uma área em constante inovação. 
 Como acompanha os avanços da área? 
Sim, felizmente é uma área em que há 
bastante inovação e a única forma de 
estarmos a par de tudo o que aconte-
ce é estarmos sempre presentes em 
formações, congressos e palestras. Para 
além da parte letiva, que me estimula 
pela necessidade de passar sempre a 
informação mais atualizada aos meus 
alunos, há a parte da prática clínica, que 
tem de ser sempre apresentada aos 
pacientes com melhor resposta possível. 
Posso dar o meu exemplo: para além de 
uma formação muito importante que 
me marcou, quer a nível pessoal como 
profissional, na Universidade de Barcelona, 
onde realizei o estágio clínico e que me 
proporcionou uma fantástica experiência 
clínica e docente, fiz também o mestrado 
em Psicologia da Dor, a especialidade em 
Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica 

em Podologia e encontro-me a realizar o 
Doutoramento em Engenharia de Polí-
meros e Compósitos. Para além disto, fiz 
também vários cursos mais específicos 
como, por exemplo, em Ortopodologia, em 
Biomecânica, em Ligaduras Funcionais, 
Dermatologia, Aplicações Terapêuti-
cas da Biomecánica do Pé,  Podologia 
Desportiva, Ortóteses Plantares, entre 
outros. O mais importante é estarmos 
sempre à procura do conhecimento.

 E como foram os primeiros anos? 
Foram mesmo muito difíceis, uma vez 
que fui pioneiro nesta área e ninguém 
conhecia a profissão, tendo uma dívida de 
gratidão enorme com vários médicos es-
pecialistas de Guimarães, que me ajuda-
ram muito e com os quais tenho hoje uma 
relação de parceria clínica importante. O 
sucesso que felizmente alcancei deve-se 
sobretudo ao trabalho multidisciplinar com 
todos os outros profissionais de saúde. 
Nos meus inícios, comecei a trabalhar na 
clínica universitária da CESPU, onde me 
licenciei, e posteriormente fui convidado 
para dar aulas na universidade. Essa foi 
sem dúvida uma mais-valia, visto que me 
deu uma bagagem científica e clínica ex-

A SAÚDE COMEÇA NOS SEUS PÉS

PODOCLÍNICA: UM EXEMPLO
DE SUCESSO EM GUIMARÃES
DESDE 1998 QUE A PODOCLÍNICA TEM APRESENTADO OS MELHORES E MAIS AVANÇADOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DA 
PODOLOGIA, SENDO A ÚNICA CLÍNICA NO CONCELHO QUE SE DEDICA EXCLUSIVAMENTE A ESTA ESPECIALIDADE DA ÁREA 
MÉDICA. O OBJETIVO DE TENTAR ESTAR SEMPRE UM PASSO À FRENTE EM EXPERIÊNCIA, QUALIDADE E INOVAÇÃO FAZ DA 
PODOCLÍNICA UM ESPAÇO DE REFERÊNCIA NÃO SÓ EM GUIMARÃES COMO EM PORTUGAL, ESTANDO CERTIFICADA 
PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PODOLOGIA. VÍTOR HUGO OLIVEIRA É O ROSTO POR DETRÁS DO SUCESSO.
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traordinária. Posteriormente, iniciei o pro-
jeto Podoclínica, onde exerço as minhas 
competências clínicas como podologista 
junto da população vimaranense, que me 
acolheu muito bem e a quem agradeço 
toda a confiança que depositam em mim.

 As pessoas estão sensibilizadas para os 
 problemas relacionados com os pés? 
Tudo tem um processo de aprendizagem e 
neste caso um pouco lento, pois a Podologia 
como profissão de saúde é muito recente no 
nosso país e as pessoas não estavam bem 
cientes da realidade clínica que pode afetar 
os pés, bem como das repercussões que 
podem existir no sistema locomotor. Ainda 
há um grande desconhecimento acerca da 
Podologia e das competências dos podo-
logistas e por vezes as pessoas não vão 
aos locais certos para serem tratadas. No 
entanto, na cidade de Guimarães, as pessoas 
já estão mais sensibilizadas para os problemas 
do pé devido ao trabalho que foi desenvolvido 
ao longo dos anos. Contudo, é de extrema 
importância trabalhar como equipa multidiscipli-
nar e que as outras especialidades remetam e 
orientem os pacientes a procurar, sempre 
e quando necessário, um profissional de 
Podologia, pois está em causa, única e 
exclusivamente, a saúde do paciente.

 Até que ponto um bom acompanhamento  
 de um profissional da área pode 
 influenciar a resolução de 
 problemas existentes? 
Um podologista é um profissional autó-
nomo, com competências clínicas bem 
definidas na área do pé perante alterações 
dermatológicas e biomecânicas, e não 
ocupa o lugar de ninguém, muito pelo 
contrário, pois veio colmatar uma carên-
cia muito importante perante a estrutura 
do pé e a sua interligação com o mem-
bro inferior, com que ninguém mais se 
interessava. O podologista domina uma 
área fulcral como a biomecânica, reali-
zando estudos da marcha e análise da 
postura em estática e dinâmica do apoio 
plantar de forma a diagnosticar correta-
mente problemas nos pés e oferecer uma 
solução ou melhoria em pessoas que 
apresentam desde as típicas calosidades 
ou joanetes até lesões desportivas, uma 
vez que está provado cientificamente que 
a forma como se apoia o pé no chão pode 
gerar problemas no tornozelo, joelho, anca 
ou coluna vertebral. No nosso país, por 
norma gastam-se milhões a tratar quando 
poderíamos gastar tostões a prevenir. “O 
melhor tratamento é a prevenção”. Temos 
o exemplo gritante do pé diabético, que a 

partir de uma pequena lesão por sobre-
carga no pé pode levar, em determinados 
casos, a amputar o pé, o membro inferior, 
e até mesmo à morte. O acompanha-
mento por parte de um podologista pode 
diminuir significativamente a taxa de 
amputações existentes do pé e mem-
bro inferior e estes profissionais deviam 
estar, obrigatoriamente, nos centros de 
cuidados primários, como os centros de 
saúde e não só em clínicas privadas, pois 
todas a gente merece e tem o direito de 
ser tratada de igual forma.

 Quais são os problemas mais 
 comuns e em que idades surgem? 
Os problemas que habitualmente apare-
cem podem ser divididos em dois gran-
des grupos de patologias: as alterações 
dermatológicas, desde as simples calosi-
dades, verrugas, micoses, unhas encra-
vadas, úlceras, feridas; e as alterações 
biomecânicas: desde o pé plano, apoio 
incorreto, alterações do caminhar, meter 
os pés para dentro, juntar os joelhos, 
tendinites, esporões, joanetes entre ou-
tros. Surgem em todas as faixas etárias 
e começam logo na idade pediátrica: aos 
3-4 anos deve ser feita obrigatoriamente 
a primeira consulta. O tratamento do 
pé da criança é de extrema importância 
para conseguir um crescimento correto, 
evitando problemas na idade adulta; nos 
adultos quando as exigências profissio-
nais podem submeter os pés a violentas 
agressões e bastante sofrimento; e nos 
idosos, tendo em conta o aumento da 
esperança média de vida, obviamente 
também existe mais desgaste e podem 
surgir mais complicações para os pés.
 
 O seu trabalho também está muito 
 focado no desporto. Quando é 
 que começou essa ligação? 
Desde cedo uma das minhas áreas de 
interesse foi a Podologia desportiva, 
estando ligado ao desporto de alta 
competição há cerca de 15 anos. Traba-
lho com atletas de todas as modalidades 
desportivas, e todas elas têm as suas 
lesões típicas. Neste momento tenho a 
felicidade da Podoclínica ser reconhecida 
como uma clínica de referência na área 
da biomecânica e podologia desportiva, 
recebendo e trabalhando com vários 
atletas de elite, principalmente com fu-
tebolistas de vários clubes da primeira 
e segunda liga e também com outros 
que jogam fora de Portugal, tendo 
incorporado recentemente um impor-
tante projeto no AL AHLI, no Dubai.

 Que trabalho desenvolve 
 nessas instituições? 
Desempenho um vasto leque de trata-
mentos, mas fundamentalmente realizo 
um exame biomecânico personalizado 
de cada atleta, analisando o tipo de pé, o 
seu apoio e distribuição de carga plantar 
através de um software de análise ba-
ropodométrica informatizada, focamos 
as principais lesões desportivas com 
indicação para a utilização de ortóteses 
plantares (palmilhas personalizadas) e 
são apresentados os critérios de seleção 
do tipo e tempos de utilização das mes-
mas. Um atleta de alta competição tem 
o objetivo fundamental, mais do que 
tratar, de prevenir a lesão. Se fizer-
mos uma boa análise biomecânica do 
indivíduo conseguimos evitar inúmeras 
lesões não só no pé, mas também no 
joelho, anca e coluna evitando reper-
cussões muitas vezes drásticas para o 
desportista e para os seus clubes.

 Quem pratica desporto deve 
 contactar sempre um podologista? 
Tendo em conta o simples facto de que o 
pé tem a função de suporte e deslocação 
do nosso corpo, eu diria que o acompa-
nhamento por parte de um podologista é 
essencial mesmo em quem caminha, quan-
to mais nos desportistas. Correr não é o 
mesmo que andar mais depressa, a corrida 
implica o triplo do impacto do peso do corpo 
junto ao solo, portanto, o caminhar incorre-
tamente pode levar a lesões. Obviamente 
essa situação é potenciada drasticamente 
no desporto tornando-se vital que qual-
quer desportista, profissional ou ocasional, 
faça um exame biomecânico do seu pé.

 De que forma é que isso pode 
 melhorar o seu rendimento? 
A prática desportiva pode originar lesões 
de gravidade variável, que importa pre-
venir ou, quando ocorrem, tratar adequa-
damente no mais curto espaço de tempo. 
As ortóteses plantares personalizadas 
(palmilhas ortopédicas), são por exem-
plo um meio auxiliar importante quer no 
tratamento de lesões articulares e/ou 
tendinosas agudas, quer no retomar da 
atividade desportiva e ainda na prevenção 
de novas lesões. As ortóteses plantares 
correspondem, atualmente, a 80% de 
todas as terapias conservadoras que se 
aplicam perante as patologias do pé e 
suas repercussões no aparelho locomotor.

Av. D. João IV,  Edif. D. João, 187 1º Andar 
Sala 6 - 4810-531 Guimarães
Tlf: 253 413 748 Tlm: 912 680 059
www.podoclinicaguimaraes.com
Segunda-feira a sexta-feira
09h00 às 12h30  > 14h30 às 19h00
Sábado 09h00 às 13h00
Folga Quarta de manhã

DR. VITOR HUGO GOMES DE OLIVEIRA

Licenciado em Podologia
Professor Universitário
Mestre em Psicologia da Dor
Especialista em Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica
Doutorando em Engenharia de Polímeros e Compósitos
Especialista em Ortopodologia e Podologia Desportiva
Presidente do Conselho fiscal da Associação Portuguesa de Podologia
Responsável clínico da área de Podologia no Centro Pediátrico Zero-17 em Guimarães
Responsável clínico da área de Podologia na Dentalmédica em Serzedelo- Guimarães
Responsável clínico da área de Podologia na Clínica S. Roque - Oliveira de Azeméis
Responsável clínico da área de Podologia na Clínica NX Fisio - Póvoa de Varzim
Responsável clínico da área de Podologia na Clínica da Marginal - Póvoa de Varzim
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FEIRA AFONSINA 2016
RECONTRO DE VALDEVEZ TROUXE 
MILHARES DE VISITANTES A GUIMARÃES

FOTORREPORTAGEM

AS RUAS DA CIDADE-BERÇO FICARAM UMA VEZ MAIS REPLETAS DE VIMARANENSES E FORASTEIROS QUE 
DECIDIRAM EMBARCAR NUMA REGRESSÃO TEMPORAL. BARRAQUINHAS COM IGUARIAS GASTRONÓMICAS DA 
IDADE MÉDIA, ENCONTROS COM PERSONAGENS QUE POR ESSA ALTURA ABUNDAVAM NOS CAMINHOS DO BERÇO 
E MÚSICA E DANÇAS DA ÉPOCA VOLTARAM A PROVAR QUE GUIMARÃES SE SENTE MUITO BEM NO PAPEL DE 
CIDADE (RE)CRIADORA DE HISTÓRIAS.

© MARCO JACOBEU

© MARCO JACOBEU

© CM GUIMARÃES
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© MARCO JACOBEU

© CM GUIMARÃES

© MARCO JACOBEU

© CM GUIMARÃES

© MARCO JACOBEU

© CM GUIMARÃES© MARCO JACOBEU
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HERMOTOR
FORDSTORE

EMPRESAS COM SINAL +

A FORD MOTOR COMPANY DEFINIU UMA NOVA ESTRATÉGIA
EUROPEIA DE DISTRIBUIÇÃO DENOMINADA NEW DEAL. A PRINCIPAL 
NOVIDADE EM TERMOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
PASSOU PELA CRIAÇÃO DAS FORDSTORE.

A Hermotor foi um dos concessionários 
selecionados, tendo para o efeito reali-
zado grandes obras nas suas instalações 
de Guimarães. As necessidades dos 
clientes estão na vanguarda do remo-
delado stand de vendas, no sentido 
de proporcionar uma nova forma de 
descoberta, compra e posse de uma 
gama completa de produtos e serviços 
Ford, tendo como alvo os clientes mais 
exigentes e com critérios mais rigorosos.

“A Ford pretende melhorar a perceção 
do cliente pela Marca. Fez uma análise à 
sua rede de concessionários por toda a 
Europa, e alguns concessionários - maio-
ritariamente localizados nas grandes 
áreas metropolitanas - foram convida-
dos a transformar-se em FordStore”, 
disse Raul Herculano, administrador da 
Hermotor. “É quase como a Liga dos 
Campeões dentro da rede Ford”.

Raul Herculano, refere ainda que “a 
maioria dos clientes visita-nos já muito 
bem informados e que procuram uma 
experiência de compra relaxante, par-
ticipativa e divertida. A Hermotor, sen-
do uma FordStore, representa o que de 
melhor a Ford tem para oferecer”.

Ao visitar a Hermotor, percebe-
-se que o espaço está dividido em 
zonas perfeitamente identificadas 
e de fácil compreensão. Encontra-
-se um espaço com uma mesa com 
tablets e catálogos para descobrir a 
gama de veículos da Ford. Se prefe-
rir pode configurar um veículo à sua 
imagem e projetar o resultado final 
num ecrã gigante, de forma a perce-
cionar o automóvel à escala real, uma 
solução digital inteligente que trans-
forma a experiência de compra numa 
viagem interessante e atrativa.

Alguns modelos da Marca, nomeada-
mente o Mustang, a linha Vignale, o 
novo Edge são de venda exclusiva nas 
FordStore. A exposição das viaturas está 
igualmente distribuída de uma forma 
coerente: lado a lado surgem os mode-
los que compõem todo o line-up de SUV 
da Ford: Kuga, EcoSport e o novo Edge. 
Adicionalmente, os modelos de elevada 
performance, incluindo os novos Ford 
Focus RS, Focus ST e Fiesta ST, que tam-
bém se apresentam em conjunto.

Na Hermotor poderá encontrar e testar 
o novo Ford Mustang, naquela que é a 
primeira geração deste modelo à ven-
da em toda a Europa depois de mais 
de 50 anos de produção contínua, bem 
como o novo Ford Mondeo Vignale, o 
primeiro veículo da linha Vignale.

A linha Vignale corresponde a uma gama 
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de modelos que combina um design 
personalizado e contemporâneo com 
tecnologias de ponta. Estes veículos 
encontram um espaço exclusivo e reser-
vado dentro do salão de vendas, num 
ambiente projetado para garantir que os 
clientes se sintam valorizados e respei-
tados, descontraídos e confortáveis. 
Luxuoso, sensorial e demonstrando um 
elevado nível de atenção aos detalhes, a 
Vignale Lounge complementa na perfei-
ção esta gama veículos.

Os clientes de viaturas comerciais 
também têm o seu espaço na Hermo-
tor, dado que existe uma área dedica-
da à gama Transit.

Quem visita a Hermotor tem a possi-
bilidade de realizar um test drive em 
qualquer um dos veículos da gama Ford, 
seja de passageiros ou comerciais.
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SET CLUB HOUSE
NOVOS PRAZERES
NO CLUBE DE TÉNIS DE GUIMARÃES

PUBLIRREPORTAGEM

UMA PARCERIA INOVADORA ENTRE O CLUBE DE TÉNIS DE GUIMARÃES E CARINA, EMPRESÁRIA VIMARANENSE 
DA ÁREA DA RESTAURAÇÃO, CONVIDA A NOVOS PRAZERES NO CORAÇÃO DA CIDADE. REFEIÇÕES LEVES OU 
MAIS ENCORPADAS, UMA ESPLANADA INESPERADA NO CENTRO DA CIDADE, UM ESPAÇO DE CONVÍVIO FAMILIAR: 
SEJA BEM-VINDO AO SETE CLUB HOUSE.

O Set Club House surge com natu-
ralidade após o sucesso do espaço 
que Carina criou na Avenida D. João 
IV, 578, o Estaminé. Mas há diferen-
ças que vale a pena evidenciar em 
relação a esse espaço de convívio e 
encontro com as mais variadas igua-
rias. Porque para manter a boa forma 
há uma tríade indissociável – prática 
de desporto, descanso e alimenta-
ção -, o Set Club House disponibiliza 
menus mais soft com os deliciosos 
sumos naturais. A aposta passa 
sempre pelos produtos naturais, de 
grande qualidade, ou não fosse essa 
a imagem de marca dos negócios 
que Carina empreende. 

O Set Club House está aberto todos 
os dias e dar resposta a vários tipos 
de procura. Serve para quem prefere 
tomar um bom pequeno-almoço fora 

de casa, quiser um almoço saudável ou 
um lanche energético. O dia coroa-se 
com um jantar com menu à carta: há 
arroz de cabidela, porco preto, fran-
go do campo, polvo e bacalhau. Por 
exemplo, a carne é temperada, apenas 
grelhada com umas pedrinhas de sal. 
Um fabuloso jantar está assegurado 
com uma miríade de petiscos, como é 
o caso de fumados, patés e carpaccio. 
As bebidas também não desiludem 
com frescas sangrias e uma ótima 
seleção de vinhos.

O verão pede uma esplanada, em que 
as horas se prolongam com um gin. 
Também aqui o Set Club House não fa-
lha e convida os seus clientes a ficarem 
mais um pouco, nos horários alargados 
de fim-de-semana. Neste Verão há a 
promessa de animados sunsets. Os 
vimaranenses já reconhecem o selo 

de qualidade do Estaminé, que conta 
com uma equipa muito motivada para 
enfrentar este novo desafio. 

ENCONTRO
DE INTERESSES
A abertura desta nova valência é 
um encontro de interesses entre o 
Clube Ténis de Guimarães e a Cari-
na, numa parceria que traz bastante 
satisfação a José Fernandes, presi-
dente daquela instituição. “A ins-
talação do Set Club House vai criar 
condições para os sócios - e toda a 
população vimaranense - usufruí-
rem mais do clube. Permite que os 
clientes possam praticar desporto 
e depois tenham um sítio agradável 
para terem uma refeição reconfor-
tante”, pontua José Fernandes. 
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Será ainda possível introduzir outro tipo 
de atividades que até agora não eram 
viáveis, “como a realização de festas de 
aniversário”. Aquele responsável assina-
la ainda que “ultrapassa-se uma lacuna 
que não podíamos suprir porque nós 
‘vendemos’ ténis. É uma estrutura que é 
importante para nós mas não pode ser 
o Clube de Ténis a explorar porque não 
temos know how”. Por isso, sublinha José 
Fernandes, “a Carina é a pessoa indica-
da” para levar a cabo o projeto. 

O presidente destaca ainda que o Clu-
be de Ténis está aberto a toda a popu-
lação: “O clube esteve muito fechado 
em si e as pessoas achavam que era 
privado. Mas não é. Isto é público, é da 
cidade, é de toda a gente”. Acrescenta 
ainda que a agremiação desportiva 
“deu muitas alegrias a Guimarães e 
conta três campeões nacionais e duas 

selecionadoras nacionais a dar aulas”. 
É um clube de referência a nível nacio-
nal, “ou não fosse o clube do ‘melhor 
português de sempre’, João Sousa”.

UMA VALÊNCIA
PARA A CIDADE
Num casario de pedra estão insta-
lados a secretaria, o Set Club House 
e uma belíssima esplanada, com 
vista sobre o court 3, um gabinete de 
fisioterapia e um centro de estudo. O 
local emana uma calma improvável 
no coração de uma grande cidade. 
O Clube de Ténis de Guimarães, com 
oito courts, tem cerca de 270 prati-
cantes. Destes 150 estão na forma-
ção, 60 adultos em aulas e outros 60 
jogadores de ténis social. Conta ainda 
com cerca de 700 associados.

PUB
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“Havia um senhor que costumava ir 
pedir comida ao meu bairro [Bruno 
cresceu no Barreiro, criado pela avó] 
durante anos. A minha avó dava-lhe 
sopa até que um dia esse senhor 
desapareceu. Mas ele existiu, é real e 
hoje só existe praticamente na minha 
memória. Transformá-lo em persona-
gem é uma forma de manter a sua exis-
tência”, exemplifica, indicando que está 
numa missão mais ampla: a de “resgatar 
pessoas e acontecimentos do esqueci-
mento, pessoas e acontecimentos que 
de outra forma desapareceriam”. 

Muitas são as vivências marcantes que 
verte em literatura, mas garante que 
não tem uma dimensão utilitária de 
“dourar a pílula” ou “exorcizar” expe-
riências. Transformou em personagem 
o amigo que morreu, aos 21 anos, 
estupidamente assassinado por um 
homem que se sentiu incomodado com 
o barulho que fazia enquanto tentava 
telefonar de uma cabine telefónica. 
Assusta-o a possibilidade de o fazer de 
forma “vampiresca”, sugando o que está 
à sua volta como matéria-prima dos 
livros que escreve. Ou não fosse este um 
dos eternos dilemas do escritor. 

Os cultos das Testemunhas de Jeová 
compassaram o crescimento do autor. 
Conta, na primeira pessoa: “É uma ex-
periência muito forte para uma criança. 
Eu vivia muito aquilo. Tinha medo de 
tudo, tinha medo de que o mundo fos-
se acabar, que todos os maus fossem 
eliminados da Terra e que, por algum 
lapso, entre esses maus pudessem 
estar elementos da minha família. 
Tinha esse terror, não há Natal, não há 
aniversários e depois há que encontrar 
uma fundamentação doutrinária para 
isso. Reprime-se uma série de coisas, 
a nível de comportamentos, descon-
fiamos de tudo o que é bom, de tudo 
o que nos dá prazer, molda a nossa 

sensibilidade, desconfiamos sempre 
de nós próprios. Somos polícias de nós 
mesmos: ‘Aquilo que estas a sentir é 
certo?’, ‘Podes estar a sentir isso?’, ‘Po-
des gostar desta música, deste filme, 
dos teus amigos?’. 

Sentiu que tinha que escrever sobre 
isso e, mais uma vez, lá profanou 
a escrita e fê-lo numa publicação 
da Fundação Francisco Manuel dos 
Santos sobre religião. Bruno Vieira 
Amaral é escritor, crítico literário e 
tradutor. Nascido em 1978, licenciou-

-se em História Moderna e Contem-
porânea. Esteve na Mostra Nacional 
de Jovens Criadores através dam sua 
poesia. Fez várias colaborações com 
o DN Jovem, revista Atlântico e no 
jornal i. Também é autor, entre ou-
tros, do blogue Circo de Lama. Com a 
publicação do seu primeiro romance 
“As primeiras coisas” vence o Prémio 
Saramago 2015. Enfrenta agora um 
twist profissional: vai deixar o cargo 
de assessor de comunicação das edi-
toras do Grupo Bertrand Círculo para 
se dedicar por inteiro à escrita.

LITERATURA

BRUNO VIEIRA AMARAL
O LADO PROFANO
DA LITERATURA
FOTOGRAFIA: HELENA OLIVEIRA/MAIS GUIMARÃES

É PRECISO ESCREVER? ENTÃO BRUNO VIEIRA AMARAL ESTÁ CÁ PARA 
ISSO. RETIRA AO ATO DE ESCREVER O SEU MANTO SAGRADO E É VÊ-
LO SENTAR-SE PARA SE DEDICAR A ALGO QUE SÓ SE FAZ BEM SE SE 
TREINAR MUITO. USA A LITERATURA - “A VIDA É MAIS IMPORTANTE 
DO QUE A LITERATURA E A LITERATURA É A MENOS IMPORTANTE 
DAS COISAS MAIS IMPORTANTES”, REITERA - PARA RESGATAR DO 
ESQUECIMENTO PESSOAS QUE FORAM CRUZANDO A SUA VIDA E TORNÁ-
LAS PROTAGONISTAS DOS SEUS LIVROS. 



AS ALTAS TEMPERATURAS NEM SEMPRE
COINCIDEM COM PERÍODOS ALONGADOS DE FÉRIAS 

OU COM CARTEIRAS MAIS RELAXADAS. POR ISSO, 
DEIXAMOS-LHE UMA SÉRIE DE SUGESTÕES PARA 

APROVEITAR O ESTIO POR CÁ, ATIVIDADES EM 
GUIMARÃES, OU AQUI POR PERTO. PRAIAS, PISCINAS, 

PERCURSOS A PÉ, PELO AR OU DE BICICLETA: TUDO 
PARA QUE TENHA UM VERÃO MAIS AZUL. 

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

23



24

PRAIAS: MAR OU RIO?
As sugestões que temos para si seguem 
o critério das praias – de mar e fluviais 
– que este ano envergam a bandeira 
azul. É um símbolo de qualidade atri-
buído anualmente às praias e portos de 
recreio e marinas que cumpram critérios 
de informação e educação ambiental; 
qualidade da água; gestão ambiental e 
equipamentos; segurança e serviços. 
Deixamos-lhe a listagem das praias mais 
a Norte, perto de Guimarães. 

Nas praias costeiras há as opções da 
tradicional Póvoa do Varzim (Barranha, 
Fragosa, Lagoa, Paimo, Quião e Zona Ur-
bana Norte e Sul), Vila do Conde (Frente 
Urbana Norte e Sul, Labruge, Mindelo e 
Vila Chã) e Esposende (Apúlia, Fão-Ofir, 
Marinhas-Cepães e Suave Mar). Mais a 
Norte, existem as zonas costeiras com o 
selo de qualidade em Caminha (Cami-
nha, Forte do Cão, Moledo e Vila Praia de 
Âncora), Viana do Castelo (Afife, Amoro-
sa, Arda, Cabedelo, Carreço, Castelo de 
Neiva, Praia do Norte e Paçô). 

RIO. OPÇÃO AZUL
SÓ EM BRAGA
A única praia fluvial com bandeira azul 
na região Norte é mesmo em Braga. 
A praia de Adaúfe está em Ribeira, a 
cerca de 15 minutos de Braga, tem uma 
ampla zona de relvado em redor. É a 
única do concelho de Braga que rece-

beu a certificação da Administração da 
Região Hidrográfica do Norte. A Junta 
de Freguesia decidiu investir em algu-
mas melhorias nos trilhos pedonais, 
onde decidiu colocar areia, para uma 
melhor circulação dos utentes. A me-
lhoria da informação e da segurança 
valeu-lhe, pela primeira vez, a atribui-
ção do estatuto de bandeira azul. 

Para desfrutar de um dia de sol à beira 
rio fora do distrito de Braga com a qua-
lidade da bandeira azul, há que rumar 
a Macedo de Cavaleiros, concelho que 
alberga a bela Albufeira do Azibo. Tan-
to a Fraga da Pegada como a zona de 
Ribeira têm bandeira azul. Mais perto, 
tem sempre as opções do Gerês (45 
quilómetros de Guimarães) e os lagos 
das Fisgas do Ermelo, em Mondim de 
Bastos (a cerca de 80 quilómetros). 

Se é amante de atividades radicais ao 
ar livre, tem a opção de ir até às dunas 
que caraterizam o litoral de Esposende. 
Antes de chegar ao mar, o Cávado forma 
um típico estuário atlântico de águas 
fluviais pouco profundas, com lodaçais 
a descoberto. Para além de ser um local 
propício para a observação de aves, 
inserido no Parque Natural do Litoral 
Norte, a zona é também muito procura-
da por praticantes de desportos náuti-
cos como a vela e a canoagem.

No Fragoso, em Barcelos, com 
nascente na serra de Oural, em Vila 
Verde, e foz no concelho de Viana do 

Castelo, o Neiva é um dos rios menos 
poluídos de Portugal. Os seus inú-
meros açudes permitem descidas em 
caiaque sempre cheias de adrenalina.

Já na Ermida, Terras de Bouro, localizado 
em pleno Parque Nacional Peneda-Ge-
rês, o Arado é conhecido pelas águas 
puras e pelas deslumbrantes paisagens. 
O ponto alto do percurso é a cascata 
do Arado, uma das mais emblemáticas 
de todo o parque, à qual se segue uma 
sucessão de quedas de água que termi-
nam num lago de águas cristalinas, já no 
próximo da aldeia da Ermida.

O Cávado, entre as rochas escarpa-
das da serra de Cantelães, conquis-
ta desde logo o visitante pela sua 
magnífica paisagem. Na albufeira, a 
ausência de embarcações a motor 
convida a explorar os seus imensos 
recantos de caiaque ou canoa. Fica 
em Salamonde, Vieira do Minho. 

Situada no leito do rio Vizela, a albufei-
ra da Queimadela, em Fafe, tornou-se 
num agradável parque de recreio e la-
zer, rodeado de uma paisagem verde-
jante. São permitidas, nas suas águas, 
todo o tipo de atividades desportivas 
não poluentes, o que inclui a canoa-
gem e também o windsurf. Rodeado 
por uma zona florestal, a Barragem do 
Oural (Abadim, Cabeceiras de Basto) 
tem um parque de lazer, praia fluvial e 
é popular para a realização de várias 
provas de canoagem.

M CLUB – MIT PENHA 

Localizado na encosta da Penha, 
pertencente ao complexo Mit Penha, 
o M Club reabriu no passado dia 20 
de junho para mais uma temporada 
de verão. Fora do roteiro massivo de 
divertimento aquático da cidade, o M 
Club confere a todos os seus clientes 
um ambiente tranquilo, relaxado e de 
qualidade. Os 250 metros quadrados 
de piscina complementados com os 
espaços de relva natural, relva sinté-
tica, esplanada e bancada tornam os 
dias quentes deste verão únicos. Já es-
tão prometidas várias festas temáticas 
com o cenário típico de sunset.

Horários
Todos os dias 09h00 – 19h00

Preços
até aos 3 anos -  gratuito
4 aos 9- 2,5€
maiores de 10 – 5€

MERGULHO NO VERÃO
Sem as tradicionais filas nos caminhos até ao mar, 
aproveite a oferta local e desfrute de escorregas, 
espreguiçadeiras e zonas verdes. As melhores férias 
podem mesmo ser aqui.
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SCORPIO – TEMPO LIVRE

Para além das duas piscinas exteriores, o 
Parque Aquático Scorpio disponibiliza ain-
da a Fantasilândia, com cerca de 350m2.

Horários
Todos os dias das 09h00 às 20h00

Preços
Dias úteis
Menores de 2 Anos 
e Cartões Municipais* -gratuito
3 – 6 Anos (acomp. p/ adulto) -1.50€
7 – 12 Anos (acomp. p/ adulto) -2.50€
Maiores de 13 Anos -3.50€
Fins-de-semana e feriados:
Menores de 2 Anos 
e Cartões Municipais* -gratuito
3 – 6 Anos (acomp. p/ adulto) -2.00€
7 – 12 Anos (acomp. p/ adulto) -3.50€
Maiores de 13 Anos -4.50€
*Cartão Municipal 65 + e Cartão Municipal 
de Pessoa Portadora de Deficiência

PISCINAS DE AIRÃO SÃO JOÃO
TEMPO LIVRE

Com um tanque principal para ativida-
des aquáticas, tanque chapinheiro para 
crianças, balneários, bar e outros equi-
pamentos de apoio, as piscinas de Airão 
São João funcionam diariamente até 
ao mês de setembro. As piscinas estão 
localizadas na rua 25 de Abril e possuem 

Preços
Dias úteis
Menores de 2 anos e Cartão Municipal 
do Idoso - gratuito
3 - 6 anos (acomp. p/ adulto) 1,00 €
7 - 12 anos (acomp. p/ adulto) 1,50 €
Maiores de 13 anos 2,00 €
Fins-de-semana e feriados   
Menores de 2 anos e Cartão Municipal
do Idoso - gratuito 
3 - 6 anos (acomp. p/ adulto) 1,00 €
7 - 12 anos (acomp. p/ adulto) 2,00 €
Maiores de 13 anos 3,00 €
Espreguiçadeiras 2,00 €
Guarda-sóis 1,00 €
Conjunto 2,50 €

PISCINA TAIPAS TERMAL

O Complexo de Piscinas da Taipas 
Termal, aberto de junho a setembro, 
é um complexo constituído por três 
piscinas: uma de dimensões olímpicas, 
com 417m2; uma de tamanho médio com 
220m2 e uma piscina infantil, com 59m2. 
Encontra-se localizado na alameda Ro-
sas Guimarães, em plena zona verde do 
Parque de Lazer de Caldas das Taipas.  

Horários
Segunda a sexta-feira 8h00 às 22h00
Sábado 8h00 às 20h00
Domingos e Feriados 8h00 às 13h00 
Preços 
Bilhetes diários
Adultos 
dias úteis 3,00 €
dias úteis (após 17h30) 2,50 €

capacidade para 300 pessoas (lotação 
simultânea). O projeto de arquitetura foi 
elaborado pelo Arquiteto Carlos Couti-
nho e as piscinas – propriedade da Junta 
de Freguesia de Airão São João – são 
geridas pela Tempo Livre.

Horários 
Todos os dias das 09h00 às 20h00
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fins de semana e feriados4,00 €

Crianças
dias úteis  2,00 €
dias úteis (após 17h30) 1,50 €
fins de semana e feriados 3,00 €

Desconto*
dias úteis 2,00 €
dias úteis (após 17h30) 1,50 €
fins-de-semana e feriados 3,00 €

Bilhetes Família
dias úteis 8,00 €
(2 adultos e 2 crianças)
fins de semana e feriados 12,00 €
(2 adultos e 2 crianças)
Bilhetes Combinados
Adultos mensal  60,00 €  
fins de semana e feriados (mensal) 22,00 €
dias úteis (mensal) 45,00 €
época  165,00 €

crianças (3-12 anos) 
mensal 40,00 €
fins de semana (mensal) 17,00 €
dias úteis (mensal) 30,00 €
época  116,00 €

Aluguer Material
cadeira 0,50 €
espreguiçadeira 1,50 €
guarda-sol 1,00 €
espreguiçadeira e guarda-sol 2,00 €
cacifo 2,00 € (caução 3,00 €)

*cartão jovem municipal, pensionistas, 
desempregados, cooperantes. Os pre-
ços a aplicar nestas condições ficam 
sujeitos à apresentação de documento 
comprovativo, sempre que solicitado.

PISCINAS DO CLUBE PARAÍSO

As Piscinas do Clube Paraíso foram 
inauguradas em 1994. O complexo é 
composto por uma piscina para adultos 
e outra para crianças, um snack-bar de 
apoio às piscinas e um restaurante.

Para além desta área de lazer, o Clube 
Paraíso dispõe de outros serviços, nomea-
damente, um campo de futebol, um salão 
polivalente com capacidade para 200 
pessoas destinado a reuniões, jantares de 
empresas, batizados e casamentos e um 
parque de estacionamento privativo com 
capacidade até 150 viaturas.

Horários Segunda a domingo
das 10h00 às 19h00

Preços 
Dias úteis - adultos 3,5 €
estudantes 3€ - crianças (4-8) 2,5€
Fins de semana e feriados
adultos 4,5€ - crianças (4-8) 3€
estudantes 3,5€
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Albufeira do Azibo em Macedo de Cavaleiros

PISCINAS AQUABRITO

O complexo AquaBrito possui duas pisci-
nas cobertas e duas piscinas exteriores, 
bem como toda uma zona de serviços 
de apoio, incluindo instalações para 
pessoas com deficiência, um ginásio e 
um bar com esplanada e aluguer de cha-
péus-de-sol. As piscinas exteriores têm 
a dimensão 20m x10m, com o máximo 
de 1.65 m de profundidade, e 10m x 5m 
com um metro de profundidade.

Horário
Segunda a domingo
das 10h00 às 19h30

Preços
Dias úteis
adulto 3€
criança 1.75€

Fim de semana
adulto 3,5€
criança 2,5€

PISCINA DA COSTA

Fundada em 29 de Janeiro de 1971, 
a Associação Recreativa Cultural e 
Desportiva JUNI, ligada à Paróquia de 
Santa Marinha da Costa, disponibiliza à 
população o seu complexo de piscinas. 

Horários
Segunda a domingo
das 10h00 às 19h00

Preços 
Dias úteis
adultos 3,5 €
Fins de semana e feriados
adultos 4,5€
jovens (11-17) 3 €
crianças (5-10) 2€

GUIMARÃES A PÉ
Porque a melhor forma de
conhecer o concelho é fazer os per-
cursos pedestres, a Mais Guimarães 
propõe-lhe diferentes rotas. 

ROTA DE SÃO TORCATO

Partida e chegada em São Torcato. 
Âmbito: desportivo, histórico-cultural, 
ambiental e paisagístico; Tipo de per-
curso: de pequena rota, por caminhos 
rurais; Distância a percorrer: 8,5 Km – 
circular; Duração do percurso: cerca de 
quatro horas; Nível de dificuldade: fácil; 
Desníveis: pouco acentuados; Época 
aconselhada: todo o ano.

ROTA DA CITÂNIA
Partida e Chegada: Briteiros (Salvador). 
Âmbito: histórico-cultural, ambiental e 
paisagístico;

Tipo de Percurso: de pequena rota, por 
caminhos rurais; Distância a percorrer: 
9,5 Km – circular; Duração do percurso: 
cerca de quatro horas; Nível de dificul-
dade: fácil; Desníveis: pouco acentua-
dos; Época aconselhada: todo o ano.

ROTA DA PENHA
Partida e Chegada: Parque da Cidade ou 
Igreja de N. Sra. da Consolação e Santos 
Passos. Âmbito: histórico-cultural, am-
biental e paisagístico; Tipo de Percurso: 
de pequena rota; Distância a percorrer: 
8,5 Km; Duração do percurso: cerca de 
três horas; Nível de dificuldade: fácil; 
Desníveis: cota mínima 210m / máxima 
613m; Época aconselhada: todo o ano.

AGENDA CULTURAL

BARCO ROCK FEST
28, 29 e 30 de julho 
Praia Fluvial de Barco

A primeira edição do Barco Rock Fest 
realizou-se em 2006, numa iniciativa do Mo-
vimento Artístico das Taipas (MAT) e da Junta 
de Freguesia de Barco. A décima edição 
será decisiva para a continuação do evento. 
Ainda não há bandas anunciadas, a não ser 
a ODD Switch, que venceu o concurso de 
bandas realizado no mês de maio. 

GUALTERIANAS
04, 05 e 06 de agosto
Centro da Cidade

As Festas Gualterianas, celebradas em 
honra de São Gualter, realizam-se em Gui-
marães desde 1906, sempre no primeiro 
fim de semana completo de agosto. Milha-
res de vimaranenses e visitantes marcam 
encontro na cidade onde nasceu Portugal 
para participarem nos diferentes números 
que fazem parte das Gualterianas, como 
o Cortejo do Linho, a Batalha das Flores, a 
Marcha Gualteriana, entre outros.

CINEMA EM NOITES DE VERÃO
Terças, quartas e quintas-feiras
Largo da Oliveira

Todas as sessões realizam-se ao ar 
livre, com início às 22h00, no Largo 
da Oliveira. O evento prolonga-se por 
todo o mês de agosto e já vai na sua 
28.ª edição, numa iniciativa que une o 
Cineclube de Guimarães e a Câmara 
Municipal de Guimarães.
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Depois da inauguração da “Casa Prima-
vera”, nome atribuído ao prédio social 
que a Câmara de Guimarães trans-
formou num edifício ambientalmente 
sustentável e que conta na fachada com 
imagens da autoria do Mestre José de 
Guimarães, a comitiva, que incluía presi-
dente de Câmara, vereadores executivos 
e da oposição, deputados vimaranenses 
na Assembleia da República, e outras 
personalidades, seguiu para o Parque 
de Lazer do Ardão, que se torna 
agora no segundo maior da cidade, 
situa-se nas margens do rio Ave e 
contempla um circuito pedestre, um 
bosque e ainda um carvalhal. Seguiu-
-se, ainda durante a manhã, a inaugu-
ração do ramal de acesso da rotunda 
de Mouril à variante de Creixomil, obra 
que permite descongestionar o trânsi-
to na estrada que liga Pevidém (EN310) 
à rotunda de Silvares (EN206). 

À tarde foi a vez de Guimarães ganhar 
uma nova praça com a inauguração 
do Largo de Donães, agora com um 
pavimento lajeado de granito e a viela 
em calçada à portuguesa, conforme 
planta do século XVI e de 1863. Já com 
a presença do ministro da Cultura, Luís 
Filipe Castro Mendes, seguiu-se a inau-
guração da reabilitação da Torre de 
Menagem correspondente à 2ª fase da 
intervenção concretizada no Castelo 
de Guimarães.

SESSÃO SOLENE
COM MEDALHADOS
Foi com emoção que Belmiro Jordão 
(Ministro da Venerável Ordem Terceira 
de São Francisco), José Inácio Peixoto 
Teles de Menezes (Gestor da UNA-

GUI - Universidade do Autodidata e da 
Terceira Idade de Guimarães), José Luís 
da Silva Xavier Fernandes (Dirigente 
do Lar de Santo António), Padre José 
Machado (Presidente dos Bombeiros 
Voluntários das Taipas), José Novais de 
Carvalho (ex-Juiz da Irmandade São 
Torcato) e Noémia Carneiro (Provedora 
da Santa Casa da Misericórdia de Gui-
marães) receberam as suas medalhas 
de mérito social entregues pelas mãos 
do presidente da Câmara, ministro da 
Cultura e primeiro-ministro. A sessão 
solene contou ainda com a assinatura 
da geminação com cidade francesa 
de Montluçon, que conta com oito mil 
habitantes, metade dos quais são pro-
venientes do concelho de Guimarães 
- com elevada representatividade das 
freguesias de Rendufe, Atães e Gonça 
e da vila de São Torcato. Nessa cidade, 
em breve, abrirá a Casa de Guimarães.

DIA UM DE PORTUGAL

MEDALHAS
E INAUGURAÇÕES MARCARAM
AS CELEBRAÇÕES DO ANIVERSÁRIO
DA BATALHA DE S. MAMEDE
TEXTO E FOTOS: MAIS GUIMARÃES

© CM GUIMARÃES

A REABILITAÇÃO DO PRÉDIO SOCIAL DE URGEZES, O PARQUE DE LAZER DO ARDÃO, O RAMAL DE LIGAÇÃO DA 
ROTUNDA DE MOURIL À VARIANTE DE CREIXOMIL, O RENOVADO LARGO DE DONÃES E AS OBRAS NO CASTELO DE 
GUIMARÃES FORAM INAUGURADOS NO PASSADO DIA 24 DE JUNHO. O DIA ENCERROU-SE COM A SESSÃO SOLENE 
DAS COMEMORAÇÕES DOS 888 ANOS DA BATALHA DE SÃO MAMEDE.
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Honra e vergonha são formas subs-
titutas e irreconciliáveis. Uma e outra 
não se ajustam. São polos contrários. 
Repelem-se. Nunca habitam o mesmo 
corpo em simultâneo. A declaração 
“não tens vergonha na cara” inscre-
ve a desonra no corpo do indivíduo. 
Mas, sejamos humanamente justos: 
na plasticidade dos atos, honra e 
vergonha podem ocorrer a partir dos 
efeitos exteriores aos atos que lhes 
dão origem. Um exemplo concreto: 
o merceeiro que, envergonhado, se 
suicidava perante a descoberta da fa-
lência não existe hoje na exata medida 
em que, atualmente, o indivíduo está 
submetido aos ditames das imprescri-
tas e, literalmente, (in)variáveis leis da 
economia, uma exterioridade absoluta. 
Aprendida a lição secular quem hoje 
se suicida muitas vezes é a economia 
e não os agentes que dela se servem 
sem dela se sentirem construtores. 
Trata-se de um caso em que a honra fi-
cou com o sujeito e a vergonha se ape-
gou na economia. Como um indivíduo é 
alguém em concreto e a economia um 
conjunto em abstrato, nesta indelével 
transição, dá-se uma separação do 
binómio para nos prostramos num 
campo de exclusividades segundo o 
qual a honra ficou para o concreto e a 
vergonha se dilui no abstrato. É assim 
que, por exemplo, na atual crise da 
banca, nenhum banqueiro foi preso e 
toda a economia, como uma abstração, 
ficou com a vergonha inscrita em si. E 
só não vai presa porque abstrata… 

Dito de outra forma, a honra é atual-
mente coisa do domínio individual e a 
vergonha coisa do domínio coletivo. Tal 
é facilmente verificável, por exemplo, 
junto dos professores e tem na ex-
pressão prática da atribuição de notas 
finais aos alunos o “seu momento”. A 
nota é a forma quantificada de estra-
tificação da qualidade dos alunos. É a 
sentença traçada na aprendizagem co-
lhida durante um ano letivo. Enunciado 
pela simplificação posta em circulação, 
boas colheitas dão bons alunos, más 
colheitas dão maus alunos. Nesta me-
táfora, concebida segundo os preceitos 
da malha mental compete ao aluno 
ser bom, razoável ou mau. Mas, se é 
só ao aluno a quem está acometida a 

obrigação de ser competente e a quem 
é colocada a responsabilidade pelo 
fracasso, como interpretar o papel dos 
professores na nota de um aluno?        

Qualquer professor tem na atribuição 
dos resultados da aprendizagem um 
momento celestial traduzido num duplo 
componente de realização pessoal: 
para além do aluno, a nota configura 
também, e em simultâneo, a autoava-
liação da sua honra profissional. O facto 
de nunca perder a consciência que o 
seu ato fará parte menos do passado e 
mais do destino do aluno, introduz um 
componente de prudência invisível nas 
ponderações obrigatórias mas, tácita 
e absolutamente, constituída como o 
ingrediente fundamental no tempero da 
avaliação justa. A prudência interliga a 
exigência do professor para com o aluno 
com a exigência do professor consigo 
mesmo. Noutros tempos designava-se 
esta viagem interior como a introspeção 
do professor. A premissa continua válida 
e serve para diferenciar o mestre com-
petente do professor incompetente.

É nesta dicotomia feitora da realidade 
que reside um problema: pelas vicissi-
tudes do sistema de ensino público o 
aluno está forçado a ter alguns profes-
sores incompetentes como pedagogos. 
Esta contradição de termos persiste 
porque o corpo profissional do pro-
fessorado não aceita a introdução de 
um sistema de avaliação pelos pares, 
assim impondo a coabitação, diluindo 
competentes e incompetentes entre 
si. A mistura entre os que honram e os 
que desonram tem no corpo profissio-
nal dos professores o efeito do enun-
ciado pela conhecida lei de Gresham: 
“a má moeda tende a expulsar a boa 
moeda” que é o mesmo que dizer 
“bons professores são subsumidos 
pelos maus professores vergonhosos”. 

Tal acontece porque o corpo profissional 
está disposto a manter uma certa discri-
cionariedade de processos assim julgan-
do reservar um poder para uso em casos 
particulares. Esta realidade pode ser 
notada na predisposição da introdução 
de um superlativo de nota ao aluno filho 
do colega professor – ato que institui a 
dádiva e forma a dívida a ser paga pelo 

colega -, na proteção e manipulação das 
notas aos filhos do pessoal discente – 
ato demonstrativo do poder -, na pena-
lização do aluno com capacidade crítica 
em relação ao professor – penalização 
pelo atrevimento de se pensar além da 
matéria dada –, na melhor nota dada ao 
aluno cujo encarregado de educação 
tem muito tempo para reuniões – ato 
que entrelaça e reforça laços entre as 
partes -, no reconhecimento dos nomes 
família na formação das turmas – ato 
que promove a separação, evita o cons-
purcar do distinto pelo humilde e repro-
duz o mundo na sua forma desigual. 

A diluição prática entre honra e 
vergonha dá-se, a título de exemplo, 
na falta de funcionamento crítico e 
objetivo claramente definido do ór-
gão denominado Conselho de Turma 
na vertente separadora dos limites 
de inaptidão permitidos no corpo 
profissional. Todavia a norma perante 
evidências irrefutáveis é a do corpo 
profissional decidir-se por defender 
e proteger o colega que lhes fere a 
honra. Contudo, o que se mascara de 
decisão do Conselho de Turma é, na 
realidade, uma simulação com senti-
dos divergentes manifesto no sentido 
diferenciador do voto dos pares: os 
competentes usam-no para se demi-
tirem da questão afirmando interior-
mente “não é nada comigo” enquanto 
os ineptos sentem-no como um ato de 
compreensão e por um acolhido “todos 
me dão razão”. E assim segue a farsa.  

O que dá esta sentença: o funciona-
mento das instituições escolares no 
que diz respeito às avaliações está 
impregnada de formas precisas e de-
terminadas de promoção de desigual-
dades. Tudo é feito de forma conscien-
te em que a honra se revela apenas 
na aparência e a vergonha se esconde 
nas profundezas. O corpo profissional 
de professores é o primeiro a promo-
ver estas desigualdades quando o seu 
papel devia ser exatamente o contrá-
rio: desnivelar as desigualdades. Como 
solução só resta aos pais manterem 
atenção e atitude crítica em relação às 
escolas. Como se fora um manifesto.

 Esser Jorge Silva 

ARTIGO DE OPINIÃO

AS ESTRUTURAS 
DESONRADAS DAS 
NOTAS ESCOLARES
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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CONVÍVIO

ENCONTRO DOS
“PUTOS DE SÃO LÁZARO” 
FOI NO PASSADO DIA 18 DE JUNHO, QUE SE REUNIRAM OS “PUTOS DE S. LÁZARO”, JUNTO AOS SEUS ÍCONES 
DA ÉPOCA, O PADRÃO E A CAPELA. DE SEGUIDA PARTIRAM PARA UM LANCHE ONDE FORAM RELEMBRADOS 
OS FACTOS DAS SUAS INFÂNCIAS. TAMBÉM DECIDIRAM, QUE, PARA O PRÓXIMO OUTONO, SE DEVIA EFETUAR 
UM CONVÍVIO EM EXCURSÃO DE “CAMIONETA”, A UM LOCAL, AINDA A DESIGNAR E COM DATA A ESCOLHER 
ESPERANDO QUE COM A AJUDA DOS PRESENTES, SE CONSIGA REUNIR MAIS “PUTOS” NO PRÓXIMO ENCONTRO.

PUB



32

O município de Moimenta da Beira 
está implantado numa zona granítica 
de transição e paisagem tipicamente 
beiraltina e é confrontado a norte com 
os concelhos de Armamar e Tabuaço, 
a sul com Sátão, a leste com Sernan-
celhe e a poente com Tarouca e Vila 
Nova de Paiva. Com uma população de 
10 mil habitantes, a região é conhecida 
pela produção de vinhos de qualidade, 
muitos deles premiados em impor-
tantes concursos internacionais, com 
destaque para os espumantes Terras 
do Demo, pelos seus pomares e por 
contribuir com cerca de 60% da produ-
ção de maçãs do país.

Os rotários vimaranenses partiram de 
Guimarães pelas 9h00, tendo chegado 
a Moimenta da Beira perto da hora de 
almoço. A comitiva foi recebida pelo 
professor João Silva, presidente da 
Cooperativa Agricola do Távora e por 
outros elementos da direção.

João Silva é um apaixonado pela vinha 
e pelo setor cooperativo e tem-se des-
tacado pelo seu empenho no reforço 
da economia local. Por esses motivos, 
foi agraciado pelo anterior Presidente 
da República, Aníbal Cavaco Silva, com 

o grau de Comendador da Ordem do 
Mérito Empresarial, classe do Mérito 
Agricola, em 17 de dezembro de 2015.

Seguiu-se uma visita detalhada às 
instalações da Cooperativa, tendo sido 
explicado aos rotários, familiares e 
convidados também presentes, todo o 
processo de produção dos vinhos, des-
de a entrada das uvas na Cooperativa 
até à armazenagem e engarrafamento. 
Um processo complexo que obrigou a 
Cooperativa a um grande esforço de 
modernização das suas instalações.

Seguiu-se o almoço de confraterniza-
ção nas Caves da Cooperativa, onde 
foram servidos pratos típicos daquela 
região e apreciados alguns dos bons 
vinhos e espumantes ali produzidos.

Rui Guedes, à altura presidente do 
Rotary Club de Guimarães, no seu 
discurso, agradeceu a amabilidade e a 
forma como os rotários foram recebi-
dos em Moimenta da Beira, enaltecen-
do também a qualidade de tudo o que, 
atualmente, a Cooperativa produz.

António Lopes, impulsionador da 
visita, referiu-se aos laços que unem 

há vários anos a empresa que dirige 
à Cooperativa do Távora, elogiando o 
dinamismo de João Silva, considerando 
que “era necessário que a energia do 
professor fosse aplicada em todos os 
concelhos do país”. “Se houvesse um 
homem destes que está aqui ao meu 
lado, empreendedor, dinâmico, um vi-
sionário em cada concelho, não haveria 
certamente desemprego e empresas 
mal paradas, seriamos talvez o melhor 
país da Europa para se viver e traba-
lhar.Foi devido a este atrevimento que 
esta cooperativa alcançou a dimensão 
que tem e que envolve cerca de 6 mil 
pessoas, não são 72 empregados que 
estão aqui em causa, são cerca de 6 
mil pessoas que estão envolvidas e 
que vivem desta cooperativa, dos agri-
cultores aos distribuidores. Como clube 
de profissionais vimos aqui dizer-lhe 
para continuar esta obra.”, acrescentou 
o administrador vimaranense. 

No final do almoço, o presidente guiou 
os rotários numa visita às caves onde 
“estagiam” cerca de um milhão de 
garrafas de espumante, para serem 
distribuídas no mercado nacional e 
também nos mais de 30 países para 
onde a Cooperativa exporta.

ROTARY CLUBE DE GUIMARÃES

ROTÁRIOS EM
TERRAS DO DEMO
NO PASSADO DIA 19 DE JUNHO, TRÊS DEZENAS DE MEMBROS DO ROTARY CLUB DE GUIMARÃES VISITARAM A 
ADEGA COOPERATIVA DO TÁVORA, EM MOIMENTA DA BEIRA. A VISITA FOI ORGANIZADA POR ANTÓNIO LOPES, 
RESPONSÁVEL PELA AVENIDA DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO CLUBE VIMARANENSE E ADMINISTRADOR DA 
ARCOL, EMPRESA COM FORTES LIGAÇÕES A ESTA COOPERATIVA DA BEIRA ALTA.



 Em que contexto surge a Cooperativa do 
 Távora e como conseguiu tornar-se num 
 caso de sucesso no setor cooperativo? 

A Cooperativa Agricola do Távora conta 
com 62 anos e surgiu pela necessidade 
de concentrar a produção dos agriculto-
res numa época em que principiou uma 
grande dinâmica na produção de vinha.

Após o 25 de abril, começou a haver 
uma quebra devido à perda das coló-
nias onde se vendia e escoava muito 
vinho e o país foi também obrigado 
por imperativos da entrada na união 
europeia a definir novas regras. Nesse 
período algumas cooperativas foram 
ficando para trás, não conseguindo 
modernizar-se ou entrar naquilo que 
considero uma gestão moderna e às 
novas exigências do mercado.

Na Cooperativa do Távora definimos 
objetivos claros valendo-nos do poten-
cial da região e apostando naquilo que 
achávamos que poderia ser o caminho 
certo: o fabrico de vinhos de qualidade 
e uma forte aposta nos espumantes, 
sabendo que tínhamos condições de 
excelência para esse produto. Com o 
tempo, fomos reconvertendo os vinhe-
dos, apostando na modernidade, nos 
novos caminhos, nas novas castas e 
nos novos processos de vinificação.

Entretanto com o crescimento que 
obtivemos no espumante foi obrigató-
rio construirmos novas instalações e 
criamos condições para que o cresci-
mento pudesse ser sustentável e desse 
resposta àquilo que são as exigências do 
mercado nacional e internacional.

 Para além do vinho têm as maçãs, 
 a “Maçã da Beira Alta”. Estamos 
 a falar de que quantidade de produção? 

Desta região sai cerca de 60% da produ-
ção nacional, estou a falar numa região 
onde estamos inseridos e que tem uma 
excelente apetência para a maçã devido 
às suas condições climáticas únicas. A 
cooperativa é já responsável anualmen-
te por 10 milhões de quilos de maçã, mas 
queremos mais e recentemente elabo-

ramos uma candidatura para a criação 
de mais 3.500 toneladas de frio para 
aumentarmos a conserva do produto.

 Voltando aos vinhos, quantas 
 toneladas de uva entram 
 anualmente na Cooperativa? 

Neste momento são cerca de 8.000 
toneladas, brevemente entrarão cerca 
de 10 a 11 mil toneladas de uvas.

 Isso corresponde mais ou 
 menos a quantas garrafas? 

São muitos milhões de garrafas. Nós já 
vendemos cerca de 1 milhão e meio de 
garrafas, mas vendemos bastante vinho a 
granel para outras empresas e para outros 
clientes também, que têm as suas marcas.

 Estão satisfeitos com 
 o rumo da cooperativa? 

Eu penso que a região e os seus agri-
cultores têm razão pra estarem satis-
feitos, dado o modo como nós estamos 
a conseguir pagar-lhes as uvas, mas 
temos de continuar a trabalhar para nos 
tornarmos sustentáveis e dar garantia 
aos agricultores para continuarem a 
produzir e a verem também honradas e 
satisfeitas as suas necessidades.

 Continuam com uma 
 grande preocupação social… 

A nossa preocupação é tentar pagar 
cada vez melhor aos agricultores, re-
conhecendo que eles são os principais 
obreiros de tudo isto, a eles se deve o 
sucesso da cooperativa, não só pela 
qualidade de uvas como também pela 
qualidade das maçãs, mas são eles 
que trabalham no dia a dia. Porque se 
não forem eles a entregar as uvas e as 
maçãs isto não vai para a frente, tem de 
haver produto de qualidade.

 Vocês são atualmente o segundo 
 maior empregador do concelho. 

Nós somos o maior empregador tirando 
as câmaras e os agrupamentos de esco-
las daqui da região.

PUB
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ENTREVISTA JOÃO SOUSA 
PRESIDENTE DA COOPERATIVA AGRICOLA DO TÁVORA
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 A população ligada a 
 agricultura está ainda 
 envelhecida ou mudou 
 esse paradigma? 

Uma das coisas que 
estamos a verificar é 
que há cada vez mais 
jovens interessados 
a entrar na agricul-
tura, que o fazem 
pegando em parce-
las dos seus pais 
e/ou familiares e 
estão a abdicar de 
outros empregos 
e a apostar forte 
naquilo que são 
as explorações 
quer de vinho, 
quer de maçãs.
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O Parque Natural do Alvão estende-se 
pelo regaço de Mondim de Basto e Vila 
Real. Esta área protegida muito tem para 
ofertar a quem a procura, sendo um 
dos seus principais atrativos as Fisgas 
de Ermelo, que se encontram entre as 
maiores cascatas da Europa. Nesta pri-
meira visita – e porque novos regressos 
lhe serão impostos pela formosura da 
região - o destino é a aldeia de Lamas 
d’Olo, no coração do parque natural.

Neste povoado, importante pela sua 
tradição agrícola, sobrevivem ainda 
traços da arquitetura serrana de outro-
ra. Sobre o casario em granito, ainda 
se firmam alguns telhados de colmo. 
Se levar um farnel ligeiro, pode aventu-
rar-se por um dos percursos pedestres 
recomendados (aconselhável consultar 

a informação associada e munir-se 
de meios de orientação). O Percurso 
das Barragens alia a cultura de um 
Portugal rural ao património natural e 
paisagístico. As Barragens Cimeira e 
Fundeira do Alvão, com duas albufeiras 
que possibilitam avistar os altos cumes 
do Alvão e Marão, testemunham o 
valor que a água tem para a vida da 
aldeia. O Miradouro de Lamas d’Olo é 
um excelente ponto de contemplação, 
e também um cenário fantástico para 
fotografias divertidas, tal é a peculiari-
dade de algumas formações rochosas.

Parta para Vila Real, e siga em direção 
a Vila Pouca de Aguiar, pela estra-
da nacional. Neste trajeto, e instado 
por um estômago desejoso de uma 
refeição quente, cairá no Fojo do Lobo, 

um restaurante simples na berma da 
estrada que serve um delicioso e sucu-
lento “Naco na Pedra”.

Pernoite no Alvão Village & Camping, 
instalando-se numa vila castreja que 
homenageia esta cultura de tempos 
passados. Aqui, a tradição mescla-se 
com as exigências da vida contem-
porânea, num espaço singular onde 
encontra a harmonia e leveza que 
Trás-os-Montes tem para oferecer.

No dia seguinte acorde cedo, para 
usufruir deste espaço recatado e ma-
ravilhoso. Em apoio às doze unidades 
de alojamento e ao parque de campis-
mo, existem várias áreas de lazer, uma 
agradável piscina, parque infantil e 
zona de restauração.

NESTE RECORTE DE NATUREZA, COM GRANDE DIVERSIDADE DE FAUNA E FLORA,
ESCONDEM-SE PAISAGENS MÁGICAS E TRADIÇÕES GENUÍNAS. SENTIRÁ O ESPÍRITO LEVE
E LIVRE, EA DELICIAR-SE-Á COM A DOCE QUIETUDE QUE SÓ O INTERIOR DO PAÍS É CAPAZ DE OFERECER.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

PARQUE NATURAL DO ALVÃO
UMA JANELA PARA
O REINO MARAVILHOSO
TEXTO E FOTOS: COTIKOS
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Vai encantar-se com Parque de Lazer 
da Lagoa do Alvão, ali bem perto. Es-
paços de convívio e patuscada, pontes 
pedonais, caminhos serpenteantes e 
um observatório de aves, nasceram 
em torno deste lago azul, fruto de uma 
requalificação que valorizou uma área 
já burilada pela natureza. Ao sorver a 
beleza deste local, sentirá o pulsar das 
palavras de Miguel Torga: “Vou falar-
-lhes dum Reino Maravilhoso. Em-
bora muitas pessoas digam que não, 
sempre houve e haverá reinos maravi-
lhosos neste mundo. O que é preciso, 
para os ver, é que os olhos não percam 
a virgindade original diante da reali-
dade e o coração, depois, não hesite. 

Ora, o que pretendo mostrar, meu e de 
todos os que queiram merecê-lo, não 
só existe como é dos mais belos que se 
possam imaginar. Começa logo porque 
fica no cimo de Portugal, como os 
ninhos ficam no cimo das árvores, para 
que a distância os torne mais impossí-
veis e apetecidos.”

No regresso, não deixe de visitar 
o Castelo de Aguiar e o seu Centro 
Interpretativo, na freguesia de Telões. 
De alma dominante, encavalitado num 
penedo granítico, este castelo roqueiro 
ligado à Reconquista Cristã da Penín-
sula Ibérica proporciona uma panorâ-
mica fantástica da região.

Pare para petiscar em Vila Real. Uma 
tábua de enchidos ou um pratinho 
de tripas aos molhos – iguaria típica 
da cidade, servido em louça de barro 
negro -, são uma ótima opção. Siga 
pela autoestrada que liga esta cidade 
a Amarante, e aproveite para circular 
no recentemente inaugurado Túnel 
do Marão, que atravessa as encostas 
da serra com o mesmo nome. São 5,6 
quilómetros de comprimento, que o 
transformam no túnel rodoviário mais 
longo da Península Ibérica.

PUB
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3.ª EDIÇÃO
DO BRITINHO CUP
COM MAIS DE DOIS MIL
VISITANTES

DESPORTO

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A terceira edição do Britinho Cup contou 
com mais de 120 jogos em dois dias, 44 
equipas e 650 jovens atletas. Para além da 
presença do padrinho do evento, o ex-fute-
bolista internacional e vimaranense César 
Peixoto, o Britinho Cup 2016 foi honrado 
com a presença do presidente da Câma-
ra Municipal de Guimarães, Domingos 
Bragança. O Brito Sport Clube venceu na 
categoria de Traquinas A, o Benfica con-
quistou o troféu no escalão de Traquinas B 
e o Amigos de Urgeses venceu em Petizes.

A organização do evento, na voz de 
Francisco Ribeiro, coordenador do 
Departamento de Formação do Brito 
Sport Clube, referiu que “o evento 
excedeu positivamente as expec-
tativas e que todos os objetivos 
inicialmente traçados foram atingi-
dos”. Foram mais de dois mil os visi-
tantes que ao longo dos dias 10 e 11 
de junho estiveram nesta iniciativa 
desportiva na vila de Brito.

DESPORTO

TAIPAS 
TERMAL 
CUP COM 48 
EQUIPAS

A 5.ª EDIÇÃO CONSECUTIVA DO 
TORNEIO DE FUTEBOL TAIPAS 
TERMAL CUP 2016, ORGANIZADO 
PELO CAÇADORES DAS 
TAIPAS, JUNTOU NO PASSADO 
MÊS DE JUNHO MAIS DE 650 
JOVENS ATLETAS.

Salgueiral Associação de Recreio 
e Cultura (SARC), Brito SC e SL 
Benfica foram, respetivamente, 
as equipas vencedoras do Torneio 
em Traquinas A, Traquinas B e 
Petizes. Em segundo e terceiro 
lugar do pódio ficaram as equipas 
do CC Taipas e FC Famalicão 
(Traquinas A 2007), SARC e SL 
Benfica (Traquinas B 2008) e 
Brito SC e Amigos de Urgeses 
(Petizes 2009/2010). Na entrega 
dos troféus, marcaram presença 
Ricardo Costa, presidente da 
Taipas Termal e vereador do 
Município Vimaranense, Rolando 
Silva, em representação do 
secretário de Estado do Desporto e 
Juventude e Luís Soares, deputado 
da Assembleia da República.
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CAMINHADA SOLIDÁRIA,
MEIA E MINI MARATONA JUNTARAM

7000 CONQUISTADORES

DESPORTO

FOTOS: CM GUIMARÃES

“No ano passado foi um sucesso, este ano 
foi um sucesso ainda maior e esperamos 
que no próximo ano, no aniversário dos 40 
anos da Cercigui, ainda estejam presen-
tes mais pessoas. Mas, sem sombra de 
dúvidas, foi fantástico. Estou de coração 
cheio. Guimarães é isto: é difícil explicar, 
mas é muito fácil sentir”, confessou Rui 
Leite no final da caminhada.

Na meia maratona, para além do 
grande apoio do público vimaranen-
se, há a destacar dois nomes: Tiago 
Costa e Marisa Barros. O maratonista 
arrecadou a quarta edição da corri-
da integrada no circuito das meias 
maratonas dos patrimónios mundiais 
e sucedeu assim a José Moreira, com 

Rui Teixeira, do Sporting, a alcançar 
o segundo lugar, e Ricardo Ribas, do 
Benfica, a completar o pódio.

“Foi um percurso muito difícil, com 
muito calor. É uma prova muito boni-
ta, que passa pela zona histórica de 
Guimarães, é muito bom que haja esta 
prova aqui. A vitória foi muito impor-
tante e estou muito feliz. O tempo não 
era aquilo que me preocupava. Fazer 
marcas aqui é muito complicado”, afir-
mou o fundista, classificando a “parte 
do Castelo” como a “mais difícil”.

Na prova feminina, Marisa Barros 
acabou por se destacar na liderança 
logo nos primeiros metros e terminou 

à frente de Carla Martinho e de Filo-
mena Costa, regressando aos triunfos, 
depois de 2014, e sucedendo a Dulce 
Félix. No final da prova, a atleta sal-
gueirista reconheceu que “gostava de 
fazer um pouco melhor”, apesar de a 
“meia-maratona” ser “bastante dura”.

A corrida, que registou um novo 
máximo de mais de sete mil partici-
pantes (em 2015, estiveram cinco mil), 
contou ainda com uma mini maratona 
(10 quilómetros) em que João Teixeira, 
atleta do Amarante, foi o vencedor, em 
masculinos, e Helena Miranda alcançou 
o primeiro lugar, em femininos.

A CAMINHADA SOLIDÁRIA DE CINCO QUILÓMETROS, QUE REVERTEU A FAVOR DA CERCIGUI, REALIZOU-SE, TAL 
COMO NO ANO PASSADO, COM O PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO, RUI LEITE, A “AGRADECER” A “SOLIDARIEDADE” 

DEMONSTRADA PELA CIDADE, QUE, A SEU VER, “MOSTROU UMA VEZ MAIS QUE ESTÁ DO LADO DA CERCI”.
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PASSEIO “DIA UM DE PORTUGAL”
COM MAIS DE 800 PARTICIPANTES

24 DE JUNHO

TEXTO E FOTOS: MAIS GUIMARÃES

A oitava edição do passeio de bici-
cleta “Dia Um de Portugal” contou 
com a presença de mais de oito 
centenas de pessoas, provenientes 
maioritariamente de Guimarães, 
mas também de outros concelhos 
do Norte, desde Valença a São João 
da Madeira, adiantou a Associação 

de Ciclismo do Minho (ACM), entida-
de que promoveu a iniciativa.
O evento, que teve dois percursos de 
baixa dificuldade – passeio e mini pas-
seio – e ainda um trilho de BTT (Trilho 
do Fundador/Professor Orlando Le-
mos), com partida e chegada junto ao 
Estádio D. Afonso Henriques e passa-

gem pelo centro histórico, contou com 
as presenças do ciclista vimaranense 
José Mendes e do famalicense Tiago 
Machado, bem como do presidente da 
Federação Portuguesa de Ciclismo, 
Delmino Pereira, do antigo ciclista 
Cândido Barbosa, e do treinador de 
andebol do ABC, Carlos Resende.
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VIMARANENSES
VIBRAM COM A
SELEÇÃO DAS QUINAS

EURO 2016

FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

A Plataforma das Artes e Criatividade 
assumiu-se como o grande palco vima-
ranense no apoio à seleção das quinas. 
Depois dos empates na fase de grupos, 
a animação aumentou na praça e 
foram muitos os que fizeram daquele 
espaço um miniestádio português. O 
centro histórico foi também palco não 
só do apoio à seleção portuguesa, 
com muitos vimaranenses a exporem 
nas suas janelas e varandas bandeiras 
nacionais, mas também cenário do fair-
-play vivido pela cidade, com exposi-
ção de bandeiras de outros países que 
participam neste campeonato europeu. 
Guimarães mostrou mais uma vez que 
é terra de conquistadores. 




