
À CONQUISTA
DA CIDADE

MARAVILHOSA
O perfil dos seis atletas 

vimaranenses que vão lutar pelas 
medalhas nos Jogos Olímpicos. Tudo 

sobre o Rio de Janeiro.

FESTAS DA CIDADE E GUALTERIANAS
Comemora-se este ano o 
110º aniversário das festas 

vimaranenses. Conheça nesta 
edição o programa completo.

NOVA GERAÇÃO DE EMIGRANTES

A POLÍTICA VAI A BANHOS

Os hábitos de férias, os destinos
e as perspetivas de futuro dos 

jovens que vivem fora de Portugal. 

Agosto é por excelência o mês de 
férias para os portugueses e os 

políticos não são exceção. Quando 
e onde serão  as férias dos líderes 

vimaranenses.
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FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

Os dias de pouca pressa, de menos stress, 
de maior (por vezes nem tanto) descanso. 

Embora nos pareçam tantas vezes iguais, 
pelas rotinas que adotamos neste período 
do ano, as férias acabam sempre por ser 
diferentes, e há, todos os anos “modas” 
que nos marcam. Este ficará marcado 
(também por outros motivos, desejo eu) 
pela febre dos Pokémon.

Confesso que tentei fugir ao tema, mas 
não há volta a dar: a febre da caça aos 
animaizinhos está instalada e afeta toda 
a gente, dos novos aos menos novos.

Considerando-me uma pessoa moderada e 
sem as síndromes de envelhecimento, que 
habitualmente se traduzem pelo “no meu 
tempo é que era” defendo habitualmente 
que tudo na vida deve ser razoável, e andar 
aí entre os oito e os oitenta, com exceção 
do amor e do respeito pelos outros.

O jogo tem a sua graça e algumas 
virtudes, como levar os nossos jovens a 
saírem de casa e a confraternizarem e ao 
mesmo tempo ficarem a conhecer lugares 
e sítios diferentes dos que habitualmente 
frequentam. Mas traz perigos também, e 
convém lembrar alguns: o caçar sozinho 

e em locais que possam ser considerados 
de risco; a utilização da aplicação 
enquanto se conduz, ou até a interação 
com estranhos, que fica facilitada na 
procura destes animais virtuais.

O segredo estará em não desligar da 
realidade e em conseguir resistir ao vício 
que este jogo será capaz de originar.

Boas caçadas e votos de umas férias 
“realmente” extraordinárias.
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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

16

34
NAS AREIAS
GROSSAS DA PÓVOA

VITORIANOS CONFIANTES
PARA A PRÓXIMA ÉPOCA

10

29

CINEMA EM
NOITES DE VERÃO

NUTRIÇÃO COM
TÁNIA TINOCO

32

13

COTIKOS:
ILHA DA BERLENGA

JOÃO LEITE
ARTESÃO
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José Ponte, presidente da Associação Artística 
da Marcha Gualteriana, prometeu, na apre-
sentação oficial do programa das festas, um 
desfile com mais brilho e com os habituais nove 
carros: “Cidade”, “Mundo Lusófono”, “50 anos 
da Biblioteca fixa nº127 da Fundação Calouste 
Gulbekian”, “Titanic”, “Princesa Sofia”, “Méliès o 
realizador de sonhos”, “Cristóvão Colombo”, “110 
anos da Marcha Gualteriana” e o já tradicional 
“Balonas”. Em termos musicais, o destaque vai 
para as presenças de Carlão e David Fonse-
ca nos concertos de sexta, 05, e sábado, 06, 
respetivamente. Virar DaSquina, Paraguaii, 
Toulouse, Mat Brass Band e BandStand Blues 
Band são oas restantes bandas do maior evento 
do concelho de Guimarães. Cantares ao Desafio, 
Feira do Gado, Encontro de Concertinas, Encontro 
de Bombos, Fogo de Artifício, Desfile de Charre-
tes Antigas, Despique de Bandas entre Pevi-
dém e Golães e Corrida de Cavalos perfazem a 
vertente cultural das Gualterianas 2016.

29 DE JULHO
18H30
Exposição: Álbum de Família #3
(GuimarãeShopping)

04 DE AGOSTO
22H00
Percurso: Os Bonecos Convidam
(Casa da Memória)

05 DE AGOSTO
16H00
Visitas Orientadas
(Casa da Memória)

18H00
Desfile Grupos de Bombos
(Ruas da Cidade)

21H30
Cantares ao Desafio
(Coreto da Alameda)

22H00
Carlão
(Plataforma das Artes)
Um Belo Dia
(Largo de Donães)
Virar DaSquina
(Largo Condessa do Juncal)

06 DE AGOSTO
9H30
Desfile Grupos de Bombos
(Ruas da Cidade)

10H00
Feira de Gado
(Campo S. Mamede)

11H00
Oficinas em Marcha (Largo da Oliveira)

16H00
Visitas Orientadas
(Casa da Memória)
Duo X (Coreto da Alameda)

17H00
Encontro de Concertinas
(Largo do Toural)

21H30
Desfile Grupos de Bombos
(Ruas da Cidade)
Festival de Folclore
(Largo do Toural)
Cantares da Nossa Terra
(Coreto da Alameda)
Mira!Mira!Miró, Mirando!
(Largo da Oliveira)

22H00
David Fonseca
(Plataforma das Artes)
Paraguaii + Toulouse
(Largo Condessa do Juncal)
Um Belo Dia (Largo de Donães)

00H30
Fogo de Artifício
(Alameda Alfredo Pimenta)

07 DE AGOSTO
9H30
Desfile Grupos de Bombos
(Ruas da Cidade)

11H00
Oficinas em Marcha
(Largo da Oliveira)
Desfile de Charretes
(Largo do Toural)

Festividades Litúrgicas
(Igreja S. Francisco)

16H00
Visitas Orientadas
(Casa da Memória)
Luís Muxima
(Coreto da Alameda)

17H00
Procissão de S. Gualter
(Igreja S. Francisco)

18H00
Banda de Golães
(Largo do Toural)

18H30
E-nxada
(Largo da Oliveira)

21H30
Despique de Bandas
(Largo do Toural)
Desfile Grupos de Bombos
(Ruas da Cidade)
Aplausos 60 (Coreto da Alameda)

22H00
E-nxada
(Largo da Oliveira)
MAT Brass Band
+ BandStand Blues Band
(Plataforma das Artes)

08 DE AGOSTO
15H00
Corrida de Cavalos (Fermentões)

16H00
Visitas Orientadas (Casa da Memória)

23H00
Marcha Gualteriana
(ruas da Cidade)

110 ANOS DE HISTÓRIA(S)

FESTAS DA CIDADE
E GUALTERIANAS

PROGRAMA 2016

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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Para esta 10.ª edição, a organização 
decidiu evocar a memória internacional 
da Capital Europeia da Cultura, ao pro-
mover o regresso em concerto único de 
Thurston Moore e também dos Capitão 
Fausto, que passaram pelo CCVF em for-
mato indoor no ano seguinte. O festival 
terá ainda como novidade as presenças 
de Valter Lobo e Alek Rein, na abertura 
do concerto dos Capitão Fausto e de 
Thurston Moore, respetivamente. 

“Os miúdos largaram as saias da mãe, 
como dizem em “Os Dias Contados”, 
e fizeram-se à vida. Do outro lado das 
comodidades da atividade estudantil, 
entram agora na idade adulta e come-
çam a sair de casa. É este o mote para 
o mais recente projeto dos Capitão 
Fausto. Sem perderem a identidade, mas 
mudando um pouco de rota em rela-
ção aos trabalhos anteriores, “Capitão 
Fausto têm os dias contados” é um 
álbum sublime, com letras assertivas, 
mas que não perdem um certo lirismo. 
As melodias são de um pop primoroso 
que nos levam para outras décadas, 

quase um repescar das influências que 
ouviam na infância, no gira-discos em 
casa dos pais. Assim como as canções 
que compõem este álbum, o Manta é o 
cenário idílico para ouvir estes rapazes 
que, com descontração mas também 
prudência, se fazem homens enquanto 
produzem um dos mais belos discos do 
ano.”, lê-se na apresentação dos Capitão 
Fausto feita pela organização.

Sobre Thurston Moore é referido que se 
trata de “um ícone em movimento”. “Re-
gressa a Guimarães para um concerto 
exclusivo, desta vez nos jardins do CCVF 
e traz na bagagem o seu novíssimo 
álbum, bem como uma incrível banda 
que o acompanhará nesta digressão.”, 
lê-se no artigo de promoção do concer-
to, onde se reforça que “The Best Day” 
é “um disco grande e arrojado, marcado 
pelas guitarras radicais de Moore bem 
como laivos à música expansiva da ban-
da com que se consagrou”.

Não se esqueça
da manta, a entrada é livre.

NORBERTO LOBO
Banhos Velhos - Taipas
Sábado, 06 – 22h00

SENSIBLE SOCCERS + LEVIATÃ
Banhos Velhos - Taipas
Sábado, 27 – 22h00

OBJECTOS ESTRANHOS: ENSAIO DE 
PROTO-ESCULTURA
Plataforma das Artes e Criatividade
até 31 de dezembro

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.

CAMINHOS DE FLORESTA 
SOBRE ARTE, TÉCNICA E NATUREZA
Plataforma das Artes e Criatividade
até 31 de dezembro

Para o filósofo alemão Martin Hei-
degger, de cuja obra o título desta 
exposição é pedido de empréstimo, 
a produção artística é uma forma de 
posicionamento do homem perante 
a natureza. De onde vimos, quem 
somos, para onde vamos? Talvez a 
arte trilhe um caminho que não leva 
a parte nenhuma; um caminho de 
floresta feito para nos perdemos e, na 
diversidade da natureza, nos reencon-
trarmos com a origem e os fundamen-
tos do humano. Esta exposição reúne, 
assim, um conjunto de aproximações 
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.

MÚSICAMÚSICA

CAPITÃO FAUSTO
NO REGRESSO DO MANTA

AGENDA 
CULTURAL

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

JÁ PASSARAM 10 ANOS DESDE O PRIMEIRO ESTENDER DE MANTA NOS JARDINS 
DO VILA FLOR. DEPOIS DE ESTREIAS E CONSAGRAÇÕES, CHEGA O TEMPO DOS 
CAPITÃO FAUSTO E DO THURSTON MOORE. O FESTIVAL ACONTECE NO RELVADO 
DO ESPAÇO DE CULTO VIMARANENSE NOS DIAS 02 E 03 DO MÊS DE SETEMBRO, 
MOMENTO IDEAL PARA O REGRESSO À CULTURA DEPOIS DO ÓCIO.

A festa foi rija com milhares de 
vimaranenses a saírem à rua traja-
dos a rigor para a Noite Branca. A 
celebração gigantesca invadiu as 
ruas do centro histórico e não só. 
Houve música para todos os gostos 
e Guimarães transformou-se numa 
enorme pista de dança. Não gosta-
va do som mais eclético dos “The 
Fucking Bastards” (mistura de hip 

hop com pop, reggae com samba, 
pagode com kizomba), que atuaram 
no Largo João Franco, protagoni-
zando um dos momentos altos da 
noite? Não faz mal. Tinha o house 
mais comercial do DJ Nuno Luz e as 
suas bailarinas néon. É revivalista e 
acha nos anos 80 é que era? Certo. 
A opção era a Plataforma das Artes. 
Preferia a música funk e soul, o ca-

minho era até ao Largo da Condessa 
do Juncal, com o DJ Nelson Lisboa 
aos comandos. Pela cidade andou o 
já tradicional Trio Elétrico. A rua de 
Santo António contou com a colabo-
ração dos comerciantes que fizeram 
montras a rigor. O cenário ficou 
mais bonito com os guarda-chuvas 
brancos pendurados pela emblemá-
tica rua vimaranense.

NOITE BRANCA 2016

GUIMARÃES PASSA 
NOITE EM BRANCO
TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU • FOTOGRAFIAS: CM GUIMARÃES / MAIS GUIMARÃES
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Com os anos 50 do século passado 
como cenário, o filme, no título original 
“Foxfire”, narra a história de um grupo 
de raparigas que se uniu contra a vio-
lência vivida, especialmente pelo sexo 
feminino, no pós-guerra. Na pequena 
cidade do estado de Nova Iorque as 
adolescentes formam um grupo coe-
so, uma sociedade secreta, na fábrica 
onde trabalham e tatuam no ombro 

um símbolo dessa mesma união. Realizado por Laurent 
Cantet, a obra cinematográfica é uma adaptação do livro 
da escritora americana Joyce Carol Oates.

Com o título original “The Gold Rush”, 
este filme norte-americano de ci-
nema mudo foi escrito, produzido e 
protagonizado por Charles Chaplin, 
tendo estreado em junho de 1926. 
Dezasseis anos depois, surgiu a ver-
são sonorizada. Chaplin desempenha 
neste filme o papel de um vagabundo 
que embarca na corrida pelo ouro por 
terras do Alaska. A sua personagem 

acaba, contudo, por encontrar o amor. Reconhecido 
como o filme preferido de Chaplin, “The Gold Rush” é um 
dos clássicos da história do cinema.

Um europeu a viver nos Estados Uni-
dos, Rudolf Abel, é preso por ser um 
espião dos serviços secretos sovié-
ticos, KGB. Um advogado americano, 
James B. Donovan, pega no caso, mas, 
perante provas incontestáveis e um juiz 
enviesado, perde o caso. Rudolf Abel 
é sentenciado a 30 anos de cadeia. 
Posteriormente, o avião espião norte-
-americano U-2, é abatido pela União 

Soviética, e o piloto, Francis G. Powers, é encontrado vivo 
e preso. A CIA recruta entretanto James B. Donovan para 
negociar uma eventual troca de prisioneiros.

Realizado por Richard Brooks, este western de 1966 retrata a 
história de um abastado dono de um rancho, J.W. Grant (Ralph 
Bellamy), que contrata três mercenários - Henry "Rico" Farden 
(Lee Marvin), Hans Ehrengard (Robert Ryan) e Jacob Sharp (Woo-
dy Strode) - para resgatar a sua esposa Maria (Claudia Cardinale), 
que foi capturada numa viagem ao México por Jesus Raza (Jack 
Palance) e pelo seu grupo. Para esta missão, o líder do trio, Rico, 
decide que seriam um grupo melhor se Grant concordasse em 
contratar um quarto homem, que fosse especialista em explosi-
vos. A aventura segue então rumo ao país do guacamole.

Com realização de Jean-Paul Rappeneau, “Belles Familles”, no 
título original, foca-se na história de Jérôme Varenne, emigrante 
em Shangai há vários anos. Obrigado a regressar a França, país 
natal, devido a uma viagem de negócios, aproveita a viagem 
para visitar a mãe e o irmão. Durante a visita apercebe-se de 
que a mansão familiar em Ambray, onde passou grande parte da 
infância, está em processo de venda. Descontente, decide ir até 
lá para entender o que se passa e para se despedir do lugar. Essa 
decisão enceta repercussões inesperadas. 

Silvester Stallone regressa ao papel de Rocky Balboa, agora na 
pele de treinador. Adonis Johnson (Michael B. Jordan) nunca co-
nheceu o pai, Apollo Creed, que faleceu antes de ele ter nascido. 
Contudo, a paixão pela luta corre-lhe no sangue e ele decide 
entrar no mundo das competições profissionais de boxe. Resulta-
do de uma grande insistência, Adonis consegue convencer Rocky 
Balboa (Sylvester Stallone) a ser seu treinador e, enquanto um 
luta pela glória, o outro luta pela vida. Realizado por Ryan Coo-
gler, o filme passou este ano nas salas de cinema.

Com o título original “The Gold Rush”, este filme norte-americano 
de cinema mudo foi escrito, produzido e protagonizado por Charles 
Chaplin, tendo estreado em junho de 1926. Dezasseis anos depois, 
surgiu a versão sonorizada. Chaplin desempenha neste filme o pa-
pel de um vagabundo que embarca na corrida pelo ouro por terras 
do Alaska. A sua personagem acaba contudo por encontrar o amor. 
Reconhecido como o filme preferido de Chaplin, “The Gold Rush” é 
um dos clássicos da história do cinema.

A saga do espião mais famoso continua e desta vez James Bond vai 
até ao México. Depois de travar um atentado terrorista na capital da-
quele país, James Bond (Daniel Craig) é afastado do serviço por M (Ral-
ph Fiennes) mas desobedece às ordens para descobrir mais sobre um 
assassino. Enquanto isso, em Inglaterra, M enfrenta forças políticas para 
manter o serviço secreto vivo. Bond descobre que o criminoso era em-
pregado de uma organização criminosa chamada SPECTRE, que tinha 
entre os seus membros todos os vilões das três missões anteriores 
de 007. Mais uma oportunidade para um Martini “shaked not stirred”

No género de comédia dramática, o 
filme “Truman” estreou no passado 
mês de abril nas salas de cinemas 
portuguesas. Realizado pelo cata-
lão Cesc Gay, o filme é mais do que 
uma história de amizade, retratando 
conceitos como solidão, amor e des-
pedidas. Em destaque nas várias si-
nopses do filme está a qualidade não 
só das falas mas dos silêncios que 

surgem na obra coproduzida entre Espanha e Argentina.

Com Jennifer Lawrence, uma das atrizes 
mais bem pagas da indústria cinematográ-
fica norte-americana, no principal papel e 
inspirado numa história real, o filme retrata 
a jornada de uma mulher que está de-
terminada a manter a sua família unida, 
apesar da aparente improbabilidade. Mo-
tivada pela necessidade, engenhosidade 
e pelo sonho de uma vida, Joy triunfa 
como fundadora e matriarca de um im-

pério bilionário, transformando a sua vida e a da sua família.

28.º CINEMA EM NOITES DE VERÃO

CINEMA AO AR LIVRE 
REGRESSA À OLIVEIRA EM AGOSTO
IMAGENS: DIREITOS RESERVADOS 

COM A CHEGADA DO MÊS DE AGOSTO, CHEGA TAMBÉM A JÁ TRADICIONAL OPORTUNIDADE DE VER GRANDES 
FILMES EM PROJEÇÃO AO AR LIVRE, NO LARGO DA OLIVEIRA. COM ORGANIZAÇÃO DO CINECLUBE DE GUIMARÃES 
E COM O APOIO DA CÂMARA MUNICIPAL, A PROGRAMAÇÃO DESTE ANO VOLTA A SER CONSTITUÍDA POR FILMES 
VENCEDORES DE ÓSCARES, PRODUÇÕES EUROPEIAS E CLÁSSICOS DA SÉTIMA ARTE, DE MODO A SATISFAZER UM 
PÚBLICO DIVERSO. O EVENTO DECORRE ENTRE 10 E 30 DE AGOSTO.

10 AGOSTO • Quarta-feira

RAPARIGAS DE FOGO

16 AGOSTO • Terça-feira

A QUIMERA DO OURO
11 AGOSTO • Quinta-feira

A PONTE DE ESPIÕES

23 AGOSTO • Terça-feira

OS PROFISSIONAIS

24 AGOSTO • Quarta-feira

QUE FAMÍLIAS!

25 AGOSTO • Quinta-feira

CREED – O LEGADO DE ROCKY

30 AGOSTO • Terça-feira

O NOSSO ÚLTIMO VERÃO NA ESCÓCIA

31 AGOSTO • Quarta-feira

007 SPECTRE

17 AGOSTO • Quarta-feira

TRUMAN
18 AGOSTO • Quinta-feira

JOY

GMR TV

AJEG 
PROMOVEU UM 
"NETWORKING 
COCKTAIL" EM 

GUIMARÃES

A Associação de Jovens 
Empresários de Guimarães 
organizou um "Networking 

Cocktail", no Santa Luzia  
ArtHotel, com o objetivo de 

promover a interação de 
agentes do tecido empresarial 

vimaranense e regional.

O evento, que visou o encontro 
de pessoas de várias empresas 

e várias áreas de atuação, 
promoveu a partilha de 

experiências e conhecimento, 
disponibilizando o acesso a 

um vasto leque de vantagens, 
que permitem aumentar o 

conhecimento de marcas e ter 
acesso a ideias de negócio.

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

veja a reportagem
na íntegra em gmrtv.pt
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O 10.º aniversário do festival vimaranense, 
que decorreu de 28 a 30 de julho na fre-
guesia de Barco, contou com as presenças 
de Toulouse, Libido Fuzz, Granada, Can 
Cun, The Wild Booze, King Fu, Audioskin, 
Alberto Dias, Killimanjaro, The Japense Girl, 
Bed Legs e Odd Switch, os grandes vence-
dores do concurso que se realizou durante 
os meses de maio e abril.

Os Odd Switch, que já participaram 
no Barco Rock Fest noutras edições 
mas apenas como “festivaleiros”, 
confessam que pensavam que um dia 
poderiam subir ao palco deste festival: 
“Se não pensássemos dessa forma 
possivelmente hoje não estaríamos 
disponibilizando, nem nós nem muitos 
outros projetos, muito do nosso tempo 
e abdicando de tantas outras coisas 
para beneficiar a continuidade da ban-
da e ao mesmo tempo cimentando a 

convicção de que podemos tocar neste 
e em outros palcos.” A ideia de partici-
parem surgiu naturalmente pelo facto 
de entenderem que estes concursos 
acabam por funcionar como “rampa 
para qualquer banda que se pretenda 
projetar e queira ter de igual forma 
uma outra visibilidade”. Este não é o 
primeiro concurso de que saem vencedo-
res, tendo já conseguido outras distinções 
desde a formação inicial do grupo.

“O experimentalismo da banda faz com 
que nós tenhamos a pretensão de nos 
afastarmos um pouco de uma definição 
exata da música que criamos, sendo no 
entanto notório elementos do nu-metal, 
combinando registo de vozes clean com 
outros mais agressivos, da mesma forma 
que contempla algum poder na secção 
rítmica e também alguma irregularidade 
na sua composição”. É assim que os Odd 

Switch enquadram as criações que com-
põem, reforçando que a banda “tem das 
mais variadas influências”, não podendo 
evitar a referência a “géneros como o 
rock, o metal e o rap”. Nessa linha, Def-
tones, BMTH, Korn, Slipknot, SOAD são 
algumas influências relevantes. 

O palco seguinte é sempre mais um 
palco de sonho para os Odd Switch: “Não 
escondendo uma prudente ambição 
em tocar em palcos com cada vez mais 
capacidade, todos aqueles que cons-
tam já no curriculum da banda tiveram 
e continuam a ter um caráter de uma 
elevada importância”. Vizela, Vila Nova 
de Famalicão, Barcelos e Guimarães são 
as cidades que se seguem na agenda.

ODD SWITCH
www.facebook.com/oddswitch
oddswitchband@gmail.com

João Leite, 58 anos, na varanda de sua 
casa, vai manufaturando casas, monu-
mentos, espigueiros e tudo quanto os 
clientes gostavam de ver eternizado em 
pedra. Tem esta paixão desde muito 
pequeno, quando tudo começou com a 
elaboração de presépios. Hoje tem peças 
em exposição permanente na Casa da 
Memória, com destaque para a Zona de 
Couros, a Citânia de Briteiros, o Espigueiro 
de Castelões ou a Cruz da Mumadona.
 
O sonho de João é dedicar-se apenas à 
arte mas ela não lhe traz a sustentabili-
dade necessária para pagar as contas ao 
final do mês. “E eu compreendo. As pes-
soas têm pouco dinheiro e o que eu faço 
não é um bem essencial”, diz, enquanto 
confidencia que este ano fez apenas 15 
euros com as suas peças. Cada uma custa 
entre os 10 e os 200 euros, dependendo 
da complexidade do trabalho. 

O artesão já esteve envolvido em várias 
feiras de artesanato, inclusivamente as 
20 feiras de Guimarães, que entretanto 
terminaram. A última foi a da Feira da 
Terra, em S. Torcato, e a presença nas 
feiras já foi a sua principal atividade du-
rante as férias. Hoje desistiu de as fazer 
pelos custos que representam e pela 
pouca rentabilidade que têm.

É um amigo que trabalha na pedreira de 
Gonça que lhe traz resto de pedra para 
que possa trabalhar em casa. Faz as peças 
com base em tijoleira ou pedra e depois é 
trabalhar – minuciosamente – a matéria 

bruta até se transformar em belas peças 
decorativas. “Sou muito picuinhas no meu 
trabalho. Gosto de ser perfeito”, revela 
João Leite, que gosta de incluir nas suas 
criações o elemento água introduzindo 
os motores de aquários para que sejam o 
mais realistas possível. 

João Leite é procurado sobretudo por 
emigrantes que concretizam o sonho 
de construir casa própria na terra natal. 
Estas casas carregam em si todo o 
simbolismo do sacrifício além fronteiras 
e, por isso, estes clientes gostam de as 
ter sempre consigo quando regressam 
ao país de acolhimento. Nada melhor do 
que o trabalho de João para que possam 
ter réplicas das construções: “Fiz uma 
réplica de uma casa para o filho de um 
emigrante. Agora tenho que fazer para 
o irmão dele. As pessoas gostam de ter 
esta recordação”, pontua o artesão. 

Para além de artesão, João Leite é tam-
bém operário fabril, no turno das 08h00 
às 18h00. Com o filho, explorou as fer-
ramentas informáticas para melhorar o 
seu trabalho. Se antes pedia aos clientes 
fotografias das casas para as concre-
tizar, agora é com a ajuda do Google 
Maps que o faz: “Os clientes dizem-me a 
morada da casa e eu com esses dados 
consigo as imagens das habitações em 
diferentes perspectivas”. Além disso, 
João Leite também é muito ativo no Fa-
cebook (Arte Leite Artesanato), onde vai 
publicando as imagens do seu trabalho, 
na esperança de atrair mais clientes.

BARCO ROCK FEST 2016 OFÍCIOS

ODD SWITCH VENCEM
CONCURSO E SOBEM AO PALCO
DO FESTIVAL VIMARANENSE

O MELHOR ARTESANATO
VEM EM PEQUENAS CASAS

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

© CCA / MAIS GUIMARÃES © PAULO PACHECO / CM GUIMRÃES

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU

OS GRANDES VENCEDORES DO CONCURSO BARCO ROCK FEST FORAM OS 
ODD SWITCH, UMA BANDA DO CONCELHO DE VIZELA QUE CONTA COM JOÃO 
FERREIRA E DUARTE DIAS NAS GUITARRAS, ANTÓNIO PINHEIRO NO BAIXO, 
HÉLDER GOMES NA BATERIA E NÉLSON PINTO NA VOZ.

JOÃO LEITE REALIZA MINIATURAS EM GRANITO DE CASAS TÍPICAS DE CADA 
REGIÃO, RÉPLICAS DE MONUMENTOS HISTÓRICOS E CASAS PARTICULARES. SÃO 
TRABALHOS, REALIZADOS COM MINÚCIA E ALMA, DE UM ARTESÃO AUTODIDATA 
QUE VEM DESENVOLVENDO ESTE TALENTO DESDE MUITO PEQUENO.

PU
B
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Rosário Pereira, presidente da Socie-
dade Protetora dos Animais, referiu à 
Mais Guimarães que, apesar de não 
haver números concretos, os abando-
nos começam “logo em abril, quando 
a primavera aparece e as pessoas se 
lembram que em breve começarão a 
sair de casa e o cão e o gato come-
çam a ser um ‘empecilho’” e que o 
período em que se nota uma maior 
tendência de adoção é, por oposição, 
o período “depois do verão”. Relati-
vamente aos animais acolhidos, não 
há também números específicos, mas 
“os gatos são sempre mais fáceis de 
dar por não exigirem tanto tempo e 
por serem mais independentes no 
que diz respeito às suas necessida-
des fisiológicas”, acrescenta.

Para além da tradicional passagem 
provisória para a casa de um familiar 
ou amigo próximo, há também a opção 

de deixar o seu amigo animal num es-
tabelecimento específico para o efeito. 

Na zona de Guimarães, há a Quinta do 
Mosteiro, uma infraestrutura moder-
na e inovadora, que oferece ‘férias de 
sonho’ aos animais de estimação ou 
à ocupação dos seus tempos livres 
na ausência dos seus donos. Desde 
passeios pela quinta, passando pelos 
banhos e ainda treino de obediên-
cia, os serviços prestados pelo hotel 
permitem que os animais também 
usufruam de autênticos momentos de 
felicidade e de bem-estar. O hotel dis-
ponibiliza boxes individuais, providas 
de bebedouros automáticos e de pisos 
radiantes, que permitem o aquecimen-
to do espaço e garantem noites bem 
quentes durante o inverno. Em contra-
partida, o seu posicionamento estra-
tégico oferece uma estadia arejada e 
fresca para os dias mais soalheiros. A 

higiene das instalações é uma preocu-
pação constante, estando assegurada 
por produtos de utilização hospitalar. O 
hotel dispõe também de um gabinete 
de tratamento médico completamente 
equipado, bem como de uma sala pró-
pria para banhos e para tosquias. 

Em Vizela também há uma opção: o 
Centro Canino de Vizela. O estabeleci-
mento tem capacidade para albergar 13 
cães e quatro gatos e tem como períodos 
de maior ocupação as datas típicas de 
férias (Natal, Páscoa, junho, julho, agosto 
e setembro), com especial afluência na 
segunda quinzena de agosto.

Um bocadinho mais distante do cen-
tro vimaranense, em Felgueiras, há o 
Hotel de Animais do Centro Animal de 
Francoim, constituído por um espaço 
exclusivamente dedicado aos felinos, e 
outro aos caninos. 

20 DE AGOSTO - DIA INTERNACIONAL DO ANIMAL ABANDONADO

NÃO ABANDONE O SEU ANIMAL
PARA IR DE FÉRIAS
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

NOS MESES DE PRIMAVERA E VERÃO INTENSIFICAM-SE OS ABANDONOS DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. DEIXADOS EM 
ESTRADAS LONGÍNQUAS OU ‘ESQUECIDOS’ NUM MONTE DISTANTE, SÃO MUITOS OS ANIMAIS QUE SÃO VÍTIMAS DE MAUS 
TRATOS NESTA ALTURA DO ANO. FELIZMENTE, AINDA HÁ BONS DONOS, QUE APESAR DE IREM DE FÉRIAS ASSEGURAM QUE, 
NO CASO DE NÃO PODEREM SER ACOMPANHADOS PELOS ANIMAIS, ESTES FICAM AOS CUIDADOS DE FAMILIARES QUE OS 
TRATAM BEM OU DE ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA GUARDA TEMPORÁRIA.

PUB
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As areias grossas da praia em frente 
ao Casino da Póvoa, a sua concessão 
há tanto tempo quanto é nadador sal-
vador, são marca indelével na vida de 
Nuno Sampaio. Tudo começou quando 
estudava Desporto e tirou o curso de 
nadador salvador para melhorar o cur-
rículo e ganhar algum dinheiro extra 
durante as férias. Tinha 20 anos. Desde 
então que não mais largou este segun-
do trabalho, apesar de todos os anos 
prometer que esse será o último. 

“As pessoas pensam que é fácil estar 
aqui todos os dias, dez horas seguidas, 
mas é um trabalho muito cansativo”, 
revela Nuno Sampaio, acrescentando 
que “é necessário estar atento e ter 
uma visão ampla sobre os 80 metros” 
que estão sob a sua vigia. Além disso, 
as condições climatéricas – a famosa 
nortada da Póvoa e o nevoeiro – in-
fluenciam as condições do trabalho. Ao 
vimaranense preocupa-o também os 
eventuais problemas de pele que po-
derão resultar da excessiva exposição 

ao Sol. “Uso o fator máximo de prote-
ção solar mas não há hipótese. Todos 
os anos acabo por queimar a testa, o 
nariz e os lábios”, conta. 

Os cuidados com o Sol são uma preo-
cupação que Nuno partilha com os 
banhistas: “Sempre que as pessoas 
estão demasiado tempo expostas ao 
Sol, sem qualquer tipo de proteção, 
eu tento conversar com elas e peço-
-lhes que tenham cautela”. Mas nem 
sempre consegue que a sensibiliza-
ção surta efeito e há quem continue 
a apanhar escaldões consecutivos. 
O trabalho deste nadador salvador 
passa muito pela prevenção mas, em 
algumas situações, os seus conselhos 
passam a ser ordens. 

“Digo às pessoas que nadem na diago-
nal à costa”, afirma, “mas eu conheço 
quase toda a gente que frequenta 
esta praia e já sei quem nada bem. Há 
pessoal em quem posso confiar”. Diz 
ainda que “toda a gente acata bem as 

indicações” que vai dando. “Também 
peço que tenham atenção aos choques 
térmicos. Quando vejo as pessoas a 
sairem da toalha e a mergulharem de 
repente, aviso que não o devem fa-
zer”, alerta, chamando ainda a atenção 
para os agueiros (zonas de retorno da 
água para o alto mar) onde os banhis-
tas não devem nadar. 

E qual foi o caso mais complicado? “Há 
dois anos, dois idosos estavam a pas-
sear na zona não vigiada [250 metros 
de praia entre o paredão e a conces-
são de Nuno Sampaio] e fui chamado 
a ajudá-los. Depois das manobras de 
reanimação, que duraram uma hora e 
meia, o senhor acabou por ser decla-
rado morto. Mais tarde vim a saber 
que o senhor tinha morrido de ataque 
cardíaco pelo medo da onda que o 
apanhou e não por afogamento. Esse 
caso marcou-me”, conta.  

Quando chega à praia, pelas 09h00, 
a primeira coisa que faz é avaliar o 

estado do mar para proceder à co-
locação da bandeira. Explica à Mais 
Guimarães que cada nadador salva-
dor é responsável pela decisão da 
cor da bandeira e apenas as autori-
dades marítimas podem sobrepor-se 
àquilo que escolhem. “Como sou um 
dos nadadores mais antigos, os mais 
jovens costumam guiar-se pela minha 
bandeira, mas cada um tem autono-
mia de decisão”, esclarece. 

As praias da Póvoa estão a ficar cada 
vez melhores – “há pessoas que 
ligam a isso, outras que não. Mas os 
estrangeiros têm mesmo essa preo-
cupação”. “Já tem bandeira azul [que 

atesta a qualidade da água, a limpe-
za do areal e as infraestruturas de 
apoio] e este ano ganhou a bandeira 
de qualidade de ouro”, sublinha, orgu-
lhoso da, também sua, Póvoa. 

ESTAR NA PRAIA COMO
QUEM ESTÁ EM CASA

Nuno Sampaio é professor de Desporto 
na empresa Tempo Livre e trabalha em 
regime de banco de horas, ou seja, faz 
mais horas durante o ano para poder 
passar julho e agosto nos areais da 
Póvoa. Tem como companhia a sua 
esposa, também vimaranense, mas 

que viveu maior parte da sua vida na 
Póvoa, que conheceu em 2004. Sofia 
é professora sem contrato e em julho 
marido e mulher deixam a casa onde 
vivem em Prazins Santo Tirso e, com 
a filha Matilde, rumam à costa. Ela é 
responsável pelo aluguer das barracas, 
ele é nadador salvador na mesma con-
cessão. A menina fica com os avós, 
que se revezam durante as férias, 
também naquele areal. “As pessoas 
que todos os anos vêm para cá assis-
tem ao crescimento da Matilde. Ela é 
mesmo feliz aqui na praia. É a ‘casa’ 
dela. E será também do Dinis, que 
deve nascer em meados de setem-
bro”, prevê Nuno Sampaio.

PÓVOA DE VARZIM: A PRAIA DOS VIMARANENSES

NAS AREIAS
GROSSAS DA PÓVOA

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

FOI NO MAR E NA PRAIA QUE FOI CONSTRUINDO UMA CARREIRA COMO NADADOR 
SALVADOR. HÁ 13 ANOS QUE O VIMARANENSE NUNO SAMPAIO RESERVA OS MESES DE JULHO 
E AGOSTO PARA ESTAR NA PÓVOA DE VARZIM, ONDE DIARIAMENTE ZELA PELA SEGURANÇA 

DOS BANHISTAS PARA QUE ESTES APROVEITEM O SOL E O MAR DE FORMA SEGURA. 

PUB
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MISSÃO 
Centralizar num único local vários 
serviços para o lar oferecendo profis-
sionais selecionados, atendendo a
todas as necessidades.

VISÃO 
Melhorar a qualidade de vida
das famílias fornecendo uma diver-
sificada gama de serviços nas suas 
próprias casas, permitindo-lhes
poupar tempo e esforços.

APOIO DOMICILIÁRIO, UM 
BEM NECESSÁRIO

“O cuidado dos nossos entes que-
ridos requer confiança e o máximo 
de profissionalismo. Desenvolvemos 
para isso um minucioso processo 
de seleção, que oferece os melho-
res profissionais para o cuidado de 
idosos, doentes e crianças e outros 
serviços relacionados com a saúde e 
o bem-estar que possam ser neces-

sários.”, diz Catarina Reis Silva, que 
garante estar acompanhada dos 
melhores profissionais, com destaque 
para a Enfermeira Carolina Marques, 
coordenadora da Equipa de Enferma-
gem disponível 24 horas. Todo o en-
quadramento Psicossocial do Utente 
está a cargo da Técnica de Apoio 
Social, Dra. Ana Balinha.

Para a Administradora, "as famílias e os 
próprios utentes preferem cada vez mais 
permanecer no conforto do Seu Lar, po-
dendo assim aliar o mimo, a atenção e a 
dedicação dos familiares à mais profis-
sional prestação de cuidados".

A Interdomicílio procura estabelecer 
parcerias e protocolos com as mais va-
riadas associações/clubes/instituições, 
de modo a poder oferecer vantagens 
adicionais aos sócios daquelas organiza-
ções na contratação dos seus serviços.

Recentemente foi celebrado um proto-
colo de colaboração com a Lavandarias 
Mónica e com a empresa de Catering 

UM EXEMPLO
DE EMPREENDEDORISMO
Catarina Reis Silva, formada em Direito, 
impulsionada pelo seu Pai, um empresário 
de sucesso, na concretização deste pro-
jeto, afirma hoje: “Foi a melhor opção que 
tomámos”. A oportunidade de negócio 
surge de uma lacuna no mercado, fruto da 
saturação das Instituições Não Lucrativas 
que oferecem este tipo de cuidados às fa-
mílias e do exigente enquadramento legal 
das empresas privadas junto dos Centros 
Distritais da Segurança Social. 

“ESTAMOS CÁ PARA BEM TRATAR 
DE QUEM UM DIA CUIDOU DE 
CADA UM DE NÓS.”

EMPRESAS COM SINAL +

INTERDOMICÍLIO, UMA CHAMADA
UM MUNDO DE SERVIÇOS

A INTERDOMICILIO TEM POR 
OBJETIVO FACILITAR O QUOTIDIANO 
NO TRABALHO DOMÉSTICO. 
“SABEMOS DA DIFICULDADE EM 
CONCILIAR A VIDA PROFISSIONAL 
COM A PESSOAL, E AINDA DE 
APROVEITAR O POUCO TEMPO 
LIVRE DISPONÍVEL. PARA ISSO 
OFERECEMOS UMA DIVERSIDADE 
DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS 
EM DIVERSAS ÁREAS, QUE POSSAM 
AUXILIAR O CLIENTE EM QUALQUER 
PROBLEMA DE UMA CASA, DE UMA 
FAMÍLIA, COM RAPIDEZ E TOTAL 
SEGURANÇA”, EXPLICA CATARINA 
REIS SILVA, RESPONSÁVEL PELA 
GESTÃO DA EMPRESA.

D’Gostar, de modo a poder garantir a 
lavagem da roupa e as refeições ao 
Utente, sempre que não for possível 
concretizá-las no seu domicílio. 

O facto de a Interdomicílio trabalhar 
em parceria com a FISIOPONTE, tam-
bém lhe dá a possibilidade de oferecer 
os serviços de Fisioterapia e Reabilita-
ção através dos melhores profissionais.
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O presidente da Câmara, Domingos 
Bragança, já passou uma semana de 
férias durante o mês de julho, entre os 
dias 08 e 15. O destino foi o Porto San-
to, na Madeira. O edil prevê tirar mais 
uns dias de descanso durante o mês 
de agosto mas deverá ficar por perto, 
para que possa ir à Câmara sempre 
que puder. Desligar do trabalho pare-
ce ser um problema para Domingos 
Bragança: se passar férias nas ime-
diações de Guimarães o mais provável 
é acabar no escritório da autarquia… 
a trabalhar. Por isso, marca as férias 
para Porto Santo e assim assegura o 
sossego dos longos passeios à beira-
-mar que tanto gosta de fazer.

O vereador da CDU é trabalhador por 
conta própria e, por isso, consegue ser 
ele mesmo a determinar o seu tempo 
de férias que nunca atinge um mês 
completo. Em agosto vai tirar seis a 
sete dias para viajar para fora do país. 
É assim todos os anos. Daqui a umas 
semanas o destino é o sul de Espa-
nha, onde quer conhecer as cidades 
de Sevilha e Mérida. Torcato Ribeiro 
não é fã de praia e prefere passar os 
dias livres a conhecer novas culturas 
e realidades. Para o início de setembro 
reserva quatro dias de férias para apro-
veitar a Festa do Avante, claro está.

O deputado municipal do Bloco de Es-
querda goza de uma condição especial 
porque é reformado. Isso permite-lhe 
tirar uns dias sempre que aparece 
uma oportunidade e, por isso, não 
tem aquele período convencional de 
férias em agosto. Quando vai de férias, 
Joaquim Teixeira gosta de visitar locais 
pela sua arquitetura e história. Prefere 
o campo à praia e é comum dedicar-se a 
caminhadas por sítios onde a Natureza 
prevalece sobre a intervenção humana.

As férias em agosto de André Coelho 
Lima têm uma regra de ouro: só podem 
começar depois das Gualterianas. O 
vereador da Coligação Juntos por Gui-
marães (PSD, CDS e MpT) tem esse gosto 
e esse dever. Passa duas semanas no 
Algarve, há vários anos, sempre no mes-
mo local. E é aqui que entra a segunda 
premissa das férias de Coelho Lima: 
poder dar à família – tem quatro filhos 
– o tempo que lhes retira durante o ano. 
Além disso, precisa do descanso neces-
sário para o muito trabalho (a advocacia 
e a luta política) que está por vir.

O destino deste ano terá mesmo de 
ser Porto Covo, para umas férias mais 
tranquilas, condizentes com a realidade 
de ter uma bebé de apenas oito meses. 
O líder da concelhia do CDS já tirou uns 
dias para ir a Roma, onde a sua esposa 
Verónica, foi cumprir uma promessa. 
Gosta de tirar férias que metam um 
avião pelo meio mas com uma meni-
na tão pequenina esse desejo é, para 
já, uma impossibilidade. Nepal, Índia 
e Rússia são alguns dos países que 
visitou mas aqueles últimos dez dias 
de agosto deste ano serão passados na 
paz da costa alentejana.

AS FÉRIAS DOS POLÍTICOS SOCIEDADE

DE PORTO COVO AO SUL DE ESPANHA. 
A POLÍTICA VAI DE FÉRIAS

DIA DOS AVÓS CELEBRADO 
NA COMPANHIA DOS MAIS NOVOS

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS FOTOGRAFIAS: CM GUIMARÃES

A PREPARAÇÃO DA CAPITAL VERDE EUROPEIA E A DESPOLUIÇÃO DO RIO AVE, A PROXIMIDADE DA CAMPANHA 
ELEITORAL PARA AS AUTÁRQUICAS E A SUSTENTABILIDADE DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS PREOCUPAM 
MAS OS LÍDERES POLÍTICOS TAMBÉM TÊM QUE RETEMPERAR FORÇAS PARA O QUE AÍ VEM. AGOSTO É POR 
EXCELÊNCIA O MÊS DE FÉRIAS PARA OS PORTUGUESES E OS POLÍTICOS VIMARANENSES NÃO SÃO EXCEÇÃO. 
FOMOS SABER PARA ONDE VÃO A BANHOS (OU NÃO).

MAIS DE OITO CENTENAS DE IDOSOS PARTICIPARAM, NO PASSADO DIA 26 DE JULHO, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO 
DO DIA DOS AVÓS QUE A CÂMARA MUNICIPAL ORGANIZOU NO MULTIUSOS DE GUIMARÃES EM COLABORAÇÃO COM 
A COOPERATIVA FRATERNA E COM 26 INSTITUIÇÕES DE APOIO A IDOSOS DO CONCELHO.

DOMINGOS BRAGANÇA

TORCATO RIBEIRO

JOAQUIM TEIXEIRA

ANDRÉ COELHO LIMA

ORLANDO COUTINHO

PUB

«Guimarães é um concelho amigo da 
juventude, dos pais e dos avós, mas 
também das pessoas que, com alegria, 
inteligência e coração, dão carinho 
todos os dias aos idosos que estão 
nas vossas instituições. Sejam felizes 
e sorriam sempre, pois o sorriso é o 
espelho da alegria», disse Domingos 
Bragança, presidente do município, na 
sessão de abertura de um evento que 
reuniu diferentes gerações.

Antes da sessão de abertura, decorreu 
uma aula de ginástica, seguindo-se um 
momento musical em orquestra prota-
gonizado por crianças, com os alunos 
do Colégio de Vila Pouca (Obra Social 
Sagrado Coração de Maria) a interpre-
tar a performance “A Magia da Música”.
No final da manhã, foi a vez de atuar o 
grupo “OsMusiké – Associação Musi-

cal e Artística do Centro de Formação 
Francisco de Holanda”, enquanto o al-
moço foi preenchido com a realização 
de um piquenique, findo o qual decor-
reu mais um espetáculo musical que 
animou os participantes durante toda 
a tarde. Além dos grupos de música, a 
comemoração do Dia dos Avós teve o 
apoio da Tempo Livre e dos Bombeiros 
Voluntários de Guimarães.

PARTICIPARAM 26 INSTITUIÇÕES

Associação de Reformados e Pensio-
nistas de Guimarães, Associação para 
o Desenvolvimento das Comunidades 
Locais, Camélia Hotel Sénior & Homes, 
Casa de Caldelas, Casa do Povo de 
Creixomil, Casa do Povo de Fermentões, 
Centro Comunitário de Solidariedade 
Integração Social de Tabuadelo, Centro 

Social D. Manuel Monteiro de Castro, 
Centro Social Padre Manuel Joaquim 
de Sousa, Centro Social da Irmandade 
de São Torcato, Centro Social de Brito, 
Centro Social da Paróquia de Polvorei-
ra, Centro Social e Paroquial de Ronfe, 
Centro Social Nossa Senhora do Car-
mo, Centro Social Paroquial de Gondar, 
Centro Social Paroquial de Mascotelos/
Santiago, Centro Social Paroquial de 
São Cristóvão de Selho, Centro Social 
Paroquial Nossa Senhora da Conceição, 
Centro Social Recreativo e Cultural 
de Campelos, Fraterna, Encontro de 
Saberes, Irmandade de Nossa Senhora 
da Consolação e Santos Passos, Lar de 
Santo António, Santa Casa da Miseri-
córdia de Guimarães, Venerável Ordem 
Terceira de São Domingos e Venerável 
Ordem Terceira de São Francisco, fo-
ram as instituições que participaram

PORTO
COVO

PORTO
SANTO

ALGARVE
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Existe um poder imperscrutável que age 
despudoradamente, vagueia invisível e 
draconianamente sob as nossas ca-
beças; um poder que tem o direito de 
ser irresponsável, que opera segundo 
interpretações particulares e restritivas 
das regras e leis e que, para além do 
seu papel admissível, se constitui numa 
entidade que mais tarde ou mais cedo, 
terá de ser combatido pelos cidadãos. 
Esse poder ocupa as malhas intrincadas 
do Estado, desmembra-se em divisões 
estratificadas e, apesar das suas lutas 
internas de reivindicação estatutária, 
ajusta-se e compõe uma espécie de ma-
lha oculta mas pegajosa. A missão desse 
poder é servir os cidadãos e, em parte, 
organiza-se para esse objetivo mas, no 
seu percurso histórico, os seus objeti-
vos passaram também a incorporar a 
disfuncionalidade, sendo que esta última, 
apenas serve ao que Jean Baudrillard de-
nominou de «simulacros e simulações», a 
que se acrescenta também, salamaleques 
e abuso de autoridade. Esse poder dá-se 
pelo nome de burocracia. Os seus agentes 
heroicizam-se no excesso de zelo.

Esta reflexão ocorre-me a partir do co-
nhecimento de que a direção do Vitória 
Sport Club vai ser levada a julgamento 
pela Procuradoria-Geral Distrital do Por-
to acusada de abuso de confiança fiscal 
qualificado porque, pasme-se, após ser 
eleita e encontrar o caos na forma de 
dívidas de 24 milhões de euros e uma 
falência acelerada, resolveu fazer o que 
era óbvio: sem anéis, os dirigentes deci-
diram salvar os dedos para preservar as 
mãos (neste caso, os pés) e não deixar 
desmoronar a organização. Fizeram 
como disse o Marquês do Pombal pe-
rante o trágico terramoto de 1755: cuidar 
dos vivos e enterrar os mortos. Pelos 
vistos o fisco, essa autoridade cega, 
preferia a morte de tudo e todos. 

Com tomada de posse a 10 de abril de 
2012, o “crime” de Júlio Mendes, Armando 
Marques, Luís Cirilo, Francisco Príncipe 

e Hugo Freitas foi o de pagar, no dia 30 
desse mês, parte dos salários em atraso 
desde novembro em vez de pagar o cor-
respondente à retenção do IRS. Fincados 
na letra da lei e excluído o seu espírito, os 
burocratas do fisco entendem que, tendo 
havido pagamento a alguém isso quer 
dizer que houve dinheiro e, assim sendo, 
vindo de onde viesse, esse dinheiro 
deveria ser para si. À parte outras visões 
tecno-legais, reside aqui uma esdrúxula 
interpretação do acusador fiscal, trans-
formando um gesto altruístico e estoi-
co numa violação punível em sede de 
crime. Esta atitude revela a moral fiscal 
da atualidade: «para não teres proble-
mas deixa morrer o que até podia viver». 
Este processo dita que o aumento de re-
ceita fiscal proporcionado pelo estoicis-
mo de Júlio Mendes e os seus, incomoda 
mais o tesouro do que a diminuição de 
receita que a morte do Vitória lhe traria. 

É evidente que se está perante uma 
boutade, um capricho para o qual o gas-
to de dinheiro público não conta. Porque 
é de dinheiro que vive a disfuncionalida-
de promovida pela burocracia. Não pelo 
que poupa mas pelo que aparentemen-
te zela. Era muito bom que um aluno 
de economia se desse ao trabalho de 
verificar quanto vai custar este processo 
judicial e o correlacionasse com o custo 
que teria sido a falência do Vitoria. Mas 
que inclua nas contas os custos sociais 
do desaparecimento de uma agremiação 
centenária possuída pelo imaginário do 
arquétipo ascensional que caracteriza os 
vimaranenses. Porque um sistema domi-
nando pela disfuncionalidade burocráti-
ca funda-se na perspetiva de que todo o 
poder reativo, construído na punição da 
coisa feita, é mais saudável e superlati-
vamente positivo do que o risco colo-
cado na atividade promotora da obra a 
fazer. Alheio ao risco, o burocrata é tanto 
melhor quanta mais coragem suga e 
tanto superior quanto mais imaginação 
impede. É, de todo, um gozo pela infelici-
dade. Uma masturbação ao contrário. 

ARTIGO DE OPINIÃO

A DISFUNCIONALIDADE 
BUROCRÁTICA NA 
VIDA DO VITÓRIA
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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Deve ser por isso que a sociedade atual 
é compulsada a pagar impostos em vez 
de se dedicar a fazer crescer a econo-
mia. Ganham os burocratas, perdem os 
que ainda acreditam que o subsídio de 
desemprego e a inação não são vida. Não 
são existência. Existir é tomar ativamen-
te a vita activa como escreveu Hannah 
Arendt. É sabida a realidade: com uma 
grande dose de sorte à mistura – mas a 
sorte é de quem se põe a jeito dela – o 
Vitória está em vias de debelar o seu alto 
passivo de 2011. Ao manter a atividade, de 
abril de 2012 até hoje, gerou com os salá-
rios pagos aos seus trabalhadores milhões 
de euros de IRS e de IVA. Transacionando 
passes de jogadores para o exterior con-
tribuiu para as exportações. Mas, o que 
importa isto ao burocrata disfuncional? 
Nada! Ele determina que, para si, o crime 
não decorre de um ato em substância 
mas sim de um registo em abstrato.
 
Basta um burocrata mal acordado para 
por em marcha uma corrente disfuncio-
nal. A partir daí ninguém mais perturba 
o seu juízo. Inclusive, nenhum burocrata 
ajuizado contraria um colega em estado 
improficiente. Não contrariar o colega 
é das poucas regras burocratas não 
prescritas que todo o burocrata aprende 
e segue cegamente. Se ousasse olhar e 
visse com a claridade esperada partici-
pando e ajudando a participar na sani-
dade do sistema, seria fácil à burocracia 
dar-se conta que, ao evitar a falência do 
clube, os dirigentes do Vitória, contri-
buíram, positivamente, não só para a 
economia, como para a manutenção da 
coesão social, assim como para a rique-
za e diversidade da atividade desportiva.

 Esser Jorge Silva 

JOGOS OLÍMPICOS 2016

RIO 

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

CIDADE MARAVILHOSA

O RIO DE JANEIRO É MULTIFACETADO. 
EDIFICADA NUMA PAISAGEM NATURAL 

ENCANTADORA, A SEGUNDA MAIOR CIDADE 
BRASILEIRA CONJUGA AS MEMÓRIAS DA 
ERA COLONIAL PORTUGUESA COM UMA 

MODERNIDADE MARCADA PELO LAZER NAS 
PRAIAS E UMA VIDA CULTURAL VIBRANTE, 

BEM COMO OS BAIRROS LUXUOSOS COM AS 
FAVELAS. ESSA MISTURA DEFINE A “CIDADE 
MARAVILHOSA”, COMO FOI PELA PRIMEIRA 

VEZ DENOMINADA NUM DOS VERSOS 
ALEGÓRICOS DO CARNAVAL DE 1904.
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Fundado em 1565, no decurso da ex-
ploração pelos portugueses da costa 
atlântica da América do Sul, o Rio de 
Janeiro ganhou protagonismo durante os 
séculos XVII e XVIII, enquanto local para 
exportar o ouro encontrado em Minas 
Gerais pelos Bandeirantes. A relevância 
da cidade no seio do Império Português 
fez com que passasse a ser a sede de 
administração colonial, por troca com 
Salvador, em 1763, algo que permitir-lhe-ia 
tornar-se, 45 anos depois, capital provisó-
ria de Portugal, quando D. Maria I e a sua 
corte rumaram de Lisboa para o Brasil, por 
ocasião das invasões francesas. 

O estatuto de centro de comando de 
todo o território português iria durar pou-
co tempo, uma vez que, a 07 de setembro 
de 1822, foi proclamado o novo Império 
do Brasil, independente de Portugal.

A cidade carioca, que, a partir dos pri-
meiros anos do século XX, se expandiu 
continuamente para uma metrópole 
com uma população de cerca de 12 
milhões, à data de 2014, permaneceu 
como capital do Brasil até 1960, ano 
em que a construção da nova sede de 
governo, Brasília, terminou.

O Rio é uma cidade icónica. O mais no-
tório de todos os símbolos é a estátua 
do Cristo Redentor, no alto do morro 
do Corcovado. A representação de 
Jesus Cristo projetada pelo engenheiro 
Heitor da Silva Costa, esculpida pelo 
francês Paul Landowski e inaugura-
da a 12 de outubro de 1931, afirma-se 
como um dos maiores símbolos do 
imaginário brasileiro e também cristão, 
erguendo-se sobranceira, de braços 
bem abertos, perante a baixa carioca e 
a baía de Guanabara, em oposição ao 
Pão de Açúcar, o outro famoso morro 
da cidade, cujo teleférico circula num 
sobe e desce incessante.

Estes morros, revestidos da floresta 
tropical que preenche todos os pontos 
da cidade não invadidos pelo emara-
nhado de betão que se projeta a partir 
do mar, integram um cenário natural, 
que é Património Mundial da Humani-
dade desde 2012, e, em si mesmo, um 
cartão de visita: a “Cidade Maravilhosa” 
conjuga o verde das montanhas que 
a circundam com o azul das águas da 
Baía de Guanabara e o amarelo das 
areias que serve de palco ao quotidia-
no de muitos cariocas.

Copacabana é a mais conhecida de 
todas as praias, sendo um espaço 
predileto no lazer dos habitantes da 
cidade. Situada junto ao bairro com o 
mesmo nome, estende-se por quatro 

A cerimónia de abertura das XXXI 
Olímpiadas de verão decorre já na 
sexta-feira, mas ainda permanecem as 
dúvidas sobre se todos os equipamen-
tos e necessidades de logística estarão 
a funcionar em pleno até lá.

A Vila Olímpica, à data de 22 de julho, 
ainda não tinha todas as ligações 
elétricas instaladas, deu conta uma no-
tícia do site do Huffington Post. A RTP 
avançou também, a 26, que delega-
ções já presentes no Rio encontraram 

CAPITAL DE PORTUGAL 
E DO BRASIL

BELEZA NATURAL ABRIGA 
O ANTIGO, O NOVO, 
O RICO E O POBRE

INÍCIO DOS JOGOS 
AFETADO POR PROBLEMAS 
ORGANIZATIVOS E SOCIAIS

quilómetros na Zona Sul da cidade, já 
ao largo do Oceano Atlãntico, acompa-
nhada pelo passeio em calçada portu-
guesa, e recebe, nos dias de passagem 
de ano, multidões que lá se dirigem 
para observar o espetáculo de fogo de 
artifício que celebra o novo ano. Em 
direção a oeste, seguem-se as praias 
do Arpoador, de Ipanema, local celebri-
zado na canção de ‘bossa nova’, escrita 
por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e 
do Leblon, junto ao bairro mais rico do 
Rio. Mas a riqueza e o lazer andam de 
braço dado com a miséria das favelas, 
nomeadamente a da Rocinha, com cer-
ca de 70 mil pessoas, à data de 2010, 
e a do Vidigal, junto ao morro dos Dois 
Irmãos. Estas aglomerações urbanas 
acolheram, desde os primórdios, em 
finais do século XIX, antigos escravos 
negros sem habitação nem trabalho, 
embora desde os anos 70, congreguem 
pessoas que se deslocaram de zonas 
rurais para o Rio. Retratadas em filmes 
como “Cidade de Deus”, de Fernando 
Meirelles (2002), com um título alusivo 
á favela homónima, e “Tropa de Elite” 
(2007), muitas destas zonas sofrem de 
problemas de saneamento, de polui-
ção, de nutrição, bem como de inun-
dação e deslizamento de terrenos pela 
localização, embora estejam a apare-
cer cada vez mais movimentos comu-
nitários para melhorar as condições de 
vida dessas populações.

A norte do Pão de Acúçar, reside um 
denso aglomerado cinzento que forma 
o Centro. A zona congrega o patrimó-
nio edificado mais relevante de toda 
a área urbana, nomeadamente o Paço 

Imperial, edifício colonial do século 
XVIII, a Igreja da Candelária (antiga 
catedral), do início do século XIX, mas 
também a Biblioteca Nacional do 
Brasil, onde se encontra uma planta 
da cidade de Guimarães, datada de 
1569, e o Teatro Municipal, localiza-
dos junto à praça da Cinelândia. As 
atracões estendem-se ao bairro da 
Lapa, que, além do Passeio Público 
(jardim público) e dos Arcos da Lapa 
(aqueduto), ambos do século XVIII, é 
palco de uma vida noturna bastante 
ativa, exibindo vários estilos de mú-
sica, desde o samba, rei do Carnaval 
carioca, à música eletrónica.

Outro dos símbolos da cidade, o Es-
tádio Maracanã, encontra-se mais a 
norte. Coração do futebol brasileiro, o 
recinto construído para o Mundial de 
1950, acolheu um máximo de 199.854 
na final dessa prova, que é ainda hoje 
uma lembrança amarga para a alma 
coletiva brasileira, após a derrota da 
‘canarinha’ por 2-1, com o Uruguai.

Casa da seleção desde então, bem 
como do Flamengo, clube mais 
popular do país, e do Fluminense, 
seu principal rival, numa cidade que 
tem ainda o Botafogo e o Vasco da 
Gama, viu a sua lotação ser progres-
sivamente reduzida, até se fixar em 
cerca de 80.000 espetadores, após a 
renovação para o Mundial de 2014. Nas 
Olimpíadas que estão à porta, o Mara-
canã vai ser palco das cerimónias de 
abertura e de encerramento (também 
nos Jogos Paralímpicos), e ainda aco-
lher a final do torneio de futebol.

os seus apartamentos sujos e ainda 
com material de obras visíveis nos 
aposentos, o que levou as comitivas da 
Suécia e da Austrália a abandonarem 
provisoriamente o local.

A própria edificação do parque 
residencial para atletas causou 
polémica na cidade, uma vez que as 
autoridades políticas decretaram a 
demolição de várias favelas circun-
dantes e a deslocalização dessas 
comunidades para novas habitações 
públicas numa zona mais periférica da 
cidade. Os protestos mais veementes 
surgiram na favela Vila Autódromo, 
que acabou por evitar a extinção, 
embora com menos famílias.

Essa é uma de um conjunto de 
medidas políticas criticadas por 
alegadamente quererem impedir a 
exposição das favelas como parte 
integrante da cidade a quem a visita 
nestes Jogos. Um dos casos mais 
falados, exposto no documentário 
“O que o Rio não quer que o mundo 
veja?”, da empresa de média Vox, é 
o da instalação de uma barreira que 
impede a visibilidade da favela da 
Maré, na Zona Norte, para a estrada 
entre o Aeroporto do Galeão e o cen-
tro da cidade, numa iniciativa alega-
damente para impedir o som de che-
gar aos moradores, mas apontada, 
por muitos, como algo para excluir os 
habitantes da paisagem da cidade.
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É o atual campeão da Europa de Taekwondo (título conquistado 
em Baku, Azerbeijão, em 2014) e atual campeão da Europa de 
Taekwondo de Categorias Olímpicas (Nalchik, na Rússia, em 2015), 
na categoria de -58 kg. Em 2014, para além do título europeu, 
conquistou o Open da Áustria e a medalha de bronze no Grand 
Prix de Manchester. Com apenas 24 anos, conta já com um ex-
tenso palmarés, que faz deste vimaranense um dos melhores do 
Taekwondo nacional. Liderou o Ranking Mundial da sua categoria 
em agosto, setembro e dezembro 2014, sendo atualmente o 3.º 
do Ranking Olímpico, posição que ocupa desde agosto de 2015.

Rui nasceu em Creixomil e enverga o emblema do rei, enquanto 
divide a sua dedicação entre o desporto e o curso de Medicina, 
que termina este ano. O seu primeiro grande resultado foi no 
Europeu de Juniores, também no Azerbaijão, onde conquistou a 
medalha de bronze. Foi vice-campeão do Mundo em 2011, na Co-
reia do Sul. No caminho para o Rio 2016, onde se estreia em Jogos 
Olímpicos, conquistou medalhas em vários Opens Internacionais 
(Hamburgo, Coreia, Israel, Paris, Holanda, Alemanha, Ucrânia, 
Sérvia), para além dos títulos no Europeu e Jogos da Lusofonia.

O ano 2016 começou também da melhor forma tendo já conquis-
tadas várias medalhas, de ouro e prata, em competições interna-
cionais, incluindo o Test Event do Rio de Janeiro. É um dos mais 
fortes candidatos a trazer uma medalha para Portugal. Entra em 
competição a 17 de agosto.

Dulce Félix, 33 anos, é um dos nomes de referência do Fundo 
e Meio Fundo do atletismo português da atualidade. Estreou-
-se nos Jogos Olímpicos em Londres 2012, na Maratona, prova 
em que irá competir no Rio de Janeiro. Em 2012 foi campeã 
europeia de 10.000m, tendo em 2016 conquistado a prata na 
mesma prova nos Europeus em Amsterdão. Tem vindo a con-
centrar os seus esforços na Maratona, apesar de também ter 
marca de qualificação nos 10.000m, estando ainda à procura 
de um grande resultado nesta distância mítica.

Correu 12 anos até decidir deixar o trabalho que tinha nas 
confecções J. F. Almeida, em São Martinho do Conde, de onde é 
natural. Coincidentemente só quando tomou a decisão de deixar 
o emprego certo pelas corridas incertas é que começou a ter o 
rendimento que a faria entrar na história do atletismo nacional. 

É que não chega só treinar, também tem de se descansar. Le-
vantar-se às seis da manhã para ir treinar e depois trabalhar oito 
horas em frente a uma máquina automática em pé só permitia 
a Dulce Félix evoluir até um certo ponto. E ela precisava de dar 
o salto. Sete anos volvidos dessa mudança de vida, a atleta foi 
campeã europeia dos 10.000 metros em 2012, foi duas vezes vi-
ce-campeã europeia de Corta-Mato, três vezes campeã nacional 
de Estrada e cinco vezes campeã nacional de Corta-Mato Longo. 

O seu currículo prova que é uma atleta todo-o-terreno. Corre 
200 quilómetros por semana para poder preparar as provas em 
que participa. E faz de cada quilómetro uma conquista. É esse o 
testemunho que vai deixando nas intervenções que faz em con-
ferências, dando o seu exemplo de persistência como quando lhe 
asseguraram que a lesão que contraiu em abril de 2012 a faria fa-
lhar os Jogos Olímpicos desse ano. Superou-se a si mesma e nas 
Olimpíadas de Londres 2012 conquistou o 21º lugar na maratona. 
Entra em competição a 14 de agosto.

O vimaranense João Sousa é outro dos nomes incontornáveis que 
vão aos Jogos Olímpicos do Rio Janeiro. Vai jogar nos singulares 
masculinos e falha o torneio de pares porque a Federação Portuguesa 
de Ténis não inscreveu o tenista e o seu colega, Gastão Elias. Esta si-
tuação, na primeira vez que vai às Olimpíadas, deixou o atleta triste. 

Aos 27 anos, é recordista no ténis nacional: neste momento está 
em 36º no ranking mundial mas já alcançou o 28º lugar, em maio 
deste ano. É considerado o melhor jogador português de sempre da 
modalidade. Começou a jogar ténis com sete anos no Clube de Ténis 
de Guimarães. Mudou-se para Barcelona em 2004, com 15 anos, 
para treinar na academia BTT em Valldoreix, onde continua a viver 
e treinar. Mas é a Guimarães que gosta de voltar sempre que pode 
e, nos intervalos das competições internacionais, vem até ao berço 
retemperar forças e passar algum tempo com a família. 

Foi o primeiro tenista português a vencer provas do ATP World 
Tour, o ATP250 de Kuala Lumpur em outubro de 2013 e o ATP250 
de Valência em novembro de 2015, vitórias às quais já soma cinco 
outras finais, onde saiu derrotado.

Foi também o primeiro tenista português a entrar no Top-50 
(2013) e Top-40 (2014) do ATP World Tour, para além de ter sido o 
primeiro tenista luso a ter estatuto de cabeça de série num Grand 
Slam (no US Open em agosto de 2014). Tem cinco títulos em tor-
neios do Challenger Tour e sete títulos em torneios Futures. 
Entra em competição a 06 de agosto.

Nasceu em Hamburgo, Alemanha, mas casou-se com a vimara-
nense Dulce Félix, que também vai competir nos Jogos Olímpicos 
(JO) 2016, e é com orgulho que a cidade-berço o acolhe. O atleta 
de Meio Fundo e Fundo, de 38 anos, já representou a seleção 
nacional dezenas de vezes. Especialista em Corta-Mato e Marato-
na, corre igualmente os 10.000 metros. Conta com vários títulos 
de Cross, tendo conseguido marca de apuramento olímpico na 
Maratona de Dusseldorf em 2016, batendo o seu recorde pessoal. 
Corre pelo Benfica, tal como Dulce. Vai correr a Maratona e entra 
em competição a 21 de agosto.

Não é caso inédito um casal participar nos JO, porém, a lista é 
suficientemente curta para ser sempre um motivo adicional de 
atração. Ao todo, desde que se realizam os Jogos Olímpicos da 
era moderna, terá havido menos de 20 casais de atletas a parti-
cipar. Entre os mais conhecidos estão os tenistas André Agassi 
e Steffi Graf, o príncipe Alberto do Mónaco a princesa Charlene, 
ele participou nas olimpíadas de inverno entre 1988 e 2002 e ela 
esteve nos JO de Sydney em 2000.
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José Mendes, 31 anos, foi o primeiro vimaranense a participar na 
Volta a França (2014) e será também o primeiro ciclista de Guima-
rães a participar nos Jogos Olímpicos, integrando o restrito grupo 
de quatro ciclistas que representará Portugal no Rio de Janeiro. 
Vencedor da Volta a Portugal do Futuro em 2007, e atualmente a 
representar a equipa alemã Bora-Argon18, José Mendes sagrou-
-se campeão nacional de contrarrelógio de juniores e cadetes e 
campeão nacional de estrada nos escalões de cadetes e elites, 
este último título conquistado no passado mês de junho.

O ciclista é natural de São Jorge de Selho (Pevidém) e formado em 
clubes da Associação de Ciclismo do Minho. José Mendes iniciou-
-se na modalidade no Centro Ciclista de Pevidém e conquistou, 
desde os escalões de formação, resultados de destaque, tanto ao 
serviço da Seleção Nacional como de clubes, vencendo diversas 
provas em Portugal e no estrangeiro. Na história da modali-
dade, José Mendes ficará também conhecido como o primeiro 
português a participar no Campeonato do Mundo de Ciclismo 
Universitário, em 2006, no qual ficou em 14.º lugar no con-
trarrelógio individual e 17.º na prova em linha. No Rio poderá 
ser um importante elemento da equipa portuguesa pelo seu 
carácter trabalhador e de grande sacrifício. Entra na prova de 
ciclismo de estrada a 06 de agosto.

Manuel Mendes, 45 anos, é o único paraolímpico vimaranen-
se que estará a 18 de setembro no Rio de Janeiro para correr a 
Maratona dos Jogos Paraolímpicos 2016 (que decorrem de 07 a 18 
de setembro). Um acidente com uma máquina agrícola amputou-
-lhe o braço esquerdo acima do cotovelo. Há 15 anos começou a 
correr pela mão de um tio que já fazia atletismo. O atletismo é um 
desporto individual, mas em que nada se faz sozinho. Seja pela 
formação desportiva ou por natureza da sua personalidade, Ma-
nuel não é homem de se esquecer dos que estão ou estiveram ao 
seu lado. E por isso diz-se muito grato ao seu treinador, Ricardo 
Ribas, que também vai correr a Maratona nos JO. 

No dia 11 de janeiro de 2015, o vimaranense sagrou-se campeão 
nacional de Estrada em Desporto Adaptado, na cidade da Maia, 
alcançando igualmente o seu recorde pessoal na distância dos 10 
quilómetros. Manuel Mendes participou na Maratona de Sevilha 
em fevereiro de 2015 ao Serviço da Seleção Nacional classifi-
cando-se em 2.º lugar na categoria Atletas Adaptados com o 
fantástico tempo de 02h46m55s batendo o seu recorde pessoal 
e obtendo um lugar de destaque no Atletismo Mundial.  Com a 
sua participação na Maratona do Porto, em novembro de 2015, 
que realizou em 2h:44m:52s alcançou os mínimos para partici-
par no Campeonato do Mundo IPC em Londres em abril de 2016. 
Aqui, conquistou o 4º lugar batendo uma vez mais o seu recorde 
pessoal com o tempo de 2h:37:12, garantindo a sua presença no 
Projeto Paralímpico Rio 2016. Ainda este ano, Manuel Mendes re-
validou o título de campeão nacional de Estrada, na categoria de 
Desporto Adaptado. Concluiu a prova com o tempo de 00:35:41, 
obtendo o 1.º lugar na categoria e conquistando assim o seu novo 
recorde pessoal na distância dos 10 quilómetros.

JOSÉ 
MENDES

MANUEL 
MENDES

CICLISMO

ATLETISMO

CHEGOU A ÉPOCA MAIS ESPERADA
DO ANO: O VERÃO! E COM ELE VEM
O TÃO DESEJADO SOL! 

Os dias mais quentes e bonitos do ano 
convidam a convívios entre familiares 
e amigos na praia, piscina e parques 
naturais. É a altura mais escolhida para 

quebrar rotinas monótonas e fazer ativi-
dades ao ar livre tais como piqueniques. 

Quando se está a combinar um pas-
seio/piquenique, o que ocorre logo 
levar para comer? Panados! Pois é, o 
mais habitual é vermos a população 
carregada de sacos com alimentos 
sem qualquer interesse nutricional, 

tais como os panados, rissóis, batatas 
fritas, bolachas cheias de chocolate, 
refrigerantes, bolos, etc. A verdade é 
que crescemos com estes hábitos, mas 
nunca é tarde para mudar e adotar um 
estilo de vida mais saudável. Sim, pode 
optar por uma alimentação saudável 
sem ter de abdicar de momentos de 
lazer com quem mais gosta.

VAMOS ENTÃO
PREPARAR UM PIQUENIQUE
SAUDÁVEL?
O que podem levar na geleira:

Ovos (cozidos em 12 minutos), atum em 
água, frango cozido/grelhado, polvo, filetes 
de cavala ou sardinha em água, queijo,..;

Pão (centeio, integral, cereais, mistu-
ra, aveia, alfarroba, centeio alemão…), 
quinoa, arroz, couscous, massa, tostas 
integrais, bolachas de milho/arroz, 

Grão, ervilhas, feijão, …;

Alface, rúcula, agrião, canónigos, tomate, 
tomate cherry, espinafres, cenoura, pepi-
no, couve roxa, pimento, beterraba, …;

FICAM AS IMAGENS
COM ALGUMAS SUGESTÕES

Não se esqueçam, há uma coisa que não 
pode faltar: água, muita água para se 
manterem hidratados!

1 - Palitos de cenoura, ovo, panquecas, 
tostas, bolachas de milho, tomate cherry.

3 - Salada de quinoa, tomate,
ovo, cenoura, pimento,…

4 - Sanduiche com salmão fumado, 
queijo creme, alface, tomate,

5 - Fruta fresca

2 - Salada alface, milho, ovo, tomate, 
cenoura (deverá levar o molho à parte e 
temperar só na hora)

NUTRIÇÃO COM TÂNIA TINOCO

“SNACKS SAUDÁVEIS:
VERÃO COM SAÚDE”
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Portugal é um país de gente habituada 
a ter que abandonar tudo o que tem à 
procura do que não tem e atualmente, 
motivada pelo desemprego nacional, as-
siste-se a uma nova vaga de emigração 
portuguesa. Os números falam por si: 
Tanto em 2013 como em 2014 saíram de 
Portugal mais de 110 mil emigrantes em 
cada ano, sendo que apenas entre 1969 
e 1973 se observaram valores de emi-
gração mais elevados, quando a média 
anual de saídas do país rondou as 150 
mil pessoas. Ao contrário da antiga ge-
ração que assentava no sacrifício de sair 
do país o sonho de regressar com um pé 
de meia e de construir uma casa na terra 
natal, estes jovens, empurrados para 
fora de Portugal à procura de melhores 
condições de vida, muito dificilmente 
vão regressar. Catarina Máximo, desde 
2012 a trabalhar num hospital em Ingla-
terra, considera que “infelizmente” não 
vê “as coisas a mudarem em Portugal”. 
“Depois de ter o nível de vida que tenho 
aqui é muito difícil conseguir o mesmo 

no meu país. Para já os meus planos são 
ficar cá. Tenho uma vida estável e vou 
vivendo um dia de cada vez. E quando 
se está bem para quê mudar?”, reflete a 
vimaranense de 31 anos.

À “independência financeira” para poder 
viajar e poder fazer o que quer, onde 
quer e sem ter que se preocupar muito, 
Catarina Máximo soma o facto de, em 
termos profissionais, ter “perspetivas de 
carreira com remuneração adequada”, 
das ferramentas de trabalho serem das 
mais avançadas que existem, de ser re-
conhecida pelo trabalho que faz e de ter 
a possibilidade de estar sempre a apren-
der. “A vida cá não é fácil, não pensem 
que é, mas tudo na vida é um conjunto 
de experiências que nos enriquece. Não 
é para qualquer pessoa o sair do nosso 
conforto, do nosso sol, da nossa famí-
lia, é preciso coragem, determinação 
e, sobretudo, saber que tudo na vida 
tem altos e baixos e o importante é não 
desistir e continuar”, frisa. 

Também Cecília Alves de Freitas foi en-
contrar em Angola a realização profis-
sional que teimava em não se concre-
tizar em Portugal. “O que me motivou 
a vir para cá foi basicamente não ter 
trabalho na minha área que tanto 
gosto e aqui surgiram muitas oportu-
nidades”, acrescenta a professora do 
1.º ciclo e que dá aulas de português a 
estrangeiros. Está em Benguela desde 
janeiro de 2015 e, anteriormente, es-
teve um ano em Moçambique. O dia a 
dia passa-o a preparar e a dar aulas e 
a conviver com os colegas de trabalho 
que são todos portugueses. “Ao fim de 
semana quando estamos na estação 
de verão, que não é o caso, vamos à 
praia pois vivo relativamente perto ou 
vou até à piscina que temos no condo-
mínio. Quando temos feriados vamos 
tentar conhecer melhor Angola, indo 
a outras províncias para explorar um 
pouco as paisagens. Também tive a 
oportunidade de ir a São Tomé e Prín-
cipe e à Namíbia”, conta.

EMIGRANTES

ONDE UM EMIGRANTE VIMARANENSE 
ESTIVER, GUIMARÃES TAMBÉM ESTÁ
TEXTO: SOFIA PIRES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

NUMA ALTURA EM QUE A CIDADE SE ENCHE DE EMIGRANTES PORTUGUESES, A MAIS GUIMARÃES FALOU COM 
GIL RODRIGUES, CECÍLIA ALVES DE FREITAS E CATARINA MÁXIMO QUE, A PARTIR DE TRÊS CANTOS DIFERENTES 
DO MUNDO – BRASIL, ANGOLA E REINO UNIDO - RELATARAM A EXPERIÊNCIA QUE ESTÃO A VIVER, O QUE OS 
MOTIVOU A PARTIR E CONFIRMARAM QUE A SAUDADE TEIMA EM FICAR.
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Gil Rodrigues chegou ao Brasil há dois 
anos e como as coisas “não correram 
muito bem” voltou para Portugal pas-
sados seis meses. Regressou, “ hà mais 
ou menos um ano” e, embora esteja de-
sempregado, está confiante de que vai 
arranjar trabalho por terras de Vera Cruz 
onde diz haver “carência de profissionais 
qualificados” e muitas oportunidades 
porque o país tem “uma economia de 
dimensão continental com 200 milhões 
de habitantes”. “Quando cheguei cá, em 
2014, a economia era fervorosa, crescia 
a olhos vistos e, em pouco mais de um 
mês, arranjei trabalho”, revela. Como en-
tretanto tinha conhecido a atual mulher, 
juntos entenderam que “haveria mais 
oportunidades a explorar” no Brasil do 
que na Europa, por isso regressou. “Des-
ta segunda vez foi um pouco mais difícil 
arranjar trabalho porque a economia 
está em recessão, devido às más polí-
ticas governamentais, o Estado engor-
dou muito em pouco tempo e agora os 
brasileiros estão a sentir isso na pele. 
Mesmo assim trabalhei como analista 
administrativo e financeiro numa em-
presa de tecnologia em Natal”. Agora 
enquanto estuda para um concurso 
público analisa também a possibilidade 
de abrir uma pet shop. “Os meus planos 
são gerar riqueza para que possa passar 
uma reforma confortável aí”, atira. 

Entretanto vai-se deliciando com as 
paisagens naturais “dignas de fil-
mes de Hollywood", com “as ótimas 
praias” e com a simpatia das pessoas. 
“O que mais gosto aqui é que as pes-
soas são mais otimistas. Pode estar 
uma crise gravíssima mas as pessoas 
dizem ‘vai dar certo’. É ótimo acordar 
de manhã e estar sol e bom tempo 
98% dos dias”, realça.

Também é o clima e o trabalho que 
realiza o que mais encantam Cecília 
Alves de Freitas por Terras do Fim do 
Mundo para onde em 2014, segundo 
dados do Observatório da Emigração, 
emigraram 5098 portugueses.

Foram 1934 os portugueses que deci-
diram ir para o Brasil, mas Gil Rodri-
gues diz que não conhece nenhum 
vimaranense, só pessoas naturais de 
Penafiel, da Trofa e da Póvoa de Var-
zim. “Quando cá cheguei pensei que 
seria uma comunidade unida como 
as que vimos em França, na Suíça 
ou na Alemanha, mas na realidade 
os portugueses aqui mal se juntam. 
A comunidade portuguesa em Natal 
é pequena: tem cerca de 500 portu-
gueses, duas padarias e três restau-
rantes”, descreve.

“O que não faltam aqui são portu-
gueses”, diz Catarina Máximo sobre 
o país que mais emigrantes de terras 
lusitanas recebeu em 2014: 30546 no 
total. “No hospital onde trabalho há 
um elevado número de portugueses 
e como vivemos todos nas acomoda-
ções do hospital faz com que isto seja 
a nossa pequena aldeia. Tenho a minha 
pequena família”, diz satisfeita. 
 
O regresso definitivo de Gil Rodrigues 
a Portugal está num horizonte lon-
gínquo, mas entretanto tem planeada 
a próxima visita a Portugal para a 
primavera de 2017. Já Catarina Máximo 
e Cecília Alves de Freitas tentam visitar 
a família em Guimarães com mais fre-
quência: vieram a Portugal em abril 
e em maio, respetivamente. Neste 
momento, estão ambas em conta-
gem decrescente porque em agos-
to cá estarão para engrossarem o 
número de emigrantes que visitam a 
cidade durante este mês.

Vêm matar saudades do quê? “Da 
minha família, do sol, do bom tempo, 
das esplanadas, dos amigos, de tudo 
o que não tenho aqui. Porque digamos 
que o dinheiro vale muito mas não 
tira as saudades. Por mais tempo que 
esteja aqui nunca hei de deixar de ser 
portuguesa e muito menos vimara-
nense”, garante Catarina Máximo. As 
saudades da família e dos amigos tam-
bém é o que mais “mói” Gil Rodrigues 
mas também sente falta dos “hábitos 
portugueses de ir todos os dias ao café 
para saber se está tudo bem” e das 
estradas portuguesas. “Dizem que é 
preciso sair de casa para a gente dar 
valor ao que tem. Apesar de se ver o 
Castelo e o Paço dos Duques da Praça 
de Santiago ninguém lhes dá valor 
aí. Mas só o facto de saber que eles 
existem e ser possível tomar um café, 
beber uma cerveja ou até não fazer 
nada mas apenas observar é uma das 
coisas que sinto falta,” explica.

E nesta enumeração do que mais 
sentem falta estes emigrantes entre-
vistados pelo Mais Guimarães, Cecília 
Alves de Freitas, depois de referir a 
incontornável saudade da família e dos 
amigos, também evoca o Centro Histó-
rico vimaranense, assim como “aquele 
cheiro único da cidade”. “Sinto muito a 
falta da nossa cultura musical, da nossa 
gastronomia, da nossa saúde aí, que é 
um luxo comparativamente com a de cá, 
e essencialmente da minha liberdade de 
caminhar livremente”, enumera. “Tencio-
no ficar mais algum tempo cá, enquanto 
me aguentar (risos)”, conclui. 

“O meu filho está bem de saúde, para mim 
é o mais importante. Depois saudades 
todos temos mas hoje em dia emigrar é 
muito normal até parece moda. Falamos 
com ele várias vezes por semana, o que 
queremos é que esteja feliz!!” 

Alexandra Rodrigues 
Mãe de Gil Rodrigues

“As saudades doem muito, o coração fica 
apertado e custa muito ter um filho longe. 
Parte de nós está incompleta. A Catarina 
será sempre a minha menina e faz-me falta 
a presença dela. Mas ela vem muitas vezes a 
Portugal e falamos muitas vezes, até parece 
que estamos a conversar lado a lado só não 
posso tocar nem sentir o cheiro da Catarina. 

Lurdes Araújo
Mãe de Catarina Máximo

“As saudades vão-se superando a con-
versar todos os dias, mais do que uma 
vez. Cada vez me custa mais porque 
estou a vê-la cansada de estar lá fora. 
Se me transmitisse que estava muito fe-
liz, que é daquilo que gostava, talvez me 
custasse menos. Mas vendo-a desani-
mada, também começo a ficar eu triste”. 

Fernanda Alves
Mãe de Cecília Alves de Freitas
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O Arquipélago das Berlengas, situado 
a cerca de 10 quilómetros da costa de 
Peniche, é composto pelos Farilhões-
-Forcadas, Estelas e Berlenga Grande, 
sendo a última - com os seus 1500 me-
tros de comprimento por 800 metros 
de largura - a única ilha habitada.

Os registos históricos fazem crer que 
este local era conhecido pelos Fenícios 
e Lusitanos, havendo vestígios ainda 
mais antigos, que remontam à ocupação 
romana. Em 1513, o Mosteiro da Miseri-
córdia foi aqui fundado pelos monges 
da Ordem de São Jerónimo, para auxílio 
aos marinheiros e náufragos. As condi-
ções inóspitas, a doença e os ataques de 
corsários ditaram o abandono.

A travessia para a ilha dura cerca de 40 
minutos e é assegurada por várias empre-

sas, sendo o Cabo Avelar Pessoa o barco 
de carreira regular (maio a setembro).

A chegada é surpreendente: os tons 
da água avivam os maciços rochosos 
de granitos grosseiros com feldspatos 
rosados, cobertos pelo verde da vegeta-
ção rasteira. Desembarcando no cais, o 
caminho é íngreme, em direção ao Bairro 
dos Pescadores. Aqui, encontra as casas 
da comunidade piscatória, o Hotel Mar e 
Sol (único restaurante da ilha), um mini-
mercado e as instalações sanitárias.

Dissolver-se, por completo, nesta Reser-
va Natural implica pernoitar neste local 
singular. Arrisque um fim de semana di-
ferente, tendo em conta a sazonalidade 
dos alojamentos locais e os períodos de 
visita. O parque de campismo (classifica-
do pelo “The Times” como o melhor da 

Europa) tem uma localização privilegiada 
e, para quem busca o contacto absoluto 
com a natureza envolvente é, sem dúvi-
da, a escolha acertada. 

Não descure algumas das particularida-
des deste paraíso: a sombra é escassa, 
não existe uma única árvore, a luz apaga 
à 01h00, o abastecimento de água para 
banhos ocorre em períodos limitados, e 
não existe água potável na ilha. 

Monte a tenda. Deve protegê-la, se não pre-
tende que as gaivotas a transformem numa 
obra de arte. Encha garrafões de água e dei-
xe-os ao sol, para tomar um duche morno 
ao entardecer. Tomadas estas precauções, 
liberte-se para explorar a Reserva.
A visita ao Farol é interessante, e 
possibilita avistar os outros ilhéus do 
arquipélago (contactar previamente a 

INSERIDA NUM ARQUIPÉLAGO RECONHECIDO PELOS SEUS VALORES NATURAIS,
SENHORA DE UMA BELEZA SINGULAR, A ILHA DA BERLENGA RESERVA-LHE EXPERIÊNCIAS
ÚNICAS: MERGULHE NUM MAR CRISTALINO, DEITE-SE COM AS GAIVOTAS E ACORDE COM AS PARDELAS.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

BERLENGA
UMA ILHA DE EMOÇÕES
AO LARGO DE PENICHE
TEXTO E FOTOS: COTIKOS
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Autoridade Marítima Nacional). Exis-
tem dois percursos bem sinalizados: o 
da Berlenga e o da Ilha Velha. Ambos 
têm cerca de 1 quilómetro de extensão 
e uma hora de duração. Os declives 
são acentuados, mas valem os recor-
tes paisagísticos que captará com a 
máquina fotográfica ou com o olhar. 
Ficará surpreendido com a quantidade 
de aves que aqui habitam. O chorão – 
plantado por pescadores locais para 
prevenir as derrocadas – tornou-se 
numa espécie invasora, e têm sido reti-
radas faixas para que se desenvolva a 
vegetação endémica.

Um passeio de barco, para visita às 
grutas e formações geológicas, é obri-
gatório. A Cabeça do Elefante e rocha da 
Baleia são alguns dos atrativos. Poderá 

transpor o Furado Grande, uma gruta 
impressionante que atravessa toda a ilha 
e desemboca na Cova do Sono. Se gosta 
de mergulho, saiba que muitas grutas 
são apenas acessíveis deste modo. As 
águas cristalinas revelam uma fauna 
marinha abundante e policromática.

Desfrutará de uma perspetiva diferente do 
Forte de São João Baptista. Foi em 1651, no 
contexto da Restauração da Independên-
cia, que a Coroa Portuguesa edificou esta 
fortificação, ponto estratégico na defesa 
do litoral de Peniche. Atualmente, funciona 
como “casa abrigo” da Associação dos 
Amigos da Berlenga.

Suba ao planalto do Farol ao fim da tar-
de. É quando o sol, lentamente, se dei-
ta, que as gaivotas se levantam, num 

bailado ondeante e cantado a muitas 
vozes. E quando, por fim, o astro maior 
repousa no leito, acende-se o senhor 
da noite, para guiar os navegantes.

Dormir será um desafio: as pardelas (aves 
que só vêm à ilha durante a noite) emitem 
sons muito peculiares e fortes, aliando-se 
às gaivotas numa sinfonia que dura até 
ao amanhecer. Por momentos, sentir-se-á 
deitado num ninho gigante.

Organize-se para conhecer tudo isto du-
rante dois dias, e relaxar na praia de águas 
esmeralda. Previna-se e ouse pôr-se à 
prova: a experiência será inesquecível.

PUB
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VITORIANOS CONFIANTES 
PARA A PRÓXIMA ÉPOCA

VITÓRIA SPORT CLUBE

TEXTO E FOTOS: PAULO GUIMARÃES  •  FRANCISCO RODRIGUES

Tenho boas expectativas, vamos a ver o que vai sair. 
Há jogadores novos, vamos ver. Acho que escolheram 
bem o treinador. A politica é como no ano passado, com 
emprestados não ganha dinheiro.

São boas, quinto lugar, penso eu, acho que temos 
um bom treinador. Quanto à política de contratações, 
acho que é má porque nunca se deve pedir jogadores 
emprestados, chegam ao fim da época, se forem bons, 
voltam para o clube inicial.

Tenho boas expectativas e tenho uma boa opinião sobre o 
treinador, gosto dele, foi um reforço bom para o nosso Vitória. 
Penso que está a ser uma boa política de gestão, com os meios 
financeiros que temos, está a ser uma boa política. 

Tenho expectativas altas: acho que vai ser campeão. Temos 
um treinador jovem e que tem mostrado garra. Não gosto da 
política, nunca temos uma equipa certa todos os anos, por isso 
acho que jogadores emprestados não. Temos uma boa escola, 
acho que é aí que temos que apostar.

ADÃO 
DA SILVA
68 ANOS

TIAGO 
MANUEL
15 ANOS

CLEMENTE 
MACHADO
47 ANOS

JORGE 
SILVA
40 ANOS

A MAIS GUIMARÃES FOI PARA A RUA 
OUVIR A OPINIÃO DOS VIMARANENSES 
RELATIVAMENTE ÀS EXPECTATIVAS 
QUE TÊM PARA A PRÓXIMA ÉPOCA. 
CONFIANÇA É A PALAVRA DE ORDEM.

 - QUAIS SÃO AS EXPECTATIVAS PARA A PRÓXIMA ÉPOCA?
 - QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE O NOVO TREINADOR?
 - COMO VÊ A POLÍTICA DE CONTRATAÇÕES DO VITÓRIA?

Espero que sejam boas, temos um bom treinador, um bom 
plantel, embora esperemos mais dois ou três jogadores, estamos 
à espera que eles venham. Acho que é um bom treinador, à 
altura para o Vitória de Guimarães. Neste momento aceito as 
contratações que o Vitória está a fazer, só não aceito o que está 
a passar no rodapé das televisões, em que o Vitória e mais cinco 
dirigentes devem 280 mil euros de IRS, e isso é vergonhoso para 
uma instituição como a do Vitória de Guimarães.

Talvez fique no meio da tabela, a não ser que vá buscar algum 
da seleção. Em relação aos treinadores acho que é uma sorte, é 
ter bons jogadores. Se forem fracos não fazem nada.
Sobre as contratações, não sei, não tenho conhecimento se 
meteu muitos novos ou se são os mesmos.

DOMINGOS
ALMEIDA
65 ANOS

FRANCISCO 
ALMEIDA
77 ANOS

PORTUGAL 
É CAMPEÃO 
DA EUROPA

EURO 2016

FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

A seleção portuguesa foi a grande 
vencedora do Euro 2016. Na final, 
frente à equipa anfitriã, os lusos 
superaram todas as dificuldades que 
foram surgindo e nem a lesão do 
capitão Ronaldo esmoreceu o crer 
português. A Nação Valente e Imortal 
eternizou-se no Stade de France. No 
que ao futebol diz respeito, já não 
falta “cumprir-se Portugal”.

© DIREITOS RESERVADOS
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