
A VOZ DOS
COMANDANTES

Fomos saber mais sobre os
homens que são as vozes de 

comando dos soldados da paz
no concelho de Guimarães.

CRÓNICA DE UM
PEREGRINO CICLISTA

Bruno Oliveira pegou na bicicleta
e, durante o mês de agosto,

foi fazer o caminho real francês,
800 km até Finisterra.

JOSÉ CAPELA
 O atleta vimaranense cumpriu o 

“sonho” de participar no ultra-trail 
du Mont-Blanc, a mais mediática 

das ultramaratonas.

BEST OF DAS FÉRIAS DOS VIMARANENSES
Durante o mês de agosto, de 

Barcelona ao Gerês e de Punta 
Cana à Noruega foram muitos os 
que se espalharam pelo mundo a 

gozar as merecidas férias!
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FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

Mais Guimarães – A Revista é um 
órgão de comunicação independente 
e plural ao serviço de Guimarães e de 
todos os Vimaranenses.

ESTAS SÃO AS LINHAS
QUE A DEFINEM:

01 A Revista “Mais Guimarães” é 
um órgão de comunicação regional, 
gratuito, generalista, independente e 
pluralista, que privilegia as questões 
ligadas ao concelho de Guimarães. 

02 A Revista “Mais Guimarães”, é 
uma publicação independente, sem 
qualquer dependência de natureza 
política, económica ou ideológica. 

03 A Revista “Mais Guimarães” é 
um órgão de informação que recusa 
o sensacionalismo e é orientado por 
critérios de rigor, isenção e honestidade 
no tratamento das notícias. 

04 A Revista “Mais Guimarães” 
compromete-se a respeitar os direitos 
e deveres previstos na Constituição da 
República Portuguesa, na Lei de Imprensa 
e no Código Deontológico dos Jornalistas. 

05 A Revista “Mais Guimarães” aposta 
numa informação diversificada de 
âmbito local, abrangendo os mais 
variados campos de atividade e 
pretende corresponder às motivações 
e interesses de um público plural que 
se quer o mais envolvido possível no 
projeto editorial. 

06 A Revista “Mais Guimarães” distingue 
claramente as notícias – que deverão 
ser objetivas, circunscrevendo-se à 
narração, à relacionação e à análise dos 
factos para cujo apuramento devem 
ser ouvidas as diversas partes – e as 
opiniões, ou crónicas, que deverão 
ser assinadas por quem as defende, 
claramente identificáveis. 

07 A Revista “Mais Guimarães” 
compromete-se a respeitar a 
privacidade dos cidadãos, recusando a 
divulgação de factos da vida pessoal e 
familiar. 

08 A Revista “Mais Guimarães” 
considera a sua atividade como um 
serviço de interesse público, com 
respeito total pelos seus leitores, em 
prol do desenvolvimento da identidade 
e da cultura local e regional, da 
promoção do progresso económico, 
social e cultural.
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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!
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NESTA EDIÇÃO
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UM OLHAR DIFERENTE

SOBRE GUIMARÃES
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A VILA DE PESCADORES
ONDE O SOL NASCE NO MAR

SENHORA DA PENHA 
PEREGRINA DURANTE UM ANO
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O IMPACTO DOS INCÊNDIOS NA
REGENERAÇÃO DAS FLORESTAS

A CIDADE-BERÇO 
NOS JOGOS OLÍMPICOS  
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CRIANÇAS DO SÉCULO XXI:
COMO DOSEAR O USO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS EM ÉPOCA ESCOLAR?

GUALTERIANAS
2016 - O RESUMO
DAS FESTAS
DA CIDADE
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Assinalando o Ano Pastoral da Arqui-
diocese e em sintonia com a celebração 
do centenário das Aparições de Fátima, 
o Arciprestado de Guimarães e Vizela 
associou-se à comemoração do Ano 
Mariano com a passagem da imagem de 
Nossa Senhora da Penha por todas as 
paróquias que o compõem.

A imagem de Nossa Senhora da Penha 
desceu à cidade no passado dia 04, 
permanecendo até dia 10 na Basílica de 
S. Pedro, no Toural. Posteriormente, foi 
levada, na noite de sábado, em Procis-
são de Velas, para a Igreja da Colegiada 

de Nossa Senhora da Oliveira, onde, no 
segundo domingo de setembro, voltou 
a ter início a Grande Peregrinação até 
ao Santuário da Penha.

Depois de subir à Montanha da Penha, 
acompanhada de milhares de fiéis, a 
imagem foi solenemente transportada 
pelos Bombeiros de Guimarães até ao 
Santuário da Lapinha, iniciando aqui um 
périplo de um ano, até setembro de 2017. 
Depois da Lapinha, a imagem peregrina 
segue para a zona pastoral de Vizela, 
seguindo-se Pevidém, Ronfe, Taipas e S. 
Torcato, regressando depois ao centro 

da cidade. Recorde-se que em setem-
bro de 2017 se assinalam os 70 anos da 
inauguração do Santuário da Penha.

"Esta é uma forma muito especial de 
viver este ano pastoral. Desejamos 
que a Senhora da Penha seja acolhida 
com entusiasmo por toda a população, 
vendo nela a oportunidade de reavivar a 
riqueza da mensagem mariana de amor 
a Deus e ao próximo. Apelamos também 
ao envolvimento e participação de todos 
os vimaranenses nesta grande jornada 
de fé", referiu o padre Carlos Lopes de 
Sousa, reitor do Santuário da Penha. •

RELIGIÃO

SENHORA DA PENHA VAI, DURANTE
UM ANO, PERCORRER PARÓQUIAS

DE GUIMARÃES E VIZELA
A 123.ª GRANDE PEREGRINAÇÃO À PENHA ASSINALOU, ESTE DOMINGO, DIA 11, O 
INÍCIO DA PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA PENHA A TODAS 

AS 77 PARÓQUIAS DO ARCIPRESTADO DE GUIMARÃES E VIZELA.

© MAIS GUIMARÃES© FILIVONE

© FILIVONE © FILIVONE© MAIS GUIMARÃES

PUB
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THE TIGER LILLIES
‘MADAME PIAF’
Música

[ESTREIA NACIONAL]

Centro Cultural Vila Flor
Sábado 17 – 22h00
Entrada livre
(sujeito à limitação da sala)

Para comemorar o seu 11º aniversário, o 
Centro Cultural Vila Flor oferece ao público 
um espetáculo único para ser relembrado 
por longos anos. The Tiger Lillies são a 
decadência luxuriante do cabaret no seu 
melhor. Chegam com um espetáculo que 
é um tributo a Edith Piaf. The Tiger Lillies 
contam com uma carreira de aproximada-
mente um quarto de século e continuam 
a ser uma das bandas mais originais e 
provocadoras, que desafiam todos os 
rótulos e géneros. Com um longo percurso 
pejado de sucessos e uma marca indelével 
na história da música britânica, o univer-
so de The Tiger Lillies é negro e peculiar, 
com momentos que passam pela tristeza 
profunda, pela beleza imensa ou ainda por 
um humor controverso. Com uma ironia 
refinada, este trio vagueia pelos aspetos 
mais obscuros da vida. A sua música é 
profundamente marcada pelo cabaret 
berlinense anterior à guerra, a ópera 
anárquica e música cigana, com laivos de 
Bertolt Brecht e Jacques Brel. Mais do que 
um concerto, os The Tiger Lillies oferecem 
ao público uma experiência. 

Os vimaranenses e visitantes tiveram 
acesso a um vasto reportório musical. 
Contaram com um cartaz made in Gui-
marães com os Virar DaSquina, Para-
guaii, Toulouse, Mat Brass Band Band e 
Stand Blues Band. Destaque ainda para 
o despique de bandas que alinhou lado 
a lado, no mesmo palco, a Banda de Go-
lães e a Banda Musical de Pevidém. Car-
lão e David Fonseca foram os músicos 
de renome nacional que trouxeram mais 
brilho às festas da cidade. As Gualteria-
nas são também tempo de festival de 
folclore e cantares ao desafio, dando-se 
oportunidade a novas tendências artísti-
cas como o circo de rua trazido pela arte 
do projeto “Um Belo Dia”. 

No sábado foi dia de feira do gado e no 
domingo não faltou o habitual desfile de 
charretes antigas, com as famílias a exi-
birem trajes e adereços tradicionais. Ao 
fim da tarde realizou-se a procissão de S. 
Gualter, que contou com três andores.

O encerramento ficou marcado pela 
tradicional Marcha Gualteriana, que 
este ano completou 110 anos. Nesta 
edição da revista ficam algumas das 
imagens que retratam um dos pontos 
altos das festas.

A FESTA (DA INSIGNIFICÂNCIA)
Dança
Centro Cultural Vila Flor
Sábado, 24 – 22h00

Estreada em novembro do ano passado, 
“A festa (da insignificância)” põe em palco 
dez bailarinos ao som de músicas de Ben 
Harper ou Tom Zé e de propostas contem-
porâneas de Matthew Shlomowitz. Esta 
criação assume-se como uma festa, na 
qual o coreógrafo tem a pretensão de dar 
corpo às motivações interiores e secretas, 
dar corpo à utopia, à expetativa e à von-
tade de criar uma plataforma de entendi-
mentos e cumplicidades. 

FORÇA HUMANA
Teatro

[ESTREIA ABSOLUTA]

A partir de Os Lusíadas,
de Luiz de Camões
Sexta, 30 – 22h00
Plataforma das Artes e Criatividade – 
Black Box

“Força Humana” parte do desejo de 
encontrar, na vastidão do poema épico, 
as pistas de decifração do Portugal 
contemporâneo. Nos quase nove mil 
versos de Os Lusíadas, poema para ser 
entoado e não analisado por gramáti-
cos, como disse António José Saraiva, 
está uma música muito particular que é 
a língua portuguesa. A pedra de toque 
deste projeto assenta assim no trabalho 
de António Fonseca e José Neves, dois 
atores do prazer das palavras, dois intér-
pretes capazes de todas as buscas que 
uma personagem-povo pode propiciar. 
Depois ainda, a música das palavras 
dialoga com outras músicas, tão ou mais 
essenciais, através da partitura de Paulo 
Furtado, espécie de via múltipla entre 
a tradição da guitarra portuguesa e a 
pungência elétrica dos blues.

SETEMBRO EM GUIMARÃES FOTORREPORTAGEM

AGENDA
CULTURAL

FESTAS DA CIDADE
E GUALTERIANAS

GMR TV

INAUGURADAS 
OBRAS A 
PENSAR NO 
DESPORTO E NA 
NATUREZA 

O presidente da Câmara Municipal 
de Guimarães, Domingos Bragan-
ça, inaugurou, na vila de Ponte, um 
conjunto de obras relacionadas com 
a prática regular de exercício físico 
ao ar livre, contacto com a nature-
za, interação social e promoção da 
atividade física em família. 

A primeira inauguração foi o Parque 
Desportivo de Fitness ao Ar Livre, onde 
foram instalados seis equipamentos 
desportivos que valorizam um dos 
locais de referência da vila de Ponte, em 
seguida procederam à sessão proto-
colar que assinalou a requalificação 
integral da Fonte dos Casais, na rua Dr. 
Hugo de Almeida, momento que serviu 
também para a apresentação do projeto 
“Brigada Verde”, programa de proteção 
da natureza que tem por objetivo elimi-
nar focos de poluição e preservação do 
meio ambiente, no âmbito do projeto 
“Guimarães Mais Verde”. 

No mesmo dia foi também inaugurado 
o Parque Infantil e de Lazer situado 
na travessa Nova de Fonte Cova, um 
espaço amigo do ambiente onde, além 
dos equipamentos infantis, estará 
disponível uma nova estrutura de mo-
biliário urbano que pretende contribuir 
para a redução de chicletes. Tendo 
em conta o público a que se destina, o 
parque contem um “Papa-Chicletes”. 

O último momento contou com a 
abertura da sede dos Antigos Com-
batentes da Guerra do Ultramar e da 
sede do Grupo Folclórico da Vila de 
Ponte, ambas situadas nas instala-
ções da Junta de Freguesia.

veja a reportagem
na íntegra em gmrtv.pt

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS FOTOGRAFIAS: FILIVONE

© CM GUIMARÃES

MAIS UMA VEZ ESTE ANO 
AS FESTAS EM HONRA DE S. 
GUALTER FORAM MARCADAS 
POR MUITA MÚSICA, TRADIÇÃO
E AMOR À CIDADE.
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VERÃO 2016

AS FÉRIAS DOS VIMARANENSES
DE BARCELONA AO GERÊS, DE PUNTA CANA À NORUEGA E DE CABO VERDE AO ALGARVE, 

FORAM MUITOS OS VIMARANENSES ESPALHADOS PELO MUNDO A GOZAR FÉRIAS!

DURANTE O MÊS DE AGOSTO, O JORNAL “MAIS GUIMARÃES” APRESENTOU 
SEMANALMENTE IMAGENS DAS FÉRIAS E APRESENTA AGORA UM “BEST OF” DAS FOTOS 

QUE MELHOR RETRATAM OS DIAS DO MERECIDO DESCANSO!

Ana em Ribeira de Pena

Família Dias em Porto Santo

Pedro Almeida com a filha em Sesimbra

Família Lima em Barcelona

Paulo Guimarães e amigos no Algarve

Família Lobo na Noruega

Família Aguiar em A-ver-o-mar

Família Marques na República Dominicana

Jorge e Juliana no Gerês

Daniel e Vânia no Algarve

Bruno, família e amigos em Saidia 

Simão e Mariana no Gerês

Pedro Mota e amigos em Guimarães

Pedro e amigos em Marrocos

Rosa Maria Almeida em Chaves

Família Azevedo em Vila do Conde

Família Sousa em Punta Cana

Lili Cardoso e Família no Zoológico

Eduardo Azevedo e Francisco em Albufeira

Famílias Oliveira, Ribeiro e Fernandes no Gerês

Tiago e Dylan em Vila Moura

Pedro Silva em Cabo Verde

Tiago Teixeira em Benidorm

Fernanda Ataíde com Bruno Alves

Família Freitas em Vila do Conde

Hugo Marau em Formentera

Patrícia e Ricardo Cunha no Ermal

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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UM OLHAR DIFERENTE
SOBRE GUIMARÃES

TURISMO

ENCONTRÁMOS NAS RUAS DA CIDADE-BERÇO UM CASAL QUE HÁ MUITO TEMPO NÃO VISITAVA GUIMARÃES. O 
QUE NOTAM DE DIFERENTE? PORQUE É QUE ESCOLHERAM GUIMARÃES PARA ESTA VIAGEM? QUE EXPECTATIVAS 
TINHAM? ESTÃO SURPREENDIDOS COM A CIDADE? DESAFIAMOS O CASAL A ESCREVER UMA REFLEXÃO SOBRE A 

SUA PASSAGEM PELA CIDADE QUE FOI CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA EM 2012.

GUIMARÃES:
CIDADE-BERÇO…
O Verão trouxe-nos, para além do sol 
e calor que o nosso país nos oferece 
habitualmente, aqueles centímetros 
extra de orgulho de ser Portugueses 
de que o nosso Presidente nos relem-
brou durante o euro 2016.

Este ano, talvez fruto das circuns-
tâncias, resolvemos festejar o nosso 
aniversário de casamento na cidade-
-berço: Guimarães!

Enquanto residentes no Norte, Santa Ma-
ria da Feira, pretendíamos uma “escapa-
dinha” de dois ou três dias relativamente 
perto de casa, mas com algo para visitar.

Durante o mês de agosto não é muito 
fácil encontrar o que pretendemos: 

um bom hotel para ficar duas noites 
e para poder jantar calmamente para 
comemorar o nosso aniversário de 
casamento. Para isso, o destino de-
veria preencher certos requisitos:

Ser perto de casa; ter algo para visitar; 
ter um bom hotel com piscina para as 
crianças e com serviço de babysitting 
para podermos ter um jantar a dois!

Enquanto casal com duas filhas, 
uma criança de cinco anos e uma 
bebé de ano e meio, já tínhamos 
gozado as nossas merecidas férias, 
tendo descansado num destino 
ideal e também bem português: 
Porto Santo. Neste destino fantás-
tico e tão bem resguardado conhe-
cemos um casal também com duas 
crianças, de Guimarães, com o qual 
juntamos forças para cuidar e entre-
ter as quatro crianças! 

Durante a nossa busca para en-
contrar a nossa “escapadinha” 
acabamos por encontrar o destino 
ideal, que preenchia os nossos re-
quisitos, precisamente no berço do 
nosso país: Guimarães!

Excelente! Assim até poderíamos 
cumprir a nossa promessa e visitar os 
nossos amigos vimaranenses que co-
nhecemos em Porto Santo! As crianças 
iriam adorar!  

Então lá fomos… Inserimos o destino 
no GPS e chegámos a Guimarães rapi-
damente, quase sem nos aperceber-
mos! Os acessos são de facto bons.

Assim que chegámos a Guimarães, 
verificámos que a cidade não era assim 
tão pequena como imaginávamos e 
que dispõe de todos os serviços neces-
sários a uma boa qualidade de vida.

Assim que chegámos ao hotel, mes-
mo no coração do centro histórico 
de Guimarães, ficámos maravilhados 
com a história que se vive, sente 
e respira em Guimarães. De facto, 
penso que é nesta cidade que todos 
os portugueses se sentem em casa 
e com aqueles centímetros a mais de 
orgulho Português.

Para nós, que nos lembrávamos vaga-
mente de ter visitado o castelo de Gui-
marães durante uma visita de estudo 
da escola, foi uma verdadeira surpresa 
agradável visitar a cidade e constatar 
que tem muito mais para oferecer.

Assim que se entra no centro histórico 
ficamos logo com vontade de o conhe-
cer melhor e desfrutar de um cafezinho 
numa esplanada. 

No primeiro dia, apesar da curiosidade 
em visitar a cidade, optámos por des-
frutar calmamente da piscina do hotel e 
do nosso jantar a dois, apenas possível 
graças ao serviço de babysitting propor-
cionado pelo hotel através de marcação 
prévia. Afinal de contas foi a comemora-
ção do nosso aniversário de casamento 
que motivou esta “escapadinha”!

Logo pela manhã do segundo dia, da 
janela do quarto do hotel dava para 
ver o teleférico que nos convidava a 
ver Guimarães lá de cima. Apesar de 
não ter sido muito fácil encontrar o 
acesso ao teleférico e parecer estar um 
bocadinho ao abandono, gostámos de 
visitar o santuário e andar no comboio 
turístico. O dia inteiro de lazer fica para 
uma próxima visita.

Depois de ver a cidade lá de cima, no telefé-
rico, fomos almoçar com os nossos amigos 
ao shopping, um ponto de encontro fácil.

Durante a tarde do segundo dia, optá-
mos por dar a conhecer à nossa filha 
de cinco anos um pouco da história de 
Portugal visitando os pontos-chave da 
cidade, nomeadamente o castelo.

Assim, a nossa filha ficou a saber um 
pouco mais sobre a história do nosso 
país. Pensamos que, desta forma, a 
palavra Portugal, para uma criança de 
cinco anos, passou a significar um pou-
co mais do que a feliz comemoração da 
vitória da nossa seleção no Euro 2016, 
que tanto nos orgulhou.

A ideia de complementar a visita ao 
castelo com um filme multimédia diri-
gido às crianças revelou-se uma exce-
lente forma de captar a sua atenção. A 
nossa filha deve ter visto o filme umas 
três ou quatro vezes!

Houve tempo para mais uns mer-
gulhos na piscina e, de repente, já 
estava na hora de jantar com os nos-
sos amigos. As crianças divertiram-
-se imenso, brincaram e encenaram 
espetáculos e os adultos conviveram 
e deliciaram-se com o jantar e as 
brincadeiras das crianças!

No terceiro, e último dia da nossa “es-
capadinha”, depois de fazer as malas e 
o checkout, resolvemos passear a pé 
um pouco pelo centro histórico, fizemos 
umas compras no comércio tradicio-
nal e almoçámos pelas ruas da cidade. 
Comprámos fruta para as crianças nos 
mercadinhos de rua e desfrutámos de 
um gelado fresquinho numa das belas 
esplanadas de Guimarães.

Depois, como era hora da sesta da bebé, 
fizemo-nos ao caminho para aproveitar 
a sesta dela no carro a caminho de Trás-
-os-Montes para visitar a família!

O nosso país é de facto um pequeni-
no retângulo paradisíaco, à beira mar 
plantado, de fronteiras seculares, cheio 
de pequenas grandes surpresas de 
Norte a Sul passando pelas nossas ma-
ravilhosas ilhas.

O Norte, em particular, é um destino 
em crescimento, e não é por acaso. 
Mas o Norte não se resume à belíssima 
cidade do Porto. O Minho e Trás-os-
-Montes são regiões espetaculares 
pela sua beleza natural desde a região 
do Douro até ao Gerês. As cidades des-
tas regiões são uma excelente opção 
para uma “escapadinha”

A cidade de Guimarães, em particular, 
revelou-se uma agradável surpre-
sa, em que os tais dois ou três dias 
acabaram por não ser suficientes para 
conhecer todas as potencialidades da 
nossa cidade-berço. Nesta cidade onde 
se respira história e orgulho de ser 
Português, quando chegamos, parece 
que chegamos a casa, onde sentimos 
o coração reconfortado, e onde existe 
um sentido de identidade único.

Contamos regressar a Guimarães 
brevemente, nem sequer será neces-
sário um fim de semana prolongado, 
basta um qualquer fim de semana 
em que se proporcione, já que o que 
interessa por vezes está bem perto, 
debaixo do nosso nariz. Talvez apro-
veitemos um qualquer evento cultural 
com que Guimarães nos brinda habi-
tualmente, pelo menos desde que foi 
capital europeia da cultura! Até breve 
Guimarães: cidade-berço.

 Sónia Fernandes e Ricardo Martins 

PUB

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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O IMPACTO DOS INCÊNDIOS NA 
REGENERAÇÃO DAS FLORESTAS

AMBIENTE

NO RESCALDO DOS INCÊNDIOS QUE ESTE ANO FUSTIGARAM O PAÍS, A MAIS GUIMARÃES FOI FALAR COM DOIS 
PROFESSORES E INVESTIGADORES DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO PARA 

PERCEBER MELHOR O IMPACTO DOS FOGOS FLORESTAIS NOS ECOSSISTEMAS E PAISAGENS. ANTÓNIO BENTO 
GONÇALVES E ANTÓNIO VIEIRA FIZERAM UM “RETRATO” DOS INCÊNDIOS EM PORTUGAL, FALARAM SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DAS TÉCNICAS DE PROTEÇÃO DOS SOLOS APÓS OS INCÊNDIOS, QUE AJUDAM A 
MINIMIZAR ENXURRADAS E INUNDAÇÕES E PERMITEM A REGENERAÇÃO DAS FLORESTAS.

 Que balanço faz dos incêndios 
 do país até ao momento? 
António Bento Gonçalves (ABG) - Este 
ano tem sido particularmente dramá-
tico, tem havido várias ondas de calor 
que têm ajudado aos incêndios. Temos 
sistematicamente alguns anos que 
podemos dizer “pacíficos”, em que o 
número de incêndios é elevado mas 
com uma área ardida aceitável para o 
padrão português, intercalados sempre 
por anos que tem esta dimensão, em 
que temos muitos incêndios e depois 
áreas ardidas muito vastas.

 Isso afeta, de certa forma, a gestão 
 dos meios técnicos e humanos para 
 o próprio combate. Ele é feito da forma 
 ideal ou apenas da forma possível? 
ABG - O combate em Portugal apesar 
de tudo é bastante eficaz. Quer dizer 
que a sua deteção é rápida, a primei-
ra intervenção é rápida e conseguem 
parar o incêndio antes de ele conseguir 
atingir um hectare, o que para os nos-

sos padrões e para os internacionais é 
muito baixo. Acima de 500 hectares, só 
menos de 1% dos incêndios é que atin-
gem essa dimensão, o que demonstra 
que a eficácia do combate não é má. O 
grande problema é que a nossa estru-
tura de combate, e em todos os países 
é assim, está dimensionada para cerca 
de 250 ignições por dia. Nós temos 
tido, 400, 500, 600 ignições e obvia-
mente toda a estrutura de combate 
não consegue responder quando está 
dimensionada para um número e esse 
número explode. 

 E o concelho de Guimarães 
 tem sido muito fustigado? 
ABG - Este ano, apesar de tudo, o 
concelho esteve salvaguardado dos 
dramas que assistimos na Madeira, 
em Arouca e numa ou noutra situa-
ção da região centro. Guimarães teve 
alguns problemas, nomeadamente 
aqui na Penha. Tivemos um incêndio 
com alguma dimensão, em que foi 

necessário recorrer a meios aéreos, 
mas apesar de tudo correu bem. Quer 
Guimarães, quer Vila Nova de Fama-
licão trabalham muito bem a questão 
da proteção e da prevenção. 

 Então consideram que 
 a palavra-chave para diminuir as 
 causas de incêndios é a prevenção? 
ABG - É, mas num sentido lato. Porque, 
normalmente, para as instituições go-
vernativas a prevenção é a limpeza de 
mato e pouco mais. O grande problema 
em Portugal é sobretudo o número de 
ignições e temos dois tipos: as crimi-
nosas, por dolo e essas são casos de 
polícia e portanto tem que se dotar a 
PJ e a GNR de mais meios, e as por ne-
gligência, relacionadas com questões 
comportamentais. Aí é que a socieda-
de, em geral, e o Estado, em particular, 
podem atuar através da educação da 
população escolar, da sensibilização da 
população em geral e da formação dos 
diferentes agentes. 

 Quais são as consequências 
 dos incêndios nos ecossistemas 
 e paisagens a médio e a longo prazo? 
António Vieira (AV) – Por um lado, uma 
das principais consequências é aquela 
que se tem logo à primeira vista que é 
a destruição do coberto vegetal e do 
ponto de vista, se quisermos, econó-
mico, esse é o primeiro impacto que 
se assume quando temos incêndios 
florestais. Na realidade por trás disso 
vem um conjunto muito significati-
vo de outros impactos que têm uma 
consequência direta sobre o solo. O 
solo é o suporte da vida das plantas e 
sem ele não pode haver depois uma 
regeneração de todo o ecossistema. 
Nesse sentido, numa primeira fase, ao 
destruirmos vegetação estamos logo à 
partida a desproteger o solo e a colocá-
-lo disponível para que, depois no pe-
ríodo de inverno, as chuvas caiam sobre 
ele e promovam a erosão. Essa erosão e 
degradação dos solos, por um lado, con-
duz à remoção do material mineral, mas 
por outro lado, conduz à eliminação dos 
nutrientes indispensáveis para a regene-
ração da floresta e do ecossistema. Nesse 
sentido as consequências são extrema-
mente graves em termos daquilo que é o 
suporte da floresta que é o solo. 

 O que é possível fazer 
 para evitar essa erosão dos solos? 
AV - Há medidas de emergência que 
devem ser promovidas imediatamente 
após a ocorrência do incêndio florestal 
e que vão no sentido de cobrir o solo 
com material da floresta triturado e 
colocado sobre essas áreas ou utilizan-
do medidas mais pesadas como, por 
exemplo, construir pequenas barra-
gens de troncos de madeira ou com 
outros materiais que possam prevenir 
o transporte do solo pela vertente. 

 O que tem sido feito na 
 Universidade do Minho nesse âmbito? 
AV - Temos vindo a desenvolver um 
trabalho continuado de teste deste 
tipo de medidas, especialmente aque-
las que podem ser implementadas com 
baixo custo. Desde 2011 temos vindo 
a desenvolver um projeto na serra do 
Gerês em colaboração com o ICNF 
[Instituto de Conservação da Natureza 
e Florestas] e também em Santo Tirso. 
Agora estamos a iniciar aqui na serra 
da Penha um projeto no sentido de 
tentar avaliar, por um lado, a utilização 
destas medidas de proteção do solo 
imediatamente após os incêndios, 
tentando minimizar, com a utilização 
de técnicas de baixo custo, o transpor-
te dos sedimentos e dos nutrientes, e, 
por outro lado, experimentar técnicas 

do fogo controlado para avaliar qual 
é o impacto destas queimas no solo e 
tentar confirmar que a utilização desta 
prática para remover a carga com-
bustível rasteira das áreas florestais 
será uma boa técnica para minimizar 
a possibilidade de ocorrerem incêndios. 

 Isto será posto em prática nos 
 próximos tempos ou os terrenos 
 são deixados ao abandono? 
AV – A experiência que temos é que 
em situações pontuais foram imple-
mentadas algumas medidas, mas 
de uma forma generalizada isso não 
acontece. E o uso destas técnicas para 
gerir a floresta também não é feito de 
uma forma generalizada.

 Recorrendo ao exemplo da 
 Madeira, o inverno também pode 
 trazer mais problemas… 
ABG - Nós em Portugal temos esta 
característica de que queima em junho, 
julho, agosto e setembro e depois as 
chuvas bastante concentradas apare-
cem em outubro e novembro. Na Madei-
ra, se elas aparecerem e se não houver 
medidas de intervenção rápida, aquilo 
que vai acontecer muito facilmente é 
aquilo que já tem acontecido mesmo 
com floresta. Ou seja, se houver chuvas 
torrenciais nos picos mais altos, muito 
facilmente, o Funchal vai assistir àquelas 
situações terríveis com perdas de vidas. 
Na Madeira eles chamam aluviões, as 
enxurradas, algo que não é possível evi-
tar, mas é possível reduzir substancial-
mente com pequenas barragens junto às 
linhas de água para retenção de parte do 
material, se espalharem materiais que 
possam cobrir os solos.

 Então o grande problema 
 é, no fundo, a erosão dos solos… 
ABG - O nosso solo e o nosso cli-
ma permitem que passado um ano 
possamos ter vegetação. O problema 
é que, em declives muito acentua-
dos, vamos perdendo solo e em vez 
de solo temos rocha nua e aí não há 
esse crescimento efetivo. Nos últimos 
20 anos temos sítios em Portugal que 
já arderam oito vezes, portanto a ero-
são é muito mais acelerada, mas isso 
entronca noutro problema: na falta 
de cadastro. Estes tratamentos são 
particularmente complicados porque 
em Portugal mais de 80% da nos-
sa floresta é privada e de pequeno 
privado em que não se sabe quem é 
o proprietário. O município não pode 
invadir propriedade privada, portanto 
juridicamente isto é complicado e não 
tendo o cadastro é difícil intervir por-
que não se sabe a quem é que eu vou 

perguntar se posso entrar naquela 
propriedade, se posso limpar aquele 
mato e intervir para fazer as peque-
nas barragens porque posso ser pro-
cessado. Mais uma vez, Guimarães 
está à frente no país porque está a 
promover o cadastro aqui na serra 
da Penha. É dos primeiros municípios 
que eu tenha conhecimento que está 
a fazer o cadastro e Guimarães está 
de parabéns à frente desse processo.

 Antigamente as pessoas 
 limpavam por iniciativa própria… 
ABG - Esse foi outro problema em 
Portugal que é a desestruturação do 
mundo rural. Antigamente as pessoas 
lutavam por aquele pedacinho de terra 
que era delas e roçar aquele mato 
era-lhes crucial para levarem para a 
cama do gado. As pessoas tinham todo 
o cuidado, mas os proprietários já não 
cuidam da sua floresta, o mato cresce 
livremente e esta não é a causa do nú-
mero elevadíssimo de incêndios, isso é 
a falta de educação cívica, ambiental e 
florestal, mas é a causa dos incêndios 
assumirem a dimensão assustadora 
que este ano assistimos em muitas 
partes de Portugal continental.

 Qual é a importância 
 da reflorestação? 
ABG – Infelizmente, no último gover-
no tivemos uma legislação, na minha 
opinião, catastrófica, que urge reverter, 
em que em todos os terrenos abaixo 
de dois hectares o proprietário pode 
florestar com a espécie que quiser. O 
que é que se assistiu? A uma invasão 
dos eucaliptais. Nada me move contra 
o eucalipto, em si, o problema são as 
monoculturas. Não haveria problema 
nenhum de terem eucaliptos se fossem 
complementados com pinheiros, com 
castanheiros, com carvalhos, com 
sobreiros. Isso seria o ideal. Vamos 
reflorestando mas da maneira errada.

 Então qual é o plano 
 que está a faltar? 
ABG – Não tem diretamente a ver com 
incêndios, mas é a falta de ordena-
mento do território português. Temos 
um território particularmente desor-
denado. Um litoral com gente a mais 
e o interior esvaziado, não temos um 
ordenamento capaz nas áreas de 
montanha, em que temos os incêndios 
mais calamitosos, e portanto esta falta 
do ordenamento do território implica 
obviamente desordenamento florestal 
e depois é muito difícil ter estruturas 
de combate que, por muito eficazes 
que sejam, e que são, consigam dar 
resposta a tanto problema. •

PUB

ANTÓNIO VIEIRA (À ESQUERDA) FEZ O DOUTORAMENTO EM GEOGRAFIA COM ESPECIALIZAÇÃO EM GEOMORFOLOGIA E TRABALHA NA ERO-
SÃO DOS SOLOS APÓS INCÊNDIOS FLORESTAIS. ANTÓNIO BENTO GONÇALVES (À DIREITA) É DOUTORADO EM GEOGRAFIA FÍSICA E ESTUDOS 
AMBIENTAIS E TRABALHA NAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS DESDE 1989

TEXTO: SOFIA PIRES • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS
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Hoje em dia, mais do que nunca, vive-
mos rodeados de tecnologia. Tablets, 
telemóveis, videojogos, computadores 
encontram-se por todo lado, absorven-
do miúdos, mas também graúdos. 

A possibilidade de obter uma maior 
comunicação e informação com re-
curso apenas a um clique mostra-se 
cada vez mais prático e aliciante numa 
sociedade que vive a correr.

Contudo, quando associamos o 
universo virtual às crianças e jovens 
de hoje, percebemos que contra-
riam largamente as suas vantagens, 
distanciando-as da realidade ao 
invés de as aproximar. Atualmente 
é assustadoramente comum obser-
var crianças a dominarem tablets 
melhor do que adultos, crianças a 
serem “sugadas” por videojogos, 
adolescentes a utilizarem o mundo 
virtual quase como equiparado ao 
mundo real. E quando não há Wi-fi? 
Aí… parece que o mundo acabou! E 
quando assim é, o uso da tecnologia 
assume-se como altamente pertur-
bador, com impactos variados, quer a 
nível emocional, social como escolar.

Assim, havendo uma quantidade infin-
dável de jogos e facilidade de acesso 
e sendo o contexto escolar cada vez 
mais exigente, como podem os pais 
dosear uma adequada utilização? 

O primeiro passo será conhecer. 
Conhecer os jogos/aplicações que 
a criança habitualmente utiliza ou 
mostra interesse por utilizar. Dialo-
gar de forma que a criança perceba 
que a sua utilização implica mode-
ração, o que, por sua vez, pressupõe 
regras de utilização, nomeadamente 
número de horas permitido, horário 
de utilização, questões de privaci-
dade. Essencialmente, o mais im-
portante é fazer a criança perceber 
que, tal como na vida real, também 
no universo virtual existem limites.

A American Academy of Pediatrics 
por exemplo recomenda que os pais 
estabeleçam em casa áreas livres de 
tecnologia como quartos e locais da 
refeição no sentido de proporcionar 
momentos positivos de interação. 
Aconselha-se igualmente restringir 
totalmente o uso de tecnologia antes 
dos 2 anos de idade e a crianças com 

mais de 2 anos apenas permitir a 
utilização tecnológica no máximo até 
duas horas por dia. Quanto à idade 
aconselhada de uso, depende da re-
comendação que o tipo de aplicação 
preconiza. O Facebook, por exemplo, 
apenas aceita a subscrição de crian-
ças a partir dos 13 anos.

Em período escolar naturalmente que 
o recurso à tecnologia deverá reque-
rer uma maior supervisão parental e o 
tempo de utilização dependerá das re-
gras estabelecidas pelos pais, podendo 
funcionar como reforço positivo após 
a realização plena de todas as tarefas 
escolares ou até fortalecer matérias 
por se mostrar um recurso apelativo 
e interativo. Recordo-me de um jogo 
online denominado de JIL, acrónimo 
de Jogos interativos de leitura, que se 
mostra bastante pedagógico e com 
uma utilização adequada revela-se 
poderosíssimo a nível educativo.

Resumindo, a estimulação da literacia 
digital assim como uma supervisão pa-
rental constante mostram-se ingredien-
tes chave para promover uma dosagem 
equilibrada das novas tecnologias. •

CRIANÇAS DO SÉCULO XXI:
COMO DOSEAR O USO DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS EM ÉPOCA ESCOLAR?

PSICOLOGIA COM A DRA. LÍGIA TRUTA

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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JOÃO GARCIA & CA., LDA
70 ANOS A CRIAR
RELAÇÕES DE CONFIANÇA

PUBLIRREPORTAGEM

A empresa teve origem em pleno Largo 
do Toural, na mítica praça vimaranen-
se, nos inícios do século XX, como Dro-
garia Garcia de João Garcia de Almeida 
Guimarães. Desde a sua fundação 
mantém-se na posse da família, sendo 
escriturada para a atual denominação, 
a João Garcia & CA, Lda no decorrer do 
ano de 1946.

“A EVOLUÇÃO FOI UM 
PROCESSO NATURAL, 
BASEANDO-SE NA 
CONFIANÇA E NA QUALIDADE 
DE SERVIÇO PRESTADO”. 
REFERE O SÓCIO GERENTE, 
JOÃO GARCIA, FILHO DO 
FUNDADOR DA EMPRESA. 
“Sempre passei aos nossos colabora-
dores o que o meu pai dizia sempre: à 
medida que nos vamos relacionando 
com os clientes, criamos uma rela-
ção muito forte, em muitos casos de 

amizade. Eles confiam em nós e sabem 
que os seus projetos estão dependen-
tes do nosso profissionalismo e ca-
pacidade de resolução de problemas. 
Isso explica parte do nosso sucesso”, 
acrescenta o responsável. 

Desde 2008 nas atuais instalações, na 
Rodovia de Covas, que representaram 
há 8 anos um investimento de cerca de 
750 mil euros, motivados pela vontade 
de criar um espaço de excelência para 
clientes e fornecedores. A João Garcia 
& CA, Lda, dispõe, desde essa altura, 
de uma loja e armazém com condições 
ímpares em Guimarães, um espaço 
com mais de 1.000 m2 de exposição e 
armazenagem capazes de permitirem 
uma capacidade de resposta – just in 
time.

A aposta na formação dos seus co-
laboradores é também estimulada 
na João Garcia & CA, Lda, que conta 
atualmente com uma equipa com 12 
profissionais altamente qualificados, 
capazes de dar resposta a qualquer 
necessidade dos clientes. 

A João Garcia & CA, Lda estabele-
ceu, pelo facto de ter diversif icado 
ao longo do tempo as áreas de 
atuação da empresa, relação com 
parceiros internacionais, nacionais 
e locais de renome, atingindo, no 
que respeita às empresas vimara-
nenses, as principais áreas do nos-
so tecido empresarial, e apresen-
tando-se, também ela, como uma 
empresa de referência na região. 

A empresa focou a sua atenção em 
três áreas do mercado: a Constru-
ção Civil, que teve um período menos 
bom nos últimos anos, mas que está 
a recuperar; a Área Industrial, em que 
é parceira das melhores empresas de 
Guimarães, quer de metalomecânica, 
frio, bombas de gasolina; e a Repintura 
Automóvel, em que representa a marca 
líder em termos de qualidade, que é a 
Standox, que lhe permite ter clientes 

como a Carclasse, a Guimadiesel, entre 
outros, refere Ricardo Lobo.

JOÃO GARCIA & CA., LDA, UMA EMPRESA 
ORGULHOSA DO SEU PASSADO, DOS SEUS 
70 ANOS DE HISTÓRIA, QUE TRABALHA 
NO PRESENTE PARA, NO FUTURO, 
CONTINUAR A SER UMA REFERÊNCIA 
VIMARANENSE E DA REGIÃO.

CONSTRUÇÃO CIVIL, REPINTURA
AUTO, INDÚSTRIA GERAL, INDÚSTRIA 
MADEIRAS, EQUIPAMENTOS E UMA
GAMA ALARGADA DE ACESSÓRIOS.

João Garcia & Ca., Lda 
Rodovia de Covas, Pavilhão 7 
4810-565 GUIMARÃES 
Tel. 253 408 749 
geral@joaogarcialda.com 
www.joaogarcialda.com 
fb.com/ João Garcia & Ca., Lda

“ESTE FOI O PRIMEIRO 
EMPREGO DE QUASE 100% 
DOS COLABORADORAS 
QUE AQUI ESTÃO, ALGUNS 
TÊM QUASE 50 ANOS 
DE EXPERIÊNCIA NESTA 
ÁREA TÃO EXIGENTE. AO 
LONGO DESTES ANOS 
FORAM GANHANDO MUITO 
CONHECIMENTO TÉCNICO, 
REALIZARAM MILHARES DE 
HORAS DE FORMAÇÃO JUNTO 
DOS NOSSOS PARCEIROS E 
ACUMULARAM UM KNOW 
HOW QUE NOS PERMITE TER 
SEMPRE RESPOSTAS PARA 
OS DESAFIOS E PROBLEMAS 
QUE OS PROBLEMAS NOS 
COLOCAM NO DIA-A-
DIA”, EXPLICA RICARDO 
LOBO, SÓCIO-GERENTE DA 
EMPRESA.

A João Garcia & Ca. Lda, tem vindo a fomentar sólidas parcerias com algumas das principais marcas de renome na sua área de atividade:
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AUTÁRQUICAS 2017
O SEGUNDO “ROUND” DA LIMITAÇÃO
DE RENOVAÇÃO DE MANDATOS

POLÍTICA

Tal como sucedeu em 2013, os au-
tarcas que tenham cumprido três 
mandatos consecutivos à frente de 
um município estarão impedidos de 
se recandidatar nas eleições autár-
quicas do próximo ano. A limitação 
à renovação sucessiva de mandatos 
dos presidentes de câmara municipal 
(e de junta de freguesia) foi introdu-
zida pela Lei n.º 46/2005, de 29 de 
agosto, que teve efeitos práticos nas 
eleições de 2013, nas quais 160 dos 
presidentes de câmara municipal 
eleitos em 2009 estavam impedidos 
de se recandidatar. Atendendo a que 
mais de 80% dos presidentes em 
exercício eram habitualmente reelei-
tos, a imposição de limites à renova-
ção de mandatos levou a uma rota-
ção de presidentes nunca vista desde 
1976. Com efeito, só 117 (38%) foram 
reeleitos em 2013, havendo assim 
191 municípios em que o presidente 
mudou. Em 160 destes últimos, o pre-
sidente anterior estava impedido de 
se recandidatar, sendo 82 do PSD, 59 
do PS, 13 do PCP-PEV, 1 do Bloco de 
Esquerda e 5 independentes.

O segundo “round” de efeitos prá-
ticos da Lei n.º 46/2005 terá lugar 
nas eleições autárquicas de 2017. A 
rotação de presidentes de câmara 
a que obrigará será bem menor que 
nas últimas eleições, já que só 41 dos 
eleitos em 2013 não se poderão recan-
didatar. Destes, 18 são do PSD, 16 do 
PS, 6 do PCP-PEV e 1 independente. 
Tal como aconteceu no ciclo eleitoral 
anterior, alguns destes presidentes já 
se demitiram, passando a pasta aos 
seus vice-presidentes e dando-lhes 
assim maior visibilidade e melhores 
condições para prepararem as suas 
candidaturas para as eleições de 2017. 
As próximas eleições poderão ganhar 

um interesse especial se vários dos 
presidentes obrigados a abandonar o 
cargo em 2013 avançarem com can-
didaturas. Atendendo a que cerca de 
70 destes antigos presidentes man-
teve presença ativa na política local, 
enquanto presidentes ou membros de 
assembleias municipais, é provável que 
vários procurem regressar à liderança 
da câmara municipal. Ou seja, podere-
mos antecipar divisões no interior dos 
partidos com alguns “dinossauros”  a 
disputarem a eleição com os seus anti-
gos vice-presidentes.

Há uma ampla discussão entre po-
litólogos sobre as vantagens e des-
vantagens da imposição de limites à 
renovação de mandatos. Se, por um 
lado, facilita a chegada ao poder de 
políticos com novas ideias e ajuda a 
romper teias de interesses instalados, 
por outro lado, os limites reduzem a 
acumulação de experiência no exercí-
cio dos cargos e a possibilidade de as 
eleições servirem como um meio de 
escrutínio da competência dos gover-
nantes. Ou seja, os eleitores podem 
ver-se impedidos de eleger os políticos 
mais experientes e competentes.

Uma importante vertente da ges-
tão autárquica em que já é possível 
identificar alguns efeitos da limita-
ção de mandatos é a das finanças 
locais. Os resultados de um projeto 
em curso na Universidade do Minho 
(da responsabilidade de Francisco 
Veiga e Linda Veiga) indicam que, 
em média, os autarcas impedidos de 
se recandidatar tendem a realizar 
menos despesa e a gerir as finanças 
locais de forma menos eleitoralista 
que os restantes. No entanto, os 
160 autarcas que não se puderam 
recandidatar em 2013 não atuaram 

todos da mesma forma. Enquan-
to os que não se candidataram a 
outros cargos foram de facto menos 
eleitoralistas, os que se candidata-
ram à presidência de assembleias 
municipais ou a outras câmaras 
tenderam a comportar-se de forma 
similar a quando se podiam recandi-
datar. O maior grau de eleitoralismo 
foi registado nos municípios em que 
o presidente se demitiu antes de 
terminar o mandato. Ou seja, os vi-
ce-presidentes que os substituíram, 
a maioria dos quais se candidatou 
à presidência da câmara em 2013, 
levaram a cabo os maiores aumen-
tos nas despesas e reduções nas 
receitas próprias no ano eleitoral. 

Globalmente, a introdução de limites 
à renovação de mandatos parece ter 
contribuído para uma gestão menos 
eleitoralista das finanças locais, so-
bretudo nos casos em que o autarca 
completou o seu mandato e não se 
candidatou a outros cargos locais. 
Será interessante verificar se esta 
tendência se mantem nas próximas 
eleições e se, de facto, podemos con-
firmar este efeito benéfico da limita-
ção de mandatos. •

PERFIL
Francisco José Veiga 
é Professor Catedrático de Economia 
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HERMENEGILDO ABREU

PERDEU-SE UM
PADRE, GANHOU-SE 
UM BOMBEIRO
Perdeu-se um padre mas ganhou-se 
um bombeiro e um quadro qualificado 
da Autoridade Nacional da Proteção 
Civil. Hermenegildo Abreu é o coman-
dante dos Bombeiros das Taipas, cargo 
que exerce desde 2009, sempre em 
regime de voluntariado. A sua sema-
na, que parece ter mais horas do que 
o normal, divide-se entre o trabalho, 
em Braga, o comando do quartel e a 
família, pedra basilar disto tudo. 

Hermenegildo Abreu, 46 anos, “nascido 
e criado em Sande S. Clemente”, aos 10 
anos rumou para Braga para se sentar 
nas secretárias de madeira do “Taman-
ca”, como era conhecido o seminário 
Nossa Senhora da Conceição. Nesses 
anos de internato vinha à casa dos 
pais de três em três meses. Depois a 
frequência com que apanhava a ca-
mioneta de Braga para as Taipas foi-se 
intensificando e, às tantas, já vinha 
todos os domingos depois da missa da 
manhã para voltar ao final da tarde. 

Na maioridade aconselharam-no a 
sair daquele microcosmos que era o 

seminário e “ir saber sobre a vida lá 
fora”. Não mais voltou. Foi estudar para 
o Colégio Egas Moniz, em Guimarães, 
e, quando ia candidatar-se à univer-
sidade, para ser enfermeiro, desistiu 
de mais uns anos sentado entre livros. 
Preferiu continuar a trabalhar porque, 
entretanto, “já ganhava umas boas 
coroas” numa loja de móveis e eletro-
domésticos. Disciplina, rigor e solida-
riedade são os valores que lhe vieram 
do berço e que o percurso no seminá-
rio adensou. Foi essa a escola que o 
acompanhou nos vários lados da vida, 
nomeadamente o lado B, de bombeiro.

Em 1987 foi admitido na corporação 
das Taipas. Atraíam-no as histórias 
relatadas pelos bombeiros que para-
vam no tasco da avó materna, junto 
do antigo quartel no Alvite. Também o 
tio Alexandrino o influenciou e, anos 
mais tarde, foi o responsável pelo 
seu resgate quando o camião em que 
seguia em missão capotou. “O veículo 
estava cheio de água e eu só pensava 
que ia morrer afogado em terra”, relata 
Hermenegildo. As lesões permanecem 
e ainda hoje o ombro direito rezinga 
com o mau tempo.
 
Dois anos depois de ter ingressado 
nos BVT – a instituição à qual orgulho-
samente chama de “segunda família” 
–, tornou-se bombeiro de 2.ª, uma 
raridade para um rapaz de apenas 19 
anos. Evoluiu na carreira e em 2001 
integrou o comando daquela corpora-

ção para em 2009 assumir a função 
de comandante. Orgulha-se de vários 
feitos como a constituição de piquetes 
permanentes, o aumento de efetivos, 
a formação de bombeiros e as insta-
lações da corporação. Uma vida que 
também lhe traz amargos de alma 
como uma explosão pirotécnica em 
Leitões, em 2001, que fez cinco mortos. 

O medo que assombra Hermenegildo é 
o mesmo que corre nas veias de todos 
os que têm sob a sua alçada uma 
corporação: a morte de um bombeiro. 
Nunca aconteceu e afasta qualquer 
pensamento dessa possibilidade. “Nos 
filhos não se manda, arrastam-se”, 
“Não se diz ‘vão’, diz-se ‘vamos’” são 
algumas das frases que pautam o dis-
curso do homem que diz empenhar-se 
todos os dias para estar à altura dos 
homens que comanda. 

Os bombeiros lhe deram, os bombeiros 
lhe tiraram. Emociona-se quando pen-
sa que perdeu muito do crescimento 
da filha, agora com 18 anos, por causa 
do frenesim profissional, na Autoridade 
Nacional da Proteção Civil, e volun-
tário, nos BVT. À cama dedica muito 
poucas horas, “se forem quatro por 
noite já e bom”. “Férias é palavra que 
não consta do dicionário”, diz. Muitos 
são os sacrifícios a que se sujeita “com 
gosto”. “Tudo graças à minha mulher e 
à minha filha”, também elas compro-
metidas com a causa por estarem na 
retaguarda deste homem feliz.

BENTO MARQUES

O MEL E O FEL DA 
PAIXÃO À CAUSA 
DOS BOMBEIROS 
No concelho poucas vezes toca a 
sirena. Bento Marques orgulha-se 
que a ausência de “situações muito, 
muito graves” se deva ao facto de ter 
cumprido a promessa que fez quando 
assumiu o comando dos Bombeiros 
Voluntários de Guimarães, que para o 
ano completam 140 anos. A aposta na 
formação dos 110 elementos do corpo 
de bombeiros que estão, neste mo-
mento, no ativo e que só fazem socor-
ro, é o legado que deixa quando decidir 
abandonar o leme desta instituição. 

São 13 anos à frente de uma “paixão” a 
que se rendeu na juventude. Jogava an-
debol no Vitória, treinava no pavilhão do 
INATEL e um dos colegas de equipa era 
bombeiro. O convívio no antigo quartel, 
que ficava em frente à escola Francisco 
de Holanda, fez com que começasse a 
“gostar daquilo”. Já lá vão 38 anos, “dois 
terços da vida” e de uma inquestionável 
dedicação à causa dos bombeiros. 

O pai morreu cedo, com 40 anos, quan-
do Bento Marques tinha apenas nove. 
Começou a trabalhar aos 14 anos como 
picheleiro e estudava à noite. Aban-
donou esta profissão depois de sofrer 
um acidente durante um exercício do 
Curso de Instrução Inicial de Bombeiro 

em que, “durante uma simulação de 
salvamento”, caiu depois de o cabo de 
aço que o sustinha “saltar da roldana e 
rebentar”. Resultado: a vértebra L4 esta-
lada, uma fratura exposta do tornozelo e 
uma no pulso da mão direita. Mas “podia 
ter acontecido o pior”, refere. 

Teve um ano em recuperação, um pro-
cesso difícil que só a tenra idade ajudou 
a acelerar. Nunca equacionou desistir de 
ingressar nos bombeiros e a mãe, embora 
desassossegada, sempre respeitou a deci-
são do filho. Também o “apoio dos colegas 
e do comando foi muito importante”. A 
direção, que “foi impecável”, colocou-o 
como operador de central, cargo que 
manteve até aos 28 anos, altura em que 
deixou de ser profissional da instituição, 
mas manteve a ligação como bombeiro 
voluntário. Montou uma empresa de ves-
tuário que o ocupou quase 20 anos mas 
regressou aos bombeiros, novamente, 
a tempo inteiro. Foi convidado para 
adjunto de comando aos 38 anos e, 
em 2003, foi nomeado comandante de 
substituição e, logo de seguida, assu-
miu o cargo de forma definitiva.

“Coleciona”, por assim dizer, muitas 
marcas ao serviço de uma causa. E a 
entrega é tal que deixa mazelas tanto 
no corpo como na alma. “Quando é 
no corpo, a gente tem as cicatrizes, 
como eu tenho, mas na alma há fe-
ridas que nunca mais se conseguem 
curar”, refere em relação aos dois 
colegas que morreram ao seu coman-
do. Coisas que, confessa, nunca ficam 
resolvidas interiormente. “Só no dia 
em que partir”, acrescenta. 

Bento Rodrigues Marques vive em 
Creixomil, mas é natural de Azurém, 
onde vivia com a mãe e mais três 
irmãos. É casado há mais de 30 anos, 
tem dois filhos e um neto com cinco 
anos. É a falar deles que os olhos 
ficam marejados de lágrimas. La-
menta o tempo “roubado” à família, 
mas consola-o o facto de a esposa 
também ser bastante ocupada e de 
os filhos, embora não quisessem 
seguir as suas pisadas, terem orgulho 
na carreira do pai como bombeiro. 
“No meu aniversário tentam sempre 
fazer alguma coisa alusiva aos bom-
beiros”, revela. Esforça-se agora para 
compensar com o neto a infância que 
passou num ápice e “perdeu” dos 
filhos. Ainda assim a “preocupação 
e a responsabilidade” do cargo que 
ocupa roubam-lhe ainda mais a dis-
ponibilidade desejada. Leva trabalho 
para casa mas evita falar sobre ele, 
embora assuma que um dia mau seja 
sempre difícil de disfarçar. 

Diz que é um “homem simples” e conta 
que sempre que pode gosta de guardar 
os galardões para se dedicar à pesca, 
um passatempo que já lhe rendeu uma 
truta com mais de seis quilos, a maior 
que pescou até hoje, e que mordeu o 
isco em jeito de prenda de aniversário: 
completou 55 anos no passado dia 03 
de setembro. As abelhas são outro hob-
bie. Exigem-lhe pouco tempo, mas os 
cuidados ao apiário que possui ajudam-
-no a “desanuviar ao fim de semana”. 
O néctar resultante gosta de o partilhar 
com a família e os amigos, que conside-
ra serem o verdadeiro mel da vida. •
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“GUIMARÃES NOC 
NOC” PROCURA 
VOLUNTÁRIOS

CARROS COM 
HISTÓRIA ESTÃO 

DE REGRESSO 
AO MULTIUSOS 
DE GUIMARÃES

O Guimarães noc noc 6 decorre nos dias 
01 e 02 de outubro e procura colabora-

dores voluntários para dar apoio logísti-
co à organização. “Esta é uma oportuni-

dade de viveres por dentro este evento 
colaborativo e partilhado, pertença de 

todos”, refere a organização.

O Guimarães noc noc propõe uma mos-
tra alternativa para ver arte em espaços 
não institucionais. A arte é exposta nas 
casas, ateliers, ruas e espaços comer-

ciais e associativos da cidade, dando ao 
público a possibilidade de um contato 

direto com a arte e os artistas.

O Guimarães noc noc é desenvolvido 
por um grupo de pessoas de diferen-

tes áreas profissionais e diferentes 
pontos de vista que integram a Ó da 

Casa! associação cultural, formada 
em 2011, que se dedica à promoção 

da arte e dos artistas.

Os carros dos bons velhos tempos re-
gressam ao Multiusos de Guimarães este 
outono e prometem despertar a nostalgia 

de colecionadores e apreciadores.

A 9ª edição da Expo Clássicos - Salão de 
Automóveis e Motos Antigos de Guimarães, 
realiza-se nos dias 22 e 23 de outubro e terá 
como motivo de interesse a celebração de 

efemérides de marcas memoráveis que 
fazem parte da história automóvel.

Para além da área central dedicada à 
exposição de viaturas e motos clássicas, 

clubes, museus e colecionadores particu-
lares, com capacidade até duas centenas 
de veículos, a galeria superior está reser-
vada ao comércio de peças, motociclos 

e velocípedes c/s motor, automobilia, 
disponibilizando-se 70 espaços para o 
efeito. As inscrições já estão abertas e 
antevê-se, à semelhança das edições 

anteriores, uma grande mobilização de 
entusiastas dos carros antigos.

O OUTRO LADO
DA EUTANÁSIA
A PERSPETIVA
DO MÉDICO
VETERINÁRIO
O termo “eutanásia”, palavra de origem 
grega, tem como significado “boa mor-
te”. É uma prática médica que tem como 
objetivo interromper o sofrimento em 
situações clínicas terminais. Na medicina 
veterinária, esta prática é utilizada para 
cessar o sofrimento de um animal em 
processos dolorosos ou incuráveis, poden-
do ser indicado pelo médico veterinário, de 
acordo com a legislação em vigor. 

O objetivo do presente artigo é dar a 
conhecer aos leitores a perspetiva do 
médico veterinário na prática da euta-
násia, o modo como encaramos quan-
do nos vemos “obrigados” a colocar o 
termo à vida de um animal. 

Nem tudo, na nossa profissão, vai pela 
experiência ou pelo número de casos 
que nos passam pela mão. Cada caso é 
um caso e exigem abordagens clínicas 
diferentes. O mesmo se aplica à eutaná-
sia. Não é pelo número que já pratica-
mos que nos tornam insensíveis ao ato 
de eutanasiar, muito pelo contrário, “não 
mata mas moí”. Não é por um acaso 
que a Medicina Veterinária se engloba 
nas profissões com o maior índice de 
suicídios no percurso académico e no 
percurso profissional. É sem dúvida uma 
profissão com elevado nível de exigên-
cia no que diz respeito ao controlo e ao 
equilíbrio emocional, sendo estas colo-
cadas à prova diariamente. A eutanásia é 
das práticas clínicas que evitamos reali-
zar a todo o custo, deixa-nos derrotados 
para o resto do dia e muitas das vezes 
pelos dias seguintes.

É no aconselhamento e/ou tomada de 
decisão que todo o processo psicoló-
gico se inicia. Avaliar a situação clínica 
do animal, partir de um princípio clínico 
e racional, e aconselhar a eutanásia. 
Ter a plena consciência do que vamos 
dizer, das palavras a utilizar, esperando 
do outro lado emoções de desespero e 
negação. O quão difícil é decidir o últi-
mo suspiro de quem faz parte de nós. 

Daquele que cuidados com todo o 
amor, com todo o sacrifício, que par-
tilhamos as nossas dores e alegrias, 
que nos ensinaram que é possível 
amá-los incondicionalmente. Nin-
guém está preparado para se despe-
dir, não despedidas definitivas. As-
sim, eis que surge a decisão de seguir 
em frente porque apenas importa o 
cessar do sofrimento. Preparamos 
tudo o que necessário, permitimos os 
últimos minutos para que sejam ditas 
as últimas palavras. Nesse instante, 
respiramos fundo, afastamos a emo-
ção do momento, mantendo o pro-
fissionalismo que nos é exigido. Ao 
iniciarmos o processo da eutanásia, 
estamos cientes da tensão emocional 
sentida por todos nós e pelo animal. 
Após o fechar dos olhos, do último 
suspiro, é tornado consciente que che-
gou o fim. Sente-se a dor da partida, 
tendo que seguir em frente com um 
vazio que jamais será preenchido. Nós, 
médicos veterinários, engolimos lágri-
mas sem que se apercebam da nossa 
fragilidade, porque um dia, infeliz dia, 
fomos nós que ali estivemos. •
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Já lá vão muitos anos desde que nos en-
contramos num cubículo onde um grupo 
de gente jovem, mas muito jovem mes-
mo, deu vida a uma estação radiofónica, 
a Rádio Guimarães de tão boa memória. 
Existe uma pergunta que me persegue 
o espírito desde esse longínquo ano de 
1986: como se deu aquele maravilhoso 
encontro de pessoas desconhecidas 
provenientes de diversos estatutos e 
classes, diversificados nos interesses, 
praticamente todos curiosos do conhe-
cimento e absolutamente responsáveis 
na irresponsabilidade? Ensaio por vezes 
uma resposta mas na verdade nada 
consegue explicar a atenção, a camara-
dagem, o profissionalismo, o sentido de 
descoberta de gente com idades muito 
verdes mas lá não chego. É melhor não 
teorizar muito profundamente e deixar 
que a memória envolta na emoção do 
passado nos guie. 

Tu eras dos mais velhos e, ainda hoje, 
todos nos lembramos das tuas histórias. 
A memória trai-me ou, nas tuas andan-
ças, trabalhaste mesmo como roupeiro 
de um clube a sul que veste de verme-
lho? A verdade é que tu trazias contigo 
a experiência de muitos fazeres, um 
misterioso savoir fair das práticas que 
encantava tudo e todos. Nunca mais me 
entrelacei no meio de tantos fios, tantos 
cabos, tantas fichas, tomadas e interrup-
tores como naqueles dias. Tu sabias, no 
meio de tantas luzinhas acesas, verme-
lho aqui, verde acolá, laranja para ali, o 
que queriam dizer. Tive sempre muito 
medo de entrar no estúdio e levar um 
desses fios comigo desligando o que tão 
bem funcionava. Na verdade, eu não era 
o único que olhava para o teu trabalho 
como a quintessência.

A tua artesanal caixa de relatos, cons-
truída com os mais admiráveis recursos, 
tanto em imaginação como em tecnolo-
gia, daria hoje um tratado dessa ciên-
cia nova que anda por aí chamada de 
empreendedorismo. É sabido que essa 

tecnologia foi amplamente apreciada 
pelos estádios dessa Europa fora, onde 
colegas jornalistas de alta tecnologia 
feita se admiravam com o milagre da 
subtração do excesso para restar ape-
nas o essencial. Éramos felizes assim, 
inventado e antecipando fórmulas, muito 
competentes na ciência do desenrasque 
e muito confiantes no talento de última 
hora. Só tu conseguirias armar-me (e ar-
mar outros) com um artefacto às costas 
possuindo uma imensa antena, denomi-
nado Banda do Cidadão (CB) reportando 
o concelho de Guimarães. Muito antes 
da TSF aparecer, já nós praticávamos 
rádio em direto, cobrindo e descobrindo 
o que houvesse para cobrir e descobrir. 

No início não falavas na rádio; só pro-
duzias fios. Muitos fios. Rolos e rolos 
de fios. A cada nova solução um fio 
mais nos animava a vista e encurtava 
o espaço do estúdio. Naqueles dias, os 
“fios do Dino” tinham a magia que nos 
fez ver um outro mundo. De repente era 
ver-nos munidos de livros à procura da 
sustentação teórica dominados pela 
dúvida se era mesmo assim. E, certo dia, 
cabendo-me “coordenar e emissão”, já 
num momento em que se dava o tra-
balho por acabado e o “falante” que te 
acompanhava se fora, entraste pelo CB: 
“Tenho aqui o Mário Soares, acho que 
vai engraxar os sapatos, o que faço?”. 
Perante a notícia a acontecer, não hesitei 
“entrevista-o tu!”. E tu: “eu?”. E eu: “sim, 
tu”. E ali, algures no Toural, o Presidente 
da República de Portugal respondeu às 
tuas perguntas numa entrevista exclu-
siva que, por ação dos nossos colegas 
“profissionais”, haveria de vagamundear 
por aí, Galiza incluída. 

E a tua vergonha pelo uso da palavra 
em público foi-se. Já ias a caminho de 
ser “cantante”, como carinhosamente 
te chamo ainda. Já andavas ali a magi-
car. E foi num desses dias que me mos-
traste uma cantiga dedicada ao Vitória 
Sport Club. “Ainda não está pronta”, 

Este ano, a Semana Europeia da 
Mobilidade, que decorre de 16 a 22 de 
setembro, pretende encorajar tanto as 
autoridades locais como os cidadãos a 
olhar para a mobilidade sustentável e 
inteligente como um investimento para 
a Europa. O tema da edição de 2016 da 
Semana Europeia da Mobilidade é “Mo-
bilidade sustentável e inteligente - um 
investimento para a Europa”. Preten-
de-se evidenciar a relação direta entre 
transporte e economia. A cidade-berço 
volta a fazer parte deste universo amigo 
do ambiente, esperando-se para os pró-
ximos dias a apresentação do programa.

"MOBILIDADE INTELIGENTE.
ECONOMIA FORTE"

Sob o slogan, "Mobilidade inteligen-
te. Economia forte", esta edição da 
Semana da Mobilidade visa chamar a 
atenção dos benefícios de um corre-
to planeamento e de uma utilização 
racional dos transportes, para a eco-
nomia local. A transição para modos 
de mobilidade alternativos conduz à 
diminuição dos impactos negativos do 
uso individual do automóvel, o que, por 
sua vez, permite a redução dos custos 
que lhe estão associados.

Em Guimarães, no âmbito destas políti-
cas de mobilidade amigas do ambiente, 
foi apresentado, no passado mês de 
junho, durante o fim de semana Green 
Weekend, o primeiro autocarro elétrico 
totalmente produzido em Portugal, que 
fez os seus primeiros quilómetros em 
Guimarães. Assistir à peça “A Viagem” 

no Teatro Bus, andar de bicicleta com 
roupa casual e com estilo, esquecendo 
os fatos de treino e as licras, ou peda-
lar numa bicicleta para iluminar uma 
árvore foram algumas das propostas 
do Green Weekend, decorrido a 04 e 05 
de junho, dia em que se comemora o 
Dia Mundial do Ambiente.

APLICAÇÃO DE FUNDOS PÚBLICOS
NA MELHORIA DOS TRANSPORTES

Os fundos públicos podem ser utili-
zados na melhoria dos transportes 
em vez de servirem para resolver os 
problemas por eles causados. Os con-
sequentes benefícios de uma mobili-
dade mais limpa e mais segura podem 
garantir e aumentar postos de trabalho 
tanto nas cidades como, num contex-
to de maior proximidade, nos bairros 
residenciais. Estas alterações não são 
apenas benéficas para o setor público. 
As empresas privadas cujos funcioná-
rios se deslocam diariamente, quer a 
pé, quer de bicicleta, melhoram a sua 
saúde e, consequentemente, faltam 
menos ao trabalho por doença, o que 
se reflete numa maior produtividade. 

MENOS CARRO, MAIS POUPANÇA
FINANCEIRA, MAIS SAÚDE

Outro resultado destas novas políti-
cas amigas do ambiente é o impacto 
que a mobilidade sustentável pode 
causar nas finanças pessoais, quando 
há uma efetiva diminuição do consu-
mo de combustível. •

ARTIGO DE OPINIÃO

UM CANTO
A DINO FREITAS
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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SOLIDARIEDADE

CAMINHADA 
APCG A 18

DE SETEMBRO

Ainda estão abertas as inscrições para 
a 10.ª mini-maratona “Pessoas Diferen-

tes, Direitos Iguais”, uma iniciativa da 
APCG - Associação de Paralisia Cerebral 

de Guimarães, em colaboração com 
a Câmara Municipal de Guimarães e o 

Rotary Club de Guimarães. O evento tem 
data marcada para 18 de setembro e 

engloba três modalidades: a caminhada, 
de 5.000 metros, uma mini-maratona 
na distância de 11.000 metros e ainda 

um percurso de cadeira de rodas. Tanto 
a mini-maratona como a caminhada 

terão início no Campo de S. Mamede e 
terminam na pista Gémeos Castro em 
Guimarães. O percurso de cadeira de 

rodas, na distância de 600 metros, terá o 
seu início e chegada no mesmo local. 

Os kits de participação estão disponíveis 
na associação de Paralisia Cerebral de 
Guimarães, cujas instalações são em 

Pencelo. A partir do dia 12 de setembro 
será possível proceder ao levantamento 

de kits também no Guimarães Sho-
pping. O secretariado abrirá às 08h30 
de domingo, dia 18, para prestar apoio 
à iniciativa. A concentração é às 09h15 
e a partida para a mini-maratona é às 

10h00. Quinze minutos depois começa a 
caminhada. Já na Pista dos Gémeos Cas-
tro o percurso de cadeira de rodas acon-
tece às 11h30. Como vem sendo habitual, 
no final, haverá sorteio de prémios, com 

destaque para um automóvel.

Serão atribuídos prémios aos três 
primeiros classificados nas categorias 

feminina e masculina da mini-maratona: 
os primeiros, segundo e terceiros classi-
ficados terão direito a vales de compras 

numa superfície comercial (300, 200 
e 100 euros, respetivamente). Quanto 
ao sorteio dos prémios, a organização 

alerta ainda que, “pelo carácter partici-
pativo que a 10.ª Caminhada e Corrida 

de Cadeira de Rodas “Pessoas Diferen-
tes, Direitos Iguais” encerra, não serão 

atribuídos prémios de chegada, mas 
sorteados para cada um dos eventos, 

três prémios aos participantes que con-
cluírem as respetivas provas”.
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disseste. “A mim parece-me pronta”, 
referi de volta. Dias depois assisti a 
um jogo numa casinhota do Estádio 
Municipal que albergava a “Comissão 
de Fundos para um Vitória Maior” e, ali 
pela primeira vez, ouvi ressoar as tuas 
notas animadas pela voz, na qual ainda 
insistes, adornada com um pouquinho 
de falsete-fanhoso: “Vamos cantar / 
Vitória, Vitória / Sempre e mais alto, 
nunca será demais / Vamos cantar, 
Vitória, Vitória / força branquinhos, 
Vitória de Guimarães”. Nunca to disse 
mas retive sempre a mestria da rima 
“demais” com “Guimarães”, um achado 
só para quem sabe disto.

Lembrou recentemente Luís Cirilo no 
seu blogue “Depois Falamos” que este 
agosto se completaram os 30 anos 
desta aventura. Adotado pela genera-
lidade, o popular hino do Vitória teve a 
sua estreia pública no dia do jogo Vi-
tória – Marítimo a contar para a quarta 
jornada do campeonato nacional de 
futebol da primeira divisão nacional no 
verão de 1986. Conta Cirilo que, antes 
do relato desse jogo feito a meias com 
Luís Tadeu, pediu a Custódio Garcia 
para colocar a música no sistema de 
som do estádio o que, depois da com-
petente audição prévia, foi autorizado 
e realizado com inegável sucesso. 

A lembrança do teu papel nesses dias 
intensos da rádio, caro Dino, revela 
como, de todo, da alquimia que por lá 
se passou, o único verdadeiro patri-
mónio que verdadeiramente restou 
foi da sua autoria: O hino do Dino! O 
hino do Vitória. Parabéns!

 Esser Jorge Silva 

FOTOGRAFIA: MARCO JACOBEU
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Se as suas férias incluem passagem 
pela costa norte de Espanha, acres-
cente ao itinerário uma paragem em 
Lastres (município de Colunga). Neste 
povoado piscatório, engastado num 
maciço rochoso que se alça do mar, o 
clima ameno e a paisagem fascinante 
são convidativos. Foi a série televisiva 
espanhola “Doctor Mateo”, difundida 
entre 2009 e 2011, que granjeou fama a 
este povoado piscatório. Se agendar a 
visita para os meses de verão, poderá 
ter sérias dificuldades em movimentar-
-se na turba. O regresso às aulas e o 
outono ditam a partida, mergulhando a 
vila numa solitude estranhamente de-
liciosa, que apraz quem busca o recato 
da montanha e o do mar.

Além das praias, Lastres oferece, tam-
bém, um interessante conjunto histó-
rico. Destacam-se a Torre do Relógio, 
a Igreja de Santa Maria de Sábada ou a 
Capela do Bom Sucesso, que os pesca-
dores dedicam à Virgem, sua patrona. 
Não ficará indiferente a esta pequena 
ermida do século XVI que, encaixada 
entre o casario de uma rua estreita, 
eterniza uma bela e trágica história.

Calcorreie as ruas empedradas, e perca-
-se entre fileiras de casas pitorescas e 
escadarios. Dizem, os locais, que se avis-
ta o mar de qualquer ponto ou esquina.

Na área mais elevada da vila, o Mira-
douro de São Roque, perto da capela 

que glorifica este santo, oferece-lhe 
uma das mais belas perspetivas da 
costa cantábrica. Esta de obra de arte, 
digna de artista conceituado, funde 
praia, montanha e casario, numa har-
monia ímpar. Sentirá que este Lastres 
é, inexplicavelmente, especial.

Um pouco mais distante, num ce-
nário bucólico que se estende pelo 
topo do cabo, o Farol impõe a sua 
presença sofisticada. 

Vagueie pelo porto, onde se concen-
tra toda a vida piscatória. Aqui, muito 
poderá descobrir sobre os costumes e 
tradições do povoado, e da forma como 
se molda e subsiste às imposições dos 

ANCORADO NO CANTÁBRICO E CELEBRIZADO POR UMA SÉRIE TELEVISIVA,
ESTE MOVIMENTADO DESTINO DE ESTIO, TRANSBORDANTE DE CHARME
E MEMÓRIAS, É UM QUINHÃO DE ENCANTO BANHADO PELO MAR.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

LASTRES
A VILA DE PESCADORES
ONDE O SOL NASCE NO MAR
TEXTO E FOTOS: COTIKOS
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tempos atuais. Gostará de conhecer a 
labuta diária das artesãs redeiras, de im-
portância fulcral nesta vida marinheira. 
Num dos pavilhões portuários há uma 
loja de recordações, gerida por famílias 
de pescadores. Quererá trazer um peda-
cinho de Lastres consigo.

Nesta zona, encontrará restaurantes 
e marisqueiras que lhe servirão peixe 
fresco e pratos típicos da região. São 
várias as opções de alojamento, mas 
alguns quartos do simpático hotel 
Miramar oferecem vistas deslumbran-
tes para a vila embutida na rocha, e 
também para o cais, que abriga as pe-
quenas embarcações das águas que se 

estendem pelo horizonte. De manhã, 
o pequeno-almoço é servido num ter-
raço com vista para o Mar Cantábrico, 
acompanhado de um sol radioso, que 
daqui se levanta para o novo dia.

Surpreenda-se com os encantos de Las-
tres - que em 2010 arrebatou o prémio 
“Príncipe de Astúrias, al Pueblo Ejem-
plar”- e descubra o “Fegadín” que afoita 
as suas gentes. Os pescadores sempre 
saem ao mar com este sentimento na 
alma. É a esperança que os acompanha 
e protege, assegurando uma boa faina. 
Na hora da partida, trará um coração 
polvilhado deste “Fegadín”, capaz de 
abrilhantar qualquer vida. •

PUB
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AVENTURA

CRÓNICA DE UM
PEREGRINO CICLISTA

BRUNO OLIVEIRA PEGOU NA BICICLETA E, 
DURANTE O MÊS DE AGOSTO, FOI FAZER O 
CAMINHO REAL FRANCÊS, O MAIS CONHECIDO E 
O MAIS PERCORRIDO DOS CAMINHOS QUE LEVAM 
A SANTIAGO DE COMPOSTELA. FORAM 800 
QUILÓMETROS, FEITOS EM OITO DIAS, DE TUDO O 
QUE DE ETÉREO EXISTE NOS DESTINOS DAQUELA 
CIDADE GALEGA MILENAR. 

Iniciamos o percurso na vila Francesa de Saint-Jean-Pied-
-Port no sopé dos Pirenéus. No nosso caso, fizemos ainda 
uma etapa extra que nos levou a Finisterra, local onde 
existe o marco do Quilómetro Zero de todos os caminhos 
de Santiago e que tem ganho maior relevância, rivalizando 
mesmo com a chegada a Santiago. Curiosamente muito 
antes de se fazer as peregrinações a Santiago, já se percor-
riam os caminhos até Finisterra, que durante muito tempo 
se julgava que era o ponto mais ocidental do mundo conhe-
cido, literalmente o fim do mundo, o fim da terra.

Em termos de preparação física, nós já fazemos BTT há alguns 
anos pelo que nos sentíamos preparados. No entanto, nos últi-
mos três meses antes da partida intensificámos um pouco mais 
os treinos de ciclismo (BTT e estrada) e, no meu caso particular, 
também corrida. Do ponto de vista da preparação logística, tra-
tamos de tudo previamente, quer no transporte até França, quer 
no desenho das etapas, quer também na reserva do alojamento 
nos albergues disponíveis em todo o caminho. Gosto muito de 
desporto. Infelizmente a minha vida profissional e familiar não me 
permite dedicar mais tempo, ainda assim pratico regularmente 
ciclismo e corrida (não falho um Guimarães Corre-Corre), e já fiz 
este ano as meias maratonas do Douro e de Guimarães. 

Neste momento ainda estou a sarar as "feridas" desta aventura 
e ainda não pensei num novo objetivo imediato, embora tenha já 
identificadas algumas provas que gostaria de fazer no futuro, no-
meadamente o Transportugal, que liga Trás-os-Montes ao Algarve e 
o Açores Bike Challange, uma prova de três dias na ilha de S. Miguel. 
A ver vamos... Neste momento preciso mesmo é de descansar!

A sensação de chegar àquela praça não é fácil transcrever em palavras. É algo muito pessoal e tem muito a ver com aquilo que 
se passou para lá chegar. No meu caso já tinha feito por cinco vezes os caminhos de Santiago (Caminho Português, Caminho da 
Costa e Caminho da Prata), e posso dizer que a sensação é sempre diferente. Desta vez, o sacrifício e as provações foram de longe 
as maiores por mim vividas no caminho, pelo que a chegada à praça do obradoiro foi de longe a mais emotiva e saborosa. Estar 
tantos dias longe de casa, em total autonomia (tanta coisa podia correr mal, uma queda, uma avaria mecânica irreparável, um 
problema físico impeditivo, etc.), percorrendo diariamente em média mais de 100 quilómetros em trilhos muito duros, muitas vezes 
intransitáveis, o calor extremo, a chuva e o frio que também apanhámos numa das etapas, levou-nos ao limite físico e mental. Por 
isso a chegada é sempre um momento inesquecível, de regozijo que cada um vive à sua maneira.

A ideia de fazer o Caminho Francês surgiu numa das nos-
sas habituais voltas semanais de BTT. Faço parte de um dos 
inúmeros grupos informais de BTT de Guimarães, no caso os 
Só Trilhos BTT (facebook.com/sotrilhos). Em meados de 2015 
surgiu a ideia de fazermos esta aventura, na altura éramos 
para ser quatro, mas devido a compromissos pessoais e pro-
fissionais dois dos colegas não puderam participar, pelo que 
fiz esta jornada na boa companhia do "Bic" Monteiro.

A primeira recomendação que deixo, principalmente aos 
camaradas do BTT, é que façam este caminho. É algo de 
inesquecível e uma experiência única. Em termos de con-
selhos, diria que se preparem convenientemente do ponto 
de vista físico. Eu considero que estava em excelente con-
dição física, e ainda assim sofri imenso nalgumas etapas. 
O facto de fazermos o caminho em autonomia, no nosso 
caso com mochilas, altera a nossa postura na bicicleta o 
que faz com que ao fim de algumas horas a pedalar tenhas 
dores onde normalmente não teria. Outro conselho que 
deixo é que planifiquem bem as etapas e reservem aloja-
mento, principalmente se fizerem o caminho nos meses de 
verão. É dramático ver já ao cair da noite peregrinos a pé 
ou de bicicleta, depois de uma longa jornada à procura de 
albergues para pernoitar, sendo frequente ver placas indi-
cativas dos albergues esgotados. Por fim mochila ou alfor-
ges? Nós decidimos fazer com mochilas porque queríamos 
fazer o caminho completo, tal como ele é, e com alforges 
isso é praticamente impossível. O caminho tem partes 
muito sinuosas e técnicas e os alforges não te permitem 
desfrutar dessas partes, sendo frequente ver "bicigrinos" 
(peregrinos em bicicleta) atalhar pelas estradas nacionais 
para fugir a esses troços mais técnicos do percurso. •

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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A CIDADE-BERÇO NOS
JOGOS OLÍMPICOS RIO2016 
A MAIS GUIMARÃES CONTA COMO FOI

DESPORTO

RUI BRAGANÇA
(Taekwondo)
DERROTA NOS QUARTOS
DE FINAL ADIA ESPERANÇA

O lutador, de 24 anos, caiu na se-
gunda ronda do torneio de -58 kg, ao 
sofrer uma derrota por 4-1 frente a 
Luisito Pié, da República Dominicana, 
com a esperança de obter uma me-
dalha a esfumar-se quando ficou de 
fora da repescagem, devido à derrota 
do caribenho nas meias-finais frente 
ao tailandês Tawin Hanprab. 

Bicampeão europeu, vencedor da 
primeira edição dos Jogos Europeus, 
em 2015, e terceiro classificado do 
ranking olímpico à partida para o Rio 
de Janeiro, Rui Bragança mostrou as 
suas credenciais no primeiro comba-
te, ao bater o colombiano Luiz Oviedo 
por diferença pontual (14-2), antes do 
tempo previsto, numa fase em que o 
principal candidato, Farzan Ashourza-
deh, do Irão, foi eliminado. 

Mas o português avisara, antes da 
prova, que o torneio contava com os 
16 melhores do mundo numa modali-
dade de desfecho imprevisível, e, no 
segundo duelo, deparou-se com um 
atleta muito alto e muito defensivo, 
que lhe dificultou os movimentos e, a 
40 segundos do fim, selou o combate 
a seu favor, ao atingir o capacete do 
vimaranense já na trajetória descen-
dente do pontapé.

JOÃO SOUSA
(Ténis)
ATUAÇÃO PROMISSORA ESBARRA
NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO

O tenista de Guimarães caiu na segun-
da ronda do torneio de singulares mas-
culinos, frente ao argentino Juan Martin 
Del Potro, por 3-6, 6-1 e 3-6, e atingiu 
a mesma fase no torneio de pares, 
ao lado de Gastão Elias, tendo perdi-
do frente à dupla canadiana formada 
por Daniel Nestor e Vasek Pospisil por 
6-1 e 6-4, após ter sido obrigado pela 
organização a realizar quatro jogos em 
apenas dois dias.

João Sousa mostrou-se “dececionado” 
pela forma como o calendário foi deli-
neado, dizendo mesmo que nunca “tinha 
visto” uma situação semelhante, com 
exceção de alguns torneios ‘future’ no 
início da carreira, e que os “direitos” dos 
jogadores devem ser protegidos.

“Da minha parte, se me pedirem uma 
nota de zero a dez [à organização], dou 
um. Deviam proteger mais os jogado-
res, não só os grandes”, vincou.
Depois de ter batido o holandês Robin 
Haase no domingo, 07, por 6-1 e 7-5, 
e vencido, nos pares, os eslovacos 
Andrej Martin e Igor Zelenay, por 6-1 e 
6-2, o melhor português deparou-se, 
logo na segunda-feira, com Del Potro, 
com o argentino a ser mais forte, ape-
sar da réplica, que lhe valeu um triunfo 
claro no segundo set.

DULCE FÉLIX
(Atletismo, Maratona)
CORRIDA SUPERIOR À DE LONDRES 
EM DESTAQUE NACIONAL

A atleta de São Martinho do Conde 
obteve uma prestação muito satis-
fatória na maratona com início e fim 
no Sambódromo do Rio de Janeiro, 
ao concluí-la na 16.ª posição, com um 
tempo de 2h30’39, que lhe permitiu 
superar o 21.º posto alcançado na pri-
meira presença olímpica, em Londres, 
há quatro anos.

Apesar de não ter conseguido inte-
grar o lote das 12 primeiras, meta que 
definiu antes da prova, Dulce Félix, 
que ficou a 06.35 minutos da nova 
campeã olímpica, a queniana Jemina 
Sumgong, atenuou, com um lugar de 
semifinalista (16 primeiros), um dia 
desastroso para as cores lusas, após 
as desistências de Sara Moreira e de 
Jéssica Augusto. No final, a fundista 
mostrou-se satisfeita pelo facto de 
ter conseguido acabar a prova.

“É uma vitória para mim acabar mais 
uns Jogos Olímpicos. Custou-me bas-
tante a última parte, mas acreditei 
que podia ainda ser semifinalista. Foi 
o que aconteceu. Saio daqui con-
tente, porque o facto de acabarmos 
a maratona já é de louvar”, referiu, 
confessando que viveu “três meses a 
trabalhar bastante” e a dedicar-se a 
“100% à maratona”.

JOSÉ MENDES
(Ciclismo de estrada)
ATRASO LOGO NO INÍCIO
RESULTA EM PROVA DISCRETA

O corredor da Bora-Argon 18 terminou a corrida 
de 237,5 quilómetros de extensão na 53.ª posição, 
incluído no último grupo, com 18 corredores, com 
um tempo de 6h30.05, a 20 minutos de diferença 
do belga Greg van Avermaet, medalha de ouro, 
conseguindo, ainda assim, integrar o lote dos 63 
atletas que terminaram, num total de 144 que 
arrancaram do Forte de Copacabana. 

O ciclista vimaranense, de 31 anos, perdeu 
contacto com o grupo principal logo na fase 
inicial, numa das subidas do Grumari e foi o 
terceiro português a chegar à meta, depois 
de Rui Costa, que fechou o ‘top 10’, a 2.29 
minutos de Van Avermaet, e de André Car-
doso, 36.º, a 10.18 minutos do vencedor, que 
se superiorizou na linha de meta ao dina-
marquês Jakob Fuglsang, medalha de prata, 
deixando o polaco Rafal Majka, medalha de 
bronze, a cinco segundos.

RICARDO RIBAS
(Atletismo, Maratona)
MARATONA CUMPRIDA
NOS LIMITES DO SACRIFÍCIO

Residente na cidade-berço, apesar de nascido 
em Hamburgo, na Alemanha, o atleta concluiu a 
primeira participação nos Jogos Olímpicos com 
muito custo, na 134.ª posição, tendo demorado 
2h38’39’’ a percorrer os 42,195 quilómetros, 
com praticamente meia hora de diferença para 
o novo campeão olímpico, o queniano Eliud 
Kipchoge (2h08’44’’), e 25 minutos para o seu 
próprio recorde pessoal (2h13’21’’). O fundista 
revelou que correu os últimos “quilómetros sem 
sumo nas pernas”, numa demonstração de 
elevado sacrifício “físico e psicológico”.

“É o físico, é o psicológico a querer parar, as per-
nas a quererem parar, são as pessoas a dizerem 
para não desistir. É como espremer uma laranja 
e ela já não tem mais nada, e ainda tens de fazer 
10 quilómetros”, confessou no final da corrida.

TEXTO: TIAGO MENDES DIAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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José Capela foi um dos 2.650 parti-
cipantes que iniciou a 26 de agosto, 
sexta-feira, um circuito com 171,1 qui-
lómetros de extensão, distância total 
a subir de 9.600 metros e altitude má-
xima de 2.600 metros, com passagem 
por França, Suíça e Itália, em torno do 
Monte Branco, o pico mais alto dos 
Alpes (4.808,73 metros). Após quase 
dois dias sem dormir, com apenas uma 
paragem de cerca de hora e meia para 
comer e outra, de 10 a 15 minutos, para 
relaxar, o corredor chegou à meta após  
41h07’47 de corrida, entre pouco mais 
de 1.500 participantes a terminarem.

O praticante de trail running disse ter 
encarado este ultra trail com o “objeti-
vo de chegar ao fim”. Descrevendo-se 
como “um atleta de pelotão”, Capela 
explicou que a presença no Mont-Blanc 
exigiu a realização de pelo menos “três 
provas de 100 quilómetros ao longo do 
último ano” para se poder candidatar e 
disse ter optado por realizar uma prova 
“mais defensiva” para chegar ao fim, 
o que garante uma “bonificação” num 
próximo sorteio.

“Os atletas de elite podem arriscar, 
que para o ano estão lá. Um atleta 

de pelotão se, neste ano, não con-
segue terminar, para o próximo ano 
pode já não ir. O importante é mes-
mo concluir a prova”, frisou acerca 
da corrida, em que a vitória coube 
ao francês Ludovic Pommeret, com 
um tempo de 22h00’02’’, caracterís-
tico dos atletas de topo.

O atleta da cidade-berço disse já ter 
sofrido mais em provas de 100 qui-
lómetros, pela “preocupação” com a 
classificação final, e defendeu que, 
numa competição tão longa como 
esta, “perder uma hora” é irrelevante, 
sendo mais premente o cuidado com a 
alimentação, pelos “desarranjos intes-
tinais” e “problemas de estômago” que 
podem surgir, e com os pés.

José Capela destacou ainda as paisa-
gens alpinas de que desfrutou enquanto 
corria, apesar do “extremo calor” sentido 
durante o dia, com “temperaturas supe-
riores” a 30 graus e da chuva e da tro-
voada que apareceram na última noite.

“Esta modalidade tem um contacto 
com a natureza muito forte, o que aca-
ba por esbater um pouco o esforço que 
a gente faz”, sustentou.

O corredor adiantou que, no futuro, 
pretende correr outras provas, desta-
cando os Pirenéus, na fronteira entre 
Espanha e França, como lugar indicado 
para um novo desafio e descreveu a 
prática do ultra trail como um “jogo 
entre a cabeça e as pernas”, em que é 
necessária tanto uma “boa condição 
física”, como uma “boa condição psí-
quica”, aconselhando os iniciantes na 
modalidade a aumentarem aos poucos 
o grau de dificuldade.

“Fazendo as provas que existem em 
Portugal de 100 quilómetros e de 100 
milhas, as pessoas podem ter uma 
preparação que lhes permita abordar 
o Mont-Blanc. Agora, não se pode é 
passar do sofá para o Mont-Blanc. Há 
pessoas que se deparam com algumas 
lesões, porque não houve um processo 
evolutivo de adaptação à exigência das 
distâncias e da altimetria”, concluiu. •

O ATLETA VIMARANENSE CUMPRIU NO ÚLTIMO FIM DE SEMANA DE AGOSTO O “SONHO” DE PARTICIPAR NO 
ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC, A MAIS MEDIÁTICA DAS ULTRAMARATONAS. FELIZ POR TER CONCLUÍDO A PROVA 
E CONTEMPLADO PAISAGENS ÚNICAS, O CORREDOR DIZ QUE O ULTRA TRAIL REQUER BOAS CONDIÇÕES FÍSICAS 
E PSÍQUICAS E ACONSELHA OS NOVOS PRATICANTES A AUMENTAREM “GRADUALMENTE” AS DISTÂNCIAS PARA 
ALMEJAREM A PRESENÇA NUMA PROVA DESTA DIMENSÃO.

JOSÉ CAPELA:
“O ULTRA TRAIL É UM JOGO
ENTRE A CABEÇA E AS PERNAS”

DESPORTO

TEXTO: TIAGO MENDES DIAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

“GOSTAVA DE FAZER UMA 
PROVA NOS PIRENÉUS. 
HÁ MUITAS PROVAS NOS 
PIRENÉUS, QUE SÃO 
TAMBÉM PROVAS BASTANTE 
DIFÍCEIS. VAMOS VER O QUE 
O TEMPO VAI DIZER”




