
VITORIANOS NO JAMOR
Cerca de 14 mil vitorianos mostraram 
ao mundo do futebol como se ama 

incondicionalmente um clube.

RALI DE PORTUGAL
O melhor Rali do Mundo voltou a 
sair de Guimarães e percorreu as 

estradas do norte.

FESTA DAS CRUZES EM SERZEDELO
O retrato de uma das mais poéticas 
manifestações de fé, cultura e arte 

popular do país.
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Nesta edição, o presidente 

do IPCA, Instituto Politécnico 
do Cávado e Ave, fala-nos da 
extensão daquela instituição 

ao Ave e da abertura da Escola 
Hotel em Guimarães.
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Nesta edição, o presidente do IPCA, 
Instituto Politécnico do Cávado e 
Ave, professor João Baptista da 
Costa Carvalho, fala-nos da extensão 
daquela instituição ao Ave.

Um Instituto que tem atualmente 
uma oferta educativa assente em 
três áreas: a gestão, o design e a 
tecnologia. Recentemente, abriu-se 
a porta à criação de outros cursos 
ligados à hotelaria, com a criação de 
uma Escola Hotel em Guimarães, mais 
concretamente na antiga Quinta do 
Costeado, na Cruz de Pedra. 

Guimarães passará a ter uma Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo. 
Com esse propósito, a autarquia 
vimaranense vai proceder à aquisição 
do imóvel com três hectares e que será 
reabilitado com fundos comunitários e 
do Turismo de Portugal.

Há muito que os empresários 
vimaranenses de restauração e 
hotelaria reivindicavam medidas e 
identificaram o problema: falta de 
formação e qualificação dos seus 
colaboradores. Por isso, esta é uma 
novidade que por todos é louvada.

Guimarães iniciou há cerca de duas 
décadas um processo de valorização 
do seu património e da sua cultura 
ímpar. A par disso, outros projetos 
surgiram dando corpo a esta vontade 
de projetar a cidade-berço como 
espaço de cultura e de lazer. 

Deve ser aplaudido e incentivado tudo 
o que vise melhorar a qualidade do 
serviço turístico de Guimarães e que 
torne a gastronomia do concelho ainda 
mais prestigiada.
Guimarães e os vimaranenses ficam a 
ganhar.

FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR
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03 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão 
de informação que recusa o sensacionalismo 
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04 A Revista “Mais Guimarães” compromete-se 
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TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA 

ATÉ SI
O QUE DE MAIS 

IMPORTANTE ACONTECE NA 
CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO
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30

RALI DE PORTUGAL
PARTIU EM GUIMARÃES

VITORIANOS 
NO JAMOR

PARTICULARIDADES ‘CURIOSAS’
SOBRE A CASA DO ARCEBISPO D. JOSÉ DE BRAGANÇA (CASA DOS COUTOS)

FESTA DAS CRUZES - SERZEDELO

DECLARAÇÃO DOS
DIREITOS DA CRIANÇA

EDGAR PÊRA
FILMA EM GUIMARÃES

COTIKOS
TESOURO TRANSMONTANO
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NA SENDA DAS EDIÇÕES ANTERIORES, O MUNICÍPIO DE GUIMARÃES PRETENDE, EM 2017, DAR 
CONTINUIDADE AO EVENTO “FEIRA AFONSINA”, PROPORCIONANDO A TODOS OS VISITANTES UMA 
EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL NO TEMPO, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS TEMÁTICOS QUE 
CARATERIZARÃO OS DIAS DO EVENTO.

GUIMARÃES "VOLTA A SER PALCO" 
DO BATISMO DE D. AFONSO HENRIQUES   

FEIRA AFONSINA

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

A Feira Afonsina vai decorrer de 22 
a 25 de junho, no centro histórico da 
cidade, com o tema Batismo de D. 
Afonso Henriques que surge, segundo 
a organização, na “sequência normal” 
de tematização da Feira Afonsina que 
procura recrear em cada ano um facto 
histórico.

Serão quatro dias de recriação histórica 
do período medieval com o propósito 
de proporcionar a crianças, idosos, 
jovens e demais população que visite a 
cidade, uma visão do que ela terá sido 
outrora e da sua importância na história 
de Portugal, para além de potenciar 
o turismo cultural e a promoção do 
concelho. 

Este é um momento carismático da 
história vimaranense, pois, segundo 
reza a tradição, D. Afonso Henriques foi 
batizado na Capela de São Miguel que 
se situa junto ao Castelo de Guima-
rães. No entanto, esta lenda carece de 
fundamento, dado o templo datar do 
século XIII. Ainda assim, guarda-se aqui 
a pretensa pia batismal que foi utilizada 
na cerimónia.

CEIA MEDIEVAL NO 
PAÇO DOS DUQUES DE 
BRAGANÇA

Na presente edição, o evento contará 
com a realização de uma Ceia Medie-

val em dois momentos diferentes, nos 
quais se procurará reproduzir o passado 
nos seus encantos medievais, na genui-
dade do repasto, nas infinitas e diversas 
iguarias e manjares, no estrondo da 
animação, numa verdadeira encenação 
medieval, que acontecerá no Paço dos 
Duques de Bragança, na Sala da Du-
quesa, nos dias 23 e 24, pelas 21h00.

A animação de rua será dedicada a 
questões histórias e vai haver tempo 
para recriações históricas, danças me-
dievais e espetáculos de dança do ven-
tre. Como em todas as feiras afonsinas 
também há espaço para gastronomia 

e tasquinhas, com pratos inspirados 
na época medieval, servidos com os 
preparos da época, e vários mercados, 
onde se vendem produtos que não se 
encontram normalmente, como certos 
frutos secos, artesanato e algumas 
bebidas.

Tendo em conta a evolução do número 
de visitantes nos últimos anos, José 
Bastos, vereador da cultura, acredita 
que, nesta edição a Feira Afonsina terá 
uma “fortíssima” adesão de público 
que, “sem ser mensurável de forma ri-
gorosa, se traduzirá em muitas dezenas 
de milhares de pessoas”.
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DURANTE MAIS DE UMA SEMANA DECORRERAM NAS INSTALAÇÕES DO INFANTÁRIO NUNO SIMÕES, 
VÁRIAS ATIVIDADES QUE PRETENDERAM APELAR À PARTICIPAÇÃO DE TODA A COMUNIDADE. 

JORNADAS DA FAMÍLIA 
NO INFANTÁRIO NUNO SIMÕES

EVENTO

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

 Aproveitando a comemoração do Dia da 
Família, celebrado internacionalmente a 
15 de maio, a instituição optou, mais uma 
vez, por organizar uma série de momen-
tos e atividades intituladas “Jornadas da 
Família”.

O evento encerrou na passada sexta-feira 
com o “Got Talent Familias!”
As jornadas arrancaram com uma sessão 
fotográfica ao dispor das famílias que por 
ali passaram, uma oportunidade para 
eternizarem o momento. 

A meio da semana, numa sessão para 
pais, a Dra. Beatriz Moura e o Dr. Paulo 
Coelho conversaram acerca do tempo 
de qualidade em família, altura em que 
reforçaram a importância e o benefício do 
brincar, bem como deixaram várias suges-
tões para os pais colocarem em prática 

com crianças de todas as idades.
Houve também espaço para a presença 
dos pais nas salas dos filhos com o “Dia 
Aberto à Família”. Nesse dia foram vários 
os pais que passaram pelas salas para 
partilharem histórias, canções, experiên-
cias…

A edição deste ano contou com a já 
tradicional Caminhada em Família, desde 
a instituição até ao Parque da Cidade. No 
regresso os participantes foram presen-
teados com uma aula de fitness do Prof. 
Hélder Silva.
Para fechar com chave de ouro, na 
sexta-feira, 19 de maio, o infantário com a 
colaboração de várias famílias, apresentou 
o espetáculo: “Got Talent Familias!” num 
serão que reuniu toda a comunidade em 
torno do palco e onde foram apresentadas 
as habilidades dos participantes. 
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Com um conceito vintage, associado a 
marcas essencialmente portuguesas 
e espanholas, garantem satisfazer os 
gostos mais requintados.

Com uma grande variedade para 
bebé e criança, desde os vestidos aos 
fofos, não esquecendo o calçado e os 
acessórios, poderá escolher entre os 
coordenados de cerimónia, batizados, 
primeiras comunhões, casamentos, 
e todos os momentos mágicos dos 
pequenos.

Trabalhando diariamente para oferecer 
aos clientes opções diversas para que 
todas e cada uma das peças se desta-
quem e combinem entre si.
Com uma decoração no mesmo estilo 
dos produtos que oferecem, quem 
por lá passa rapidamente se rende ao 
conceito e ao estilo que ali se preten-
de implementar, tudo comunica em 
perfeita harmonia.
“Preparamos para pais e filhos um 
ambiente confortável e familiar, onde 
encontra peças de roupa, acessórios e 

sapatos, distintos, irreverentes e amo-
rosos que completam a personalidade 
individual de bebés e crianças”.

Na terra do Rei, a Imperatriz abre as 
suas portas todos os dias, exceto ao 
domingo, das 09:30 às 19:00 na Aveni-
da de S. Gonçalo.

 “O OBJETIVO PRENDE-SE COM A 
POSSIBILIDADE DE TORNAR TODOS 
OS DIAS E CADA UM ESPECIAL”.

CHEGOU À CIDADE A LOJA QUE PROMETE VESTIR OS PEQUENOS VIMARANENSES COM GLAMOUR 
DESDE O BERÇO. PAIS, AVÓS, PADRINHOS, TODOS AQUELES QUE PROCURAM OFERECER ALGO 

ESPECIAL E COMPRAR PEÇAS REALMENTE DIFERENTES É ESTE NOVO ESPAÇO QUE PROCURAM.
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DIA DA CRIANÇA

TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: RUI DIAS E CREATIVE COMMONS

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
A PROCLAMAÇÃO TEM 58 ANOS 

As sociedades afirmam o seu grau de 
desenvolvimento, também, pela forma 
como tratam as suas crianças. “As 
crianças são o futuro”, é uma frase que 
se ouve frequentemente mas que só 
faz sentido se as consequências que 
daí advêm forem assumidas. Para que 
as crianças sejam o futuro a sociedade, 
e cada adulto em particular, tem que 
assumir as responsabilidades ligadas à 
sua defesa, ao seu desenvolvimento e 
formação, e ao seu bem-estar em geral.
Os direitos das crianças começaram a 
ser afirmados a partir da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, em 
1948, mas mais particularmente a partir 
da Declaração dos Direitos da Criança, 
aprovada por resolução da Organização 
das Nações Unidas, em 1959, e pela 
Convenção dos Direitos da Criança, 
em 1989 e ratificada por Portugal em 
1990 (apenas dois Estados ainda não 
ratificaram esta declaração: EUA e 

Somália). Estes documentos ajudaram a 
que o estatuto da criança na sociedade 
evolui-se de um “adulto incompleto” 
para um ser humano integral, com per-
sonalidade própria e, sobretudo, como 
sujeito autónomo de direitos humanos, 
fundados na sua inviolável dignidade. 

Nestas regiões as crianças são 
frequentemente usadas como 
carregadores de água a partir 
de fontes afastadas, enquanto 
cumprem esta tarefa não 
podem estar na escola

A criança é hoje, nas sociedades mais 
desenvolvidas, um cidadão pleno de 
direitos. A sociedade e, por consequência 
os Estados, reconhecem-lhe essa cidada-
nia, há, portanto, a necessidade de criar 
ferramentas que permitam que a exerça 
plenamente. Nestas sociedades, o direito 
a uma família e ao desenvolvimento físi-

co, psicológico, intelectual, sócio-cultural 
e, porque não, espiritual e religioso, são 
dados adquiridos, embora neste como 
noutros aspetos sempre haja caminho 
para percorrer.
A realidade dos países desenvolvidos não 
é a regra e, mesmo relativamente a uma 
coisa tão básica como devia ser o acesso 
à água, a ONU alerta para o facto de 600 
milhões de crianças viverem em regiões 
onde, até 2040, faltará água. Nestas 
regiões as crianças são frequentemen-
te usadas como carregadores de água 
a partir de fontes afastadas, enquanto 
cumprem esta tarefa não podem estar 
na escola. As crianças que nascerem em 
2040 já viverão no próximo século, ou 
seja; estamos a comprometer o futuro 
por muitos anos.
Mas mesmo nas sociedades da abundân-
cia há descriminações associadas à raça, 
cor, religião, sexo ou deficiência. É impor-
tante que o Dia da Criança sirva também 

A CRIANÇA COMO TITULAR DE DIREITOS HUMANOS, COM RECONHECIMENTO PELA SUA SINGULARIDADE, 
DIFERENTE DO ADULTO, NEM SEMPRE FOI UMA REALIDADE.  A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA FOI PROCLAMADA EM 1959 PELA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
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para romper com estas barreiras, para 
que a frase, “ as crianças são o futuro”, 
possa realmente fazer sentido.
“Não fala quem quer, fala quem pode”, 
dizia numa das suas lições o ilustre pro-
fessor de semiótica, da Universidade do 
Minho, Moisés de Lemos Martins. Assim é 
com as crianças, se não lhe garantirmos 
esse direito, elas não conseguirão fazer 
ouvir a sua voz, para poderem influenciar 
as políticas de hoje que terão influência 
no seu futuro amanhã.
É, por isso, importante que o Dia da 
Criança seja mais do que apenas uma 
oportunidade para passear as crianças 
dos infantários pela cidade, em iniciativas, 
divertidas para os pequenos. Que seja 
uma oportunidade para lhes dar voz e 
para reflectirmos sobre que futuro quere-
mos construir para as nossas crianças.

Convenção Universal
dos Direitos da Criança 
(1959)

Princípio I - À igualdade, sem distin-
ção de raça, religião ou nacionalidade.

Princípio II - Direito a especial pro-
teção para o seu desenvolvimento 
físico, mental e social.

Princípio III - Direito a um nome e a 
uma nacionalidade.

Princípio IV - Direito a alimentação, 
moradia e assistência médica adequa-
das para a criança e a mãe.

Princípio V - Direito a educação e 
a cuidados especiais para a criança 
física ou mentalmente deficiente.

Princípio VI - Direito ao amor e à 
compreensão por parte dos pais e da 
sociedade.

Princípio VII- Direito a educação gra-
tuita e ao lazer infantil.

Princípio VIII- Direito a ser socorrido 
em primeiro lugar, em caso de catás-
trofes.

Princípio IX - Direito a ser protegido 
contra o abandono e a exploração no 
trabalho.

Princípio X - Direito a crescer den-
tro de um espírito de solidariedade, 
compreensão, amizade e justiça entre 
os povos.

Esta declaração foi reforçada pela 
Convenção dos Direitos da Criança. 
A Convenção dos Direitos da Crian-
ça não é apenas uma declaração de 
princípios gerais; quando ratificada, 
representa um vínculo juridíco para os 
Estados que a ela aderem, os quais 
devem adequar as normas de Direito 
interno às da Convenção, para a pro-
moção e protecção eficaz dos direitos 
e Liberdades nela consagrados. Este 
tratado internacional é um impor-
tante instrumento legal devido ao 
seu caráter universal e também pelo 
facto de ter sido ratificado pela quase 
totalidade dos Estados do mundo 
(192). Apenas dois países, os Estados 
Unidos da América e a Somália, ainda 
não ratificaram a Convenção. Portugal 
ratificou a Convenção em 1992.
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
JUNHO 2017

AGENDA

FÁTIMA
13 DE JUNHO - 21H45
CCVF - Grande Auditório

No início de Maio de 2016, um grupo 
de 11 mulheres parte de Vinhais, em 
Trás-os-Montes, em peregrinação a 
Fátima. Durante nove dias, e ao longo 
de quatrocentos quilómetros, fazem 
o seu caminho individual, superando 
as adversidades com estoicismo, 
coragem e fé.

FRAGMENTOS - 25 ANOS
17 DE JUNHO - 21H30 
Espaços Criativos de Brito

Banda vimaranense sobe ao palco dos 
Espaços Criativos de Brito, envolvido 
no Projeto Excentricidade, com a 
organização da Câmara Municipal. 

CAPITÃO FANTÁSTICO
30 DE JUNHO - 21H30
CCVF - Grande Auditório

Há já dez anos que Ben e Leslie vivem 
nas florestas selvagens do Pacífico 
Norte com os seus seis filhos menores. 
Separados do resto do mundo, 
decidiram criar ali um paraíso onde as 
crianças pudessem crescer livres e em 
total harmonia com a Natureza.

A ARTE COMO 
EXPERIÊNCIA DO REAL
A PARTIR DE 29 DE JUNHO 
PAC / CIAJG

A coleção de Ivo Martins constitui-
se como uma das mais singulares 
e consistentes visões do panorama 
artístico de uma geração de autores.

FEIRA AFONSINA
DE 22 A 25 DE JUNHO
Vários locais

A cidade de Guimarães vive um 
momento de festa. O infante Afonso 
Henriques é batizado na Igreja de São 
Miguel junto ao Castelo. É um momento 
de grande importância para Guimarães 
que confirma o seu poder através de 
um evento desta natureza. O momento 
é de celebração e de festa. No Paço dos 
Duques de Bragança é servido um lauto 
banquete em honra do infante Afonso 
Henriques.

MIGUEL XAVIER
FADO - “SILÊNCIO”
17 DE JUNHO - 21H30 
Átrio da Igreja Paroquial de Moreira de 
Cónegos

O disco de estrela do fadista Miguel 
Xavier, "Silêncio” surge como um 
mistério embalado por poemas feitos 
fado. 

COMPANHIA NACIONAL DE 
BAILADO – 40 ANOS

18 DE JUNHO - 21H30 
CCVF - Grande Auditório

Companhia Nacional de Bailado traz 
um programa especial, constituído por 
quatro peças em reposição.

WTF IS HAPPENING?

DE 26 A 30 DE JUNHO 
CIAJG

Vamos fazer um laboratório de 
Performance onde as regras ignoram 
ângulos agudos e o ato de criar é um 
eterno movimento pelo espaço.

FESTIVAIS GIL VICENTE
ATÉ DIA 11 DE JUNHO  
Vários locais

Em ano marcado por olhar profundo à 
obra de Raul Brandão, que também se 
fará sentir nesta edição, os Festivais 
Gil Vicente propõem uma nova lógica 
de relação com o que está à sua 
volta, ao pretender detetar e valorizar 
o aparecimento do talento territorial 
existente.

SUNSET
10 DE JUNHO - DAS 17H00 ÀS 02H00
Praça de Santiago

O primeiro Sunset Praça de 2017 
realiza-se a 10 de Junho e tem Throes + 
The Shine como cabeça de cartaz, num 
evento de entrada livre.
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EMPRESAS COM SINAL +

PARAÍSO JOIAS
20 ANOS
COM ORIGEM EM PEVIDÉM, GUIMARÃES, A PARAÍSO JOIAS ESTÁ A CELEBRAR, DURANTE O ANO DE 2017, 
DUAS DÉCADAS DE VIDA. EM GUIMARÃES, ENCONTRAMOS A PARAÍSO JOIAS NO LARGO REPÚBLICA DO 
BRASIL JUNTO À IGREJA DE S.GUALTER E EM PEVIDÉM NA RUA CENTRAL, Nº 369.

A Paraíso Joias disponibiliza um grande 
número de produtos e serviços uteis 
aos habitantes de qualquer cidade, e 
isso explica o sucesso destas lojas e 
a sua expansão rápida para cidades 
como Valença, Barcelos, Braga, Fafe, 
Famalicão, Maia, Gaia, Alverca, Lisboa 
e Almada, num processo iniciado em 
2009. Atualmente são 14 espaços co-
merciais em funcionamento que comer-
cializam peças em ouro e prata e aço, 
mas também relógios, vestuário, malas, 
calçado, acessórios de moda, etc…

A Paraíso Joias disponibiliza também o 
serviço de Penhores, que pode ser uma 
solução para quem precisa urgente de 
dinheiro e não se quer desfazer dos 
bens em ouro ou prata, e o Western 
Union, um serviço muito útil para quem 
precisar de enviar ou receber dinheiro 
em tempo real, em qualquer parte do 
mundo.

Como fator que faz “toda a diferen-
ça”, o atendimento na Paraíso Joias é 
personalizado e simpático, procurando 
quem recebe o cliente atender às “reais 
necessidades daqueles que nos visitam. 
Queremos muito ser úteis”. Refere Joa-
quim Silva, gerente da Paraíso Joias.

Habitualmente “quem nos visita volta, 
e isso para nós é muito importante pois 
é com esse objetivo que trabalhamos 
todos os dias, a fim de gerar no nosso 
cliente satisfação com o serviço presta-
do.” Acrescenta o responsável.

Paraíso Joias, tudo, numa só loja.
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REPORTAGEM CINEMA

EDGAR PÊRA
FILMA EM GUIMARÃES
EDGAR PÊRA ESTEVE EM GUIMARÃES, NA FÁBRICA ASA, A FILMAR "CAMINHOS MAGNÉTICOS", A SUA 
TERCEIRA ADAPTAÇÃO DE BRANQUINHO DA FONSECA. O FILME, COM ESTREIA MARCADA PARA 2018, 
É PRODUZIDO PELA BANDO À PARTE, A PRODUTORA DO VIMARANENSE RODRIGO AREIAS.

TEXTO E FOTOGRAFIAS: RUI DIAS

Para filmar “Caminhos Magnéticos” 
Edgar Pêra trouxe a Guimarães nomes 
como o brasileiro Ney Matogrosso, o 
francês Dominique Pinon e conhecidos 
atores portugueses como Paulo Pires, 
Teresa Ovídio, Íris Cayatte e Ângelo 
Torres. A direção de fotografia está 
a cargo de Jorge Quintela e a banda 
sonora conta com artistas nacionais 
como Tó Trips, Jorge Prendas, Legen-
dary Tigerman ou Bezegol. 

Há um homem que, no filme, descobre 
numa “noite interminável” que o “dinhei-
ro não é tudo. Esta descoberta lança-o 
num pesadelo e este ponto de partida 
influencia toda a forma como  Edgar 
Pêra criou um "universo totalmente 

artificial", para contar esta história.

EDGAR PÊRA CRIOU UM UM 
UNIVERSO ARTIFICIAL PARA 
FILMAR O PESADELO 
DE  RAYMOND 

Raymond (Dominique Pinon) movimen-
ta-se num palco irreal, onde os limites 
impostos pela realidade física não criam 
constrangimentos ao filme. As imagens 
projetadas e a voz de Ney Matogrosso 
contribuem para dar materialidade ao 
universo mental de Raymond.

"Mais do que contar histórias, o que eu 
gosto de fazer é filmes, e os filmes são 

Este ano oferecemos-lhe as ferias!!! 

De Norte a Sul e Ilhas

5 Dias 
A  Dois ou em Familia  

 Visite-nos e saiba como...

l

Um novo nome, a qualidade de sempre.
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muito mais do que contar histórias. São 
movimentações de cores, de persona-
gens, cenários, todos ao serviço de uma 
história que foi baseada num conto do 
Branquinho da Fonseca ("Tragédia de D. 
Ramon"), explicou o realizador 
Segundo Edgar Pêra, a longa-metra-
gem retrata "alguém que se apercebe 
que o dinheiro não é tudo, no dia do 
casamento da sua filha com um homem 
mais velho e rico. É toda uma noite de 
dúvidas e hesitações, que faz com que 
a sua consciência vá evoluindo e tenha 
outra perceção do mundo".

Ainda assim o realizador não acredita 
nos filmes mensagem e “todo e qual-
quer eventual substrato político que 
o filme tenha é isso mesmo, uma das 
camadas", afirma. Para Edgar Pêra a 
camada mais importante é a poética e a 
própria arte do cinema.
Para Dominic, Raymond é "um estran-
geiro no país onde está, é um rebelde, 
vai revoltar-se contra a sua vida" e tudo 

se passa numa noite. O personagem 
vai procurar “fugir ao casamento da 
sua filha e fugir de si mesmo", explicou 
Dominique Pinon.

“ACHAVA QUE ELE ERA UM MÉDIUM 
TRAMBIQUEIRO, DESCOBRI QUE 
ELE NÃO É, É OUTRA COISA, QUE 
EU NÃO DESCOBRI EXATAMENTE 
PARA ONDE CAMINHA" ,  Ney Mato-

grosso

Ney Matogrosso aparece no filme como 
uma voz de consciência. O cantor brasi-
leiro afirma que quando começou a ler 
“achava que ele era um médium tram-
biqueiro, descobri que ele não é, é outra 
coisa, que eu não descobri exatamente 
para onde caminha". O artista confessou 
ainda que, quando diz a mensagem de 
André, "o dinheiro não é tudo", acredita 
no que diz. "Tudo bem, o dinheiro facilita 
viver mas não é o objetivo das pessoas; 
acumular dinheiro não pode ser o objeti-
vo de vida de ninguém", afirmou.

Caminhos Magnéticos (em pré-produ-
ção) 3D. Estreia prevista 2017

Adeus Carne (em pós-produção) 3D. 
Estreia prevista 2017

O Espectador Espantado 3D. Estreado 
em 2016

Lisbon Revisited, 3D, 66’Selecção 
oficial Festival Locarno, Doclisboa, Fes-
tival Nouveau Cinéma Montreal. 2014.

Virados do Avesso 90’ Festival Cami-
nhos do Cinema Português. 116.000 
espectadores. 2014.

3x3D (segmento Cinesapiens)em 
conjunto com Jean-Luc Godard e Peter 
Greenaway). 3D. 2013.

 Visões de Madredeus 70’ Doclisboa, 
Festival Luso-Brasileiro. 2012

O Barão 90’ longa-metragem baseada 
na novela de Branquinho da Fonseca. 
2011. 

Punk Is Not Daddy 70’ DocLisboa, 
Festival Cinema Luso-Brasileiro, Faial 
Filmes Fest 2010

Rio Turvo 80’ Longa-metragem 
baseada no conto de Branquinho da 
Fonseca IndieLisboa Fantasporto Festi-
val de Cork. 2007

Movimentos Perpétuos – Cine-tri-
buto a Carlos Paredes , 70’. Prémio 
melhor longa metragem português 
melhor fotografia nacional Prémio do 
Publico Festival IndieLisboa

Os Homens-Toupeira 70’ 1ª longa me-
tragem portuguesa na Selecção oficial 
Fantasporto 2003. Co-realização João 
Garcia Miguel 2003

 O homem-Teatro 2001 61’. Sel. oficial 
Festival de Locarno

Oito Oito tele-ficção 2001 90’ Estreia 
cinematográfica Fantasporto

A Janela (Maryalva Mix) 104’ 2001 
Festival de Locarno, Ljubljana, Mon-
treal, Cork.

Manual de Evasão LX94 63’ Enco-
menda Lisboa 94 Capital Europeia da 
Cultura. 

Vida & Obra de Cassiano Branco, 
documentário, 60 minutos. 1991.

EDGAR PÊRA FILMOGRAFIA
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TEATRO COELIMA
GRUPO FESTEJOU 40 ANOS DE ATIVIDADE 

GUIMARÃES

O GRUPO DE TEATRO COELIMA ESTÁ EM ATIVIDADE DESDE 1977. PARA ASINALAR A DATA O GRUPO 
ORGANIZOU UMA GALA E LEVOU À CENA DUAS PEÇAS: "TRÊS FOSFOROS" E "O DOIDO E A MORTE" .

O  grupo Teatro Coelima atingiu qua-
renta anos ao serviço da promoção e 
valorização da cultura em Guimarães. 
Para assinalar a data o grupo reali-
zou, na sexta-feira, 5 de maio, a “Gala 
40 anos Teatro Coelima”, no Salão 
Paroquial de Pevidem. As comemo-
rações continuaram no sábado com 
a apresentação da peça “O Doido e a 
Morte”.

No primeiro dia, com a sala repleta 
de convidados, entre eles Amadeu 
Portilha, vice presidente da Câmara 
Municipal de Guimarães, José Bastos, 
vereador responsável pelo pelouro da 
Cultura no município, os vereadores 
André Coelho Lima e Torcato Ribeiro 
e diversos representantes de associa-
ções e instituições da vila, o grupo es-
treou a peça “Três Fósforos”, de Teresa 
Rita Lopes, que faz um retrato da so-
ciedade em plena ditadura salazarista, 
um texto que na época foi censurado 
pela PIDE na véspera da estreia. Numa 
prisão dois presos, inocentes, deba-
tem sobre os problemas que afetam a 
sociedade, de uma forma espontânea 
e livre, falam do que desejam, dos seus 
sonhos e essencialmente daquilo que 
acham que toda a gente deve ter direi-
to, a liberdade num país onde ser livre 
lhes vai custar muito caro.

O GRUPO ESTÁ EM ATIVIDADE 
ININTERRUPTA DESDE 1977

No sábado foi apresentada “O Doido e 
a Morte”, novamente com casa cheia. A 
peça de Raúl Brandão conta a história 
da explosiva ameaça de morte que o 
Sr. Milhões leva dentro de uma caixa 
até ao gabinete do Governador Civil e 
dramaturgo frustrado. Refém de um 
doido, o Governador Civil verá as suas 
fraquezas expostas, sendo forçado a 

TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: ANSELMO SOUSA

ouvir e a concordar com a crítica, tão 
hilariante quanto pertinente, que o Sr. 
Milhões dirige a uma sociedade mul-
tiplicadora de injustiças e de sentidos 
absurdos para a vida.

Para assinalar a data os utentes da  
APCG - Associação de Paralisia Cere-
bral de Guimarães, criaram uma lem-
braça. Foram chamados ao palco para 
receber uma lesta distinção alusiva ao 
momento, José Bastos, vereador da 
Cultura, Angelino Salazar, presidente 
da Junta de Freguesia de Selho S.Jorge, 
o Sr. Reitor Serafim Ferreira, que há 
42 anos é pároco daquela freguesia, 
Tomás Lemos e Benvinda Machado 
em representação do CCD Coelima, o 
administrador da Coelima - More Textil 
Group e ainda três dos elementos 
que fundaram, há 40 anos, o teatro 
Coelima. No final, Rui Fernandes, atual  
diretor do Teatro Coelima, que desde 
janeiro adopta a designação Associa-
ção Sol no Miral, agradeceu a presença 
de todos naquele dia "tão especial 
para o Teatro em Pevidém".
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PREGARIA
DE GUIMARÃES
É COMER E
CHORAR POR MAIS

PREGARIA DE GUIMARÃES

EM GUIMARÃES, JÁ TODOS SABEM ONDE FICA O “BAR DANÚBIO”, CONHECEM O ZÉ (DOS PREGOS) E 
AGORA, A “PREGARIA DE GUIMARÃES”. 

O nome, adotado recentemente, faz já 
parte do quotidiano de muitos que têm 
maravilhado o palato ao visitar este 
estabelecimento.
A Pregaria de Guimarães fica “ali, na 
rua que desce a muralha” que ostenta 
a inscrição mais bela do país: “Aqui 
Nasceu Portugal”.

Pouco abaixo da muralha nasceu o que 
o Zé imaginou desde que ali começou 
a exercer a atividade ao serviço de José 
Cardoso que, com a sua família, ocupou 
o espaço durante mais de cinco déca-
das, transformando o Bar Danúbio num 
ponto de encontro dos vimaranenses. 
Com a mudança, abriu-se a porta para 
que pudesse colocar em prática toda 
a sua experiencia e o sonho de ter um 
espaço seu, à sua imagem. 
Nasceu assim a Pregaria de Guimarães. 
E o que tem? Pregos, evidentemente. 
Pregos saborosos, maravilhosos, úni-
cos… (quem conhece sabe bem o que 
descrevemos).

A Pregaria abriu com 4 pregos dife-
rentes, com ingredientes mais básicos, 
agora são 23, tornando muito mais di-
fícil a escolha. A maioria são recheados 
com um suculento bife do lombo, bem 
fresco, e os pregos divergem sobretudo 

nos queijos que os compõem, uns mais 
amanteigados que outros, mais api-
mentados ou picantes, mais ou menos 
intensos e que transformam cada prego 
numa nova e muito agradável expe-
riência. Há ainda os pregos de frango, 
salmão ou alheira vegetariana.

Todos eles, que correspondem a uma 
boa refeição, são acompanhados por 
batata em gomo com ervas aromáticas, 
e com três molhos servidos à parte: 
De maionese de alho, caril e manga e 
ketchup. 

Na Pregaria de Guimarães há também 
petiscos que merecem ser degustados, 
como estas especialidades: As asinhas 
de frango; o picadinho de lombo; os 
nuggets; as tiras de lulas ou de peru; 
os camarões; o pão com alho ou os 
croquetes de mozzarella enrolados 
em bacon. Para melhorar ainda mais a 
visita, tudo isto pode ser acompanhado 
por uma das 5 variedades de cervejas 
artesanais, podendo assim escolher a 
que combina melhor com determinado 
prego ou petisco.

A Pregaria de Guimarães tornou-se 
num espaço incontornável da gastrono-
mia vimaranense.

Pregaria de Guimarães 

Também com serviço Take Away.

Tel: 253 188 071
968 189 137

Siga-nos no Facebook:
pregariadeguimaraes2015

Horário
Segunda, quarta e quintas 07h00 – 
23h00 
Sexta: 7h00 – 24h00
Sábado: 8h00 – 24h00
Domingo: 09h00 – 23h00

Av. Afonso Henriques, 15
Guimarães

QUALIDADE, INOVAÇÃO, 
TRABALHO E DEDICAÇÃO 
SÃO OS FATORES QUE TÊM 
CONTRIBUÍDO PARA O 
SUCESSO DA PREGARIA DE 
GUIMARÃES, REFERE ZÉ (DOS 
PREGOS).
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A FESTA DAS CRUZES, EM SERZEDELO, É UMA DAS MAIS POÉTICAS MANIFESTAÇÕES DE FÉ, CULTURA 
E ARTE POPULAR, UM VERDADEIRO VISLUMBRE DE COR E PERFUME DE FLORES. O BORDADO DES-
TA ARTE POPULAR MOVE ANUALMENTE OS SERZEDELENSES À CONCRETIZAÇÃO DE 16 ADMIRÁVEIS 
CRUZES REVESTIDOS POR PÉTALAS DE FLORES, COLADAS UMA A UMA, ATRIBUINDO UM VISLUMBRE 
DE COR NO CENTRO DA VILA. 

AINDA BEM QUE A TRADIÇÃO
AINDA É O QUE ERA  

FESTA DAS CRUZES - SERZEDELO

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: RICARDO CARDOSO

Difícil de descrever a variedade de 
cores, o engenho e arte das cruzes 
floridas, a majestosa procissão e a 
magia da música que entoa, que trans-
formam esta festa no espelho dos ser-
zedelenses, contagiando os visitantes 
que engrandecem o ego da vila. 

A Festa das Cruzes, que decorreu nos 
dias 06 e 07, em Serzedelo, já conta 
com mais de 100 anos - não há um 
registo preciso da data inicial des-
ta comemoração - de asseamento 
contínuo da cruz e detém ainda duas 
celebrações religiosas que constituem 
os pontos mais marcantes da festa: a 
procissão do senhor aos doentes e a 
Via Lucis (Caminho da Luz).

É um trabalho minucioso, feito por 16 
mãos experientes e por oito mulheres, 
ao longo de sábado, 06. Pétala a pétala, 
as oito mulheres, intituladas como mor-
domas da cruz, trabalharam na casa da 
família que albergou a cruz e dedicaram 
o seu tempo ao asseamento dessa 
mesma cruz.

São 16 as cruzes que simbolizam a fes-
ta. Cada cruz pertence a uma família e 
a tradição manda que a família encar-
regue de assear a cruz siga com rigor a 
decoração com o desenho esculpido e 
o seu motivo. Têm a forma de cruz la-
tina, são de madeira de carvalho ou de 
castanho, com uma espessura de cerca 
de 3,5 centímetros e com uma altura 
máxima de dois metros. 

NÃO SE PODE FUGIR 
DA TRADIÇÃO

Feitas apenas por mulheres, as cruzes 
são trabalhadas sempre pelas mesmas 
familiares que foram escaldas para 
o preenchimento com flores quase 
sempre naturais, como o prego de ouro, 
o chorão, a margarida, o martelinho, o 

cravo branco e, na falta da flor natural, 
as pétalas de papel.

“Não gosto que mudem a tradição”, 
começou por dizer Clementina Oliveira, 
apontando para as flores da sua cruz 
que se mantém fiel ao desenho, acres-
centando que a tradição “é manter os 
desenhos e as flores”.
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Uma cruz que correu de família em 
família e de geração e geração. Uma 
cruz que está “seguramente” há mais 
de 100 anos na sua família. Herdou a 
cruz da tia que lhe pediu “muito” para 
“tomar conta da cruz” e espera que a 
filha, quando chegar a altura, assuma a 
cruz de família.

DUAS EXPOSIÇÕES PARA 
CONHECER A HISTÓRIA

Este ano, para além da exposição iti-
nerante “As cruzes floridas da missão”, 
inaugurada em 2014, da autoria da 
Arquiteta Sara Lafuente e do Profes-
sor Ricardo Cardoso, foi inaugurada a 
exposição “Olhar”, de Paulo Pacheco, 
que demonstra precisamente o olhar do 
autor pelos vários momentos que com-
puseram a Festa das Cruzes ao longo 
dos últimos 10 anos.
Está também disponível desde 2014, 
um livro com o mesmo nome “As cru-
zes floridas da missão”, no qual se pode 
encontrar um registo fiel de cada uma 
das 16 cruzes e um breve depoimento 
da história familiar por detrás de cada 
cruz, bem como vários testemunhos de 
pessoas da terra e de alguns visitantes 
que se arrebataram por esta celebra-
ção.

Rua de Camões nº 120, Guimarães   Telm: 253 772 834
facebook.com/perolarosamoda
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ESTES SÃO OS SEGREDOS
DAS MELHORES FRANCESINHAS

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

KNOW-HOW

1 – PÃO
A francesinha inicial era feita em pão bijou 

(e ainda se encontra destas), mas quase 
todas levam fatias de pão de forma. O 

pão tem de ser torrado para não empapar 
quando levar molho.

7 – QUEIJO
Indespensável na francesinha, 

principalmente por cima do pão e, na 
maioria dos casos, é flamengo. Há lugares 

onde o queijo se põe por cima de camarão, 
salsicha, linguiça ou ovo estrelado.

4 – LINGUIÇA
Também oriunda da Salsicharia, levemente 
fumada, faz parte da francesinha desde os 
primeiros tempos. Elemento obrigatório 
para conferir o sabor tradicional.

2 – MOLHO
A base do molho de francesinha é 
tomate, caldo de carne, cerveja e bebidas 
destiladas. A receita é habitualmente 
um segredo antigo e, para ser bom, tem 
confeção lenta, de várias horas.

5 – PRESUNTO
Não é “obrigatório” e muitos sítios não o 
utilizam, optando antes pela mortadela.

8 – FIAMBRE
O mais comum é o fiambre da perna e 
muitas casas se gabam de apenas utilizar 
fiambre portugês.

3 – SALSICHA FRESCA
É um dos elementos originais da 

francesinha. Grande parte das casas 
utilizam uma Salsicharia reconhecida.

6 – BIFE
Além dos enchidos, a primeira carne que 
se utilizou para rechear as francesinhas 
era porco assado. Com o tempo foi sendo 
substituído por bife de bovino, que não 
pode ser um qualquer.

São camadas de carnes frescas, 
grelhadas ou fumadas, com varia-
ções que dependem de cada criador 
de francesinhas. E a envolver tudo, 
o molho cuja receita tem sempre de 
levar tomate e bebidas com álcool.

A sandes aqui exibida, a servir de 
exemplo, e as legendas foram feitas 
com a ajuda de alguns donos de 
estabelecimentos, que segundo eles, 
produzem diariamente as "melhores" 
francesinhas.
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ABERTO DESDE O DIA 01 DE NOVEMBRO, O ESPAÇO DAS NATAS, 
SITUADO ENTRE A ESTAÇÃO DE CAMINHOS DE FERRO DE 
GUIMARÃES E A RUA PAULO VI, TEM VINDO A MARCAR O SEU 
LUGAR E A FIDELIZAR OS SEUS CLIENTES, NÃO SÓ PELA IGUARIA 
QUE LHE DÁ O NOME, MAS TAMBÉM PELA DIVERSIDADE DE 
PRODUTOS QUE APRESENTA E QUE DIFICULTA (MUITO) A ESCOLHA 
DE QUEM POR LÁ PASSA.

A QUALQUER HORA,
A DOCE TENTAÇÃO 

ESPAÇO DAS NATAS

A qualquer hora do dia, podemos apre-
ciar os produtos elaborados preciosa-
mente pelo chef pasteleiro João Carlos 
Freitas. As natas, esse doce tão portu-
guês, foi meticulosamente melhorado, 
num processo lento mas que culminou 
num produto de excelência e que tem 
deliciado quem já provou, tornando-se 
frequente ouvir um “Estas são mesmo 
as melhores natas de Guimarães”.

O Espaço das Natal merece, de facto, 
uma visita dos vimaranenses, a qual-
quer hora do dia. Para os pequenos-al-
moços, seja pela estranheza do aspeto 
ou pelo colorido distinto, muitos já se 

renderam ao pão breakfeast, ao pão 
com sementes e, os mais inovadores, 
ao pão de beterraba, mas há ainda o 
pão da mealhada, da avó e o de alfarro-
ba com nozes.
Nos outros momentos do dia pode-
mos experimentar a fantástica bola de 
carne, as pizzas ou o pão com chouriço, 
que também já andam na boca dos vi-
maranenses. Na pastelaria, será normal 
ficarmos indecisos entre o Bolo Ferrero, 
o Red Velvet ou o Bolo Brigadeiro. 

Bem melhor do que qualquer descrição 
que possamos fazer, é convidá-lo a visi-
tar o Espaço das Natas e a deliciar-se.

Espaço das Natas
Rua Paulo VI - Guimarães
Tel: 253 192 805

Horário:
Segunda a Sexta 07h00 às 21h00
Sábados 07h30 às 21h00
Domingos 08h00 às 20h30

João Carlos Freitas começou a trabalhar 
aos 16 anos, atrás de um balcão, mas ra-
pidamente percebeu que o seu caminho 
seria a arte da pastelaria.
Recebeu formação em pastelaria na 
Escola de Hotelaria do Porto e agora é ele 
quem forma, na Escola Profissional de 
Vila Verde.

Com 15 anos nessa atividade é com entu-
siamo que trabalha e sempre que algum 
cliente pede algo diferente é inspiração 
extra que se transforma num desafio de 
constante aprendizagem e descoberta.  

Natural das Taipas, afirma que “nasceu 
para ser pasteleiro e que a pastelaria é, 
de facto, uma arte”. Tudo o que produz 
tenta que seja diferente, que tenha um 
cunho pessoal, por isso, na altura de des-
tacar alguns produtos do seu Espaço das 
Natas hesita, pois considera que todos 
são especiais.

Contando com muitos anos de expe-
riência, o impulso, o instinto, e acima 
de tudo o amor pela arte da pastelaria, 
João Carlos Freitas cria novos produtos 
e iguarias que deliciam quem pelo seu 
espaço passa.

A contínua formação obriga-o à constan-
te pesquisa, descoberta, evolução que 
tenta sempre passar aos outros, pois a 
sua outra paixão está no ensinar os seus 
mesteres.

“A FORMAÇÃO 
FAZ RENASCER, 
TORNA-NOS 
MAIS CAPAZES E 
PROFISSIONAIS”
João Carlos Freitas
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Sébastien Ogier tornou-se o segun-
do piloto a vencer por duas ocasiões 
na presente temporada, depois de 
Thierry Neuville . Após vencer em 
Monte Carlo, o piloto da M-Sport ga-
nhou Rally de Portugal e isolou-se no 
comando do campeonato do mundo. 
Sébastian Ogier obteve a sua primeira 
vitória em ralis do Campeonato do 
Mundo em Portugal e desde essa al-
tura construiu um palmarés invejável 
no WRC e no nosso rali. Atualmente 
é o piloto com mais vitórias, a par 
com Makku Alen, cada um com cinco 
vitórias. 

Em segundo lugar ficou Thierry Neuvil-
le, em Hyundai, a 15,6 segundos e na 
terceira posição ficou Dani Sordo, tam-
bém em Hyundai. O espanhol, um dos 
pilotos mais apoiados nas classificati-
vas, ficou a 46,1 segundos do vencedor.

PEDRO MEIRELES FOI O 
MELHOR PORTUGUÊS

O melhor português no Rali de Portugal 
foi o vimaranense Pedro Meireles. O 
piloto dizia à partida de Guimarães que 
“antes de mais o importante é terminar, 
é um rali muito longo e muito duro”. Pe-
dro Meireles estabeleceu como objetivo 
“tentar estar entre os melhores dos pilo-
tos que disputam o Campeonato Nacio-
nal de Ralis” e alcançou este plenamente 
desígnio. Pedro Meireles passou a liderar 
o Campeonato Nacional de Ralis, depois 
da vitória no Rali de Portugal, que para 
as contas do campeonato português 
terminou em Amarante este sábado.
O piloto de Guimarães faz dupla com 
Mário Castro, num Skoda Fabia R5 à 
vitória no Rali de Portugal, num ano em 

À SEMELHANÇA DOS ANOS ANTERIORES, O RALI DE PORTUGAL VOLTOU A PARTIR DE GUIMARÃES. 
A PARTIDA DA PROVA FOI NOVAMENTE DADA NO CAMPO DE SÃO MAMEDE, COM O CASTELO DE 
GUIMARAÃES EM FUNDO. O RALI DE PORTUGAL CORREU-SE ENTRE 19 E 21 DE MAIO E TEVE COMO 
PRINCIPAIS ATRATIVOS O REGRESSO DOS MÍTICOS TROÇOS DE LUÍLHAS E MONTIM, EM FAFE. 

A EDIÇÃO 51 D0 RALI DE PORTUGAL 
PARTIU DE GUIMARÃES

RALI DE PORTUGAL

TEXTO: RUI DIAS

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS
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O Rali de Portugal é a maior prova 
de desporto motorizado portuguesa. 
A primeira edição foi em 1967.O Rali 
Internacional TAP, assim se designou 
a primeira edição internacional do rali 
continuou a prova criada na década 
de 60.

Em 1968 registou-se o recorde de 
inscritos: 190 carros. Três anos após a 
prova foi reconhecida na Europa com a 
integração no Campeonato Europeu e 
de seguida no Campeonato do Mundo 
em 1973.

Nos anos 70, o elevado número de 
espectadores que assistiam ao rali em 
determinados pontos, um deles Sintra, 
levava a comportamentos menos pró-
prios. Mesmo assim, o rali recebeu por 
cinco edições consecutivas, de 1976 a 
80, e ainda em 82, o título de Melhor 
Rali do Mundo.

Em 1986, um acidente do piloto portu-
guês Joaquim Santos, teve consequên-
cias trágicas com a morte de diversos 
espetadores e vários feridos. Os troços 
de Sintra foram cancelados e os pilotos 
de fábrica abandonaram.

Em 2001 o rali deixou de fazer parte do 
calendário do Campeonato do Mundo 
e só voltaria a integrar este campeo-
nato em 2006. Desde essa altura e 
principalmente desde que regressou 
ao Norte de Portugal, em 2015, o Rali 
de Portugal tem vindo a recuperar a 
sua antiga glória. Neste regresso ao 
Norte a partida do rali tem sido feita 
sempre do Campo de São Mamede.

Os nomes maiores da prova portu-
guesa são Markku Alen com cinco 
vitórias (75, 77, 78, 81 e 87), conseguidas 
ao serviço primeiro da Fiat, depois da 
Audi e mais tarde com a Lancia e mais 
recentemente Sebastian Ogier (2010, 
2011, 2013, 2014 e 2017), também com 
cinco vitórias, ao serviço da Citroen, 
Volkswagen e Ford. Armindo Araújo é o 
português que mais vezes inscreveu o 
seu nome na galeria de vencedores do 
rali, e fê-lo por três vezes. O português 
venceu em 2003, 04 e 06.

50 ANOS DE RALI  
DE PORTUGAL

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

que as 12 primeiras provas especiais de 
classificação contavam para o Campeo-
nato Nacional de Ralis. Pedro Meireles, 
campeão em 2014, consegue a sua 
segunda vitória este ano, depois de ter 
ganho na abertura do campeonato, em 
Fafe, e de ter feito segundo lugar no Rali 
dos Açores. O piloto da cidade berço não 
pontuou em Castelo Branco e Espinho.

Relativamente à etapa vimaranense 
da prova, o vereador responsável pelo 
desporto, Amadeu Portilha, afirma que 
“a cidade não está interessada em 
receber um street stage, à imagem da 
que aconteceu no Porto em 2016 ou este 
ano em Braga, os danos que uma etapa 
desse tipo causa à cidade são superiores 
aos benefícios”. 

Na classificação do Mundial, Sébastian 
Ogier tem agora 128 pontos. Thierry 
Neuville subiu à segunda posição, com 
106 pontos. Jari-Matti Latvala chegou a 
Portugal em segundo, mas desceu para 
terceiro, com 88 pontos. O finlandês 
começou em bom plano, na luta pelos 
primeiros lugares, mas um acidente em 
que capotou o Toyota, logo na sexta-
-feira, impediram-no de ir além do nono 
lugar e somar dois pontos. O Campeo-
nato Nacional continua este mês, com o 
Rallye Vidreiro, na Marinha Grande, a 9 e 
10 de junho.

FOTOGRAFIA: PEDRO SEQUEIRA

FOTOGRAFIA: ACP

FOTOGRAFIA: RUI DIAS
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Orlandino Pinheiro
Tel. 919 366 758

Remax Vitória 
Tel. 253 421 390
Avenida D. João IV, 560
4810-553 Guimarães, Portugal

ORLANDINO PINHEIRO É UM PROFISSIONAL DO RAMO IMOBILIÁRIO COM PROVAS DADAS NO 
MERCADO. HÁ VINTE ANOS QUE FAMÍLIAS E INVESTIDORES LHE CONFIAM A MEDIAÇÃO DA COMPRA 
OU VENDA DOS SEUS IMÓVEIS.

FESTA DAS CRUZES - SERZEDELO

AGENTE REMAX VITÓRIA

ORLANDINO
PINHEIRO

A Mais Guimarães apresenta-lhe um 
dos profissionais deste ramo mais 
conhecidos e requisitados de Guima-
rães. Orlandino Pinheiro é comercial 
desde sempre, tendo começado a 
trabalhar muito novo a vender têxteis 
lar e tecidos camiseiros no comércio e 
nas feiras de revenda. Ainda hoje tem 
clientes na imobiliária desses tempos. 
“A relação de confiança e compromisso 
com o acompanhamento dos negócios 
é um fator que tem feito a diferença. 
Os clientes podem ter a certeza de um 
empenho total e que isso vai garan-
tir-lhes um melhor negócio. Só assim 
faz sentido trabalhar”, diz Orlandino 
Pinheiro.

Orlandino vive atualmente em Pinheiro, 
é casado e tem dois filhos e é na nesta 
base que encontra o equilíbrio para 
gerir os negócios dos seus clientes. 

O que mais o motiva são as “relações 
humanas, arranjar soluções e concluir 
os negócios vendo que as pessoas en-
volvidas (proprietários e compradores) 
estão felizes e satisfeitas com o nosso 

trabalho. Porque o negócio imobiliário, 
mais concretamente o habitacional 
é um negócio que envolve muitas 
emoções e é mesmo muito gratificante 
sentir que fui útil aquelas pessoas e 
que elas reconhecem o valor do nosso 
trabalho”.

COM OS CLIENTES, 
ORLANDINO PINHEIRO 
TENTA MANTER SEMPRE 
UM RELACIONAMENTO 
PROFISSIONAL E 
COMPETENTE.

Orlandino Pinheiro faz parte de uma 
equipa líder em Guimarães, a Remax 
Vitória, situada da Avenida D.João IV, 
considerando que, fazer parte des-
ta “fantástica” estrutura tem muitas 
vantagens, nomeadamente ao nível 
da formação contante em diversas 
áreas. Tal permite “podermos prestar 
um serviço de excelência aos clientes. 

Paralelamente, a empresa, motiva, 
reconhece e premeia o trabalho dos 
comerciais, o que é muito gratificante 
e não muito usual noutras empresas. 
Para mim o método de trabalho da Re-
max é sem dúvida aquele que melhor 
serve os interesses dos proprietários 
que queiram vender os seus imóveis. A 
Remax impulsionou e revolucionou o 
mercado imobiliário em Portugal e no 
mundo”, acrescenta o agente.
De ano para ano os resultados do 
esforço do agente têm sido cada vez 
melhores. Este ano, Orlandino Pinheiro 
foi reconhecido pela Remax Portugal 
com o Prémio de faturação, Prémio 
de melhor ano de sempre na Remax e 
Prémio de agente que mais negócios 
partilhou, “este último foi o prémio que 
mais gostei de receber precisamente 
por aquilo que ele representa”.

A EXPERIÊNCIA DE 20 
ANOS NO RAMO, PERMITE-
ME TER UMA GRANDE 
CARTEIRA DE CLIENTES 
E UMA NOÇÃO REALISTA 
DOS VALORES DE 
MERCADO HABITACIONAL, 
RÚSTICO, INDUSTRIAL OU 
COMERCIAL.

Somos Remax Somos Vitória.
Um bem-haja a todos os meus 
clientes… e futuros!
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O SALGUEIRAL – S.A.R.C. – Solidariedade, 
Associativismo, Recreio e Cultura é uma 
instituição de apoio social às famílias,
serviços educacionais ao nível do pré-
escolar e ATL, intervenção cívica na defesa 
dos interesses sociais e qualidade de vida 
dos moradores. Mais recentemente inte-
gram o programa “Guimarães Mais Verde”, 
com a criação da “ Brigada Verde”, uma par-
ceria com a junta de freguesia de Creixomil.

A necessidade de promover o desporto e 
os valores que este transmite e, depois de 
reunidas as  condições físicas necessá-
rias para a criação de uma estrutura que 
proporcionasse aos jovens moradores da 
freguesia praticar a modalidade de futebol 
no conceito de formação, levou a que a 
direção da SARC aceitasse o desafio e 
projeto apresentado pelo Prof. José Vaz e 
avançasse para a criação de uma escolinha 
de futebol.

As Escolinhas de Futebol do Salgueiral 
foram criadas no dia 06 de setembro de 
2007, o seu percurso foi construído de 
uma forma sólida e sustentada e passados 
10 anos já conseguiram alcançar os 200 
atletas. Atualmente participam em diversas 
competições: Liga Mini, Liga do Futuro e o 
Campeonato federado da Associação de 

Futebol de Braga, sendo já considerada 
uma escola de referência a nível local.

Um dos pontos mais altos das Escolinhas 
de Futebol do Salgueiral foi o momento de 
federar a escola de futebol, época despor-
tiva 2013/2014, para que pudesse competir 
na Associação de Futebol de Braga.

A coordenação procura "contribuir para 
uma maneira diferente de entender o 
desporto, particularmente o futebol, que 
privilegie a visão integrada do fenómeno 
como forma de desenvolvimento, individual, 
social e cívico. Pretende também promover 
o desenvolvimento do cidadão valorizando 
a educação, permitindo o acesso à prática 
do futebol a todos os jovens que gostem de 
praticá-lo, oferecendo a todos as mesmas 
oportunidades independentemente das 
suas capacidades".

Valores humanos e sociais como a amizade, 
o fair-play, trabalho de equipa, disciplina, 
respeito, união, espírito de competição e 
disciplina, fazem parte da filosofia desta es-
cola e consequentemente do trabalho dos 
técnicos, que pretendem "desenvolver nos 
jovens hábitos de uma ocupação saudável 
dos seus tempos livres através da prática 
do futebol".

A coordenação destaca também "o cariz 
social que as escolinhas fazem questão de 
promover, através de ações e campanhas 
de solidariedade que visem ajudar institui-
ções e ou famílias carenciadas".

As Escolinhas de Futebol do Salgueiral 
desenvolvem várias atividades ao longo 
de toda a época desportiva, tentando 
aproximar aquilo que apelidam "a família do 
salgueiral".

Este ano vão iniciar uma nova atividade 
procurando proporcionar aos atletas, mas 
também disponível a todos os interessados, 
um processo de continuidade desportiva 
ao qual deram o nome de “ CLÍNICAS DE 
FUTEBOL”. Esta atividade está direcionada 
para jovens dos 6 aos 13 anos, sendo uma 
espécie de férias desportivas, viradas es-
sencialmente para a prática do futebol. 

Da parte da manhã será dado destaque à 
componente técnica e da parte da tarde a 
aspetos táticos. A seguir ao almoço haverá 
tempo para jogos didáticos e a vertente 
de colóquios, ações de formação, proje-
ções e workshops, visando uma parte de 
alimentação saudável, prevenção de lesões, 
psicologia desportiva, primeiros socorros 
complementada com outras atividades.

ESCOLINHAS
DE FUTEBOL
DO SALGUEIRAL
“UMA REFERÊNCIA NO ASSOCIATIVISMO 
VIMARANENSE, JÁ CONTA NOS SEUS 
QUADROS COM MAIS DE 200 ATLETAS”

965307286
zeavaz@gmail.com

www.sarc.pt
Facebook.com/Escolinha-de-Futebol-SARC-Salgueiral

O SALGUEIRAL
S.A.R.C. 

Solidariedade, 
Associativismo, 

Recreio e Cultura

Coordenação:
Professor José Vaz
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Também o autor deste espaço gosta do 
espetáculo futebolístico. Não fosse o 
deficit de jeito e teria sido um extraordiná-
rio jogador tal a vontade. Aliás, é preciso 
dizê-lo, o futebol é um maravilhoso jogo 
cujos jogadores exercem um feito extraor-
dinário: adestram os seus sentidos até que 
os membros inferiores se tornem melhores 
executantes do que os membros superio-
res, tudo isto demonstrado na forma de 
controlo de uma esfera saltitante. Todavia 
o adestramento da memória no descorar 
de um texto para o verter em sentidos 
expressos na fala -o teatro, tem um híper 
reconhecimento intelectual que estes 
mesmos intelectuais não estão dispostos 
a atribuir a uma partida d futebol. 

E, todavia, subsiste um paradoxo. Enquan-
to a peça de teatro é efémera, vive de sub-
sídios do Estado, os seus atores terem de 
participar em subprodutos noveleiros para 
viverem dignamente e ter-se acomodado 
em supostas elites como espetadores, o 
futebol é autónomo, organiza-se em mul-
tidões, dobra a televisão a seu favor, leva 
produtos e marcas atrás de si, transmite 
o sentido de esperança ao mais humilde, 
nivela socialmente, convida a comunhão 
entre adeptos, educa o conflito e é capaz 
de introduzir mudança invertendo a des-
crença de um país, como recentemente 
aconteceu com Portugal em França.

Imagine-se que uma caravana de 220 
autocarros se dirigia a Lisboa para assistir 
a uma competição entre Companhias de 
Teatro. Consegue-se imaginar as auto-
ridades mandando fechar as lojas das 
áreas de serviço porque vinham aí muitos 
adeptos de teatro? Pois, foi isso mesmo 
que aconteceu no passado dia 28 aquando 
milhares de adeptos se dirigiram à final 
da Taça de Portugal entre o Vitória e uma 
outra equipa. Consegue-se perceber que 
a polícia ordene os autocarros de modo a 
evitar um longa coluna entrando em Oei-

ras mas, entre orientar o trânsito e mandar 
fechar portas de estabelecimentos comer-
ciais situa-se o enunciado de uma cultura 
policial negativa em relação ao cidadão.

Este cenário foi contudo mais grave na 
hora do regresso. Aí verificou-se uma no-
vel forma de ação policial que consiste em 
proibir o autocarro de entrar numa estação 
de serviço de uma autoestrada. Passa-se 
uma, duas, três e se o sono não atraiçoa, 
uma quarta e, em todas, uma sinalética 
de que se não pode parar. Siga! Todos, 
praticamente sem exceção, desejam deitar 
águas fora, mas só praticamente em Leiria 
é que tal é autorizado. Não escapa aqui a 
sublime suspensão das leis de vivência em 
sociedade: sem nenhum fenómeno nega-
tivo que o impusesse, impedir a paragem 
de alguém apenas porque se tem medo do 
devir não pode caber como ato civilizado.

É uma cultura policial, esta. Talvez 
provenha de outros tempos em que a 
autoridade do Estado se confundia com 
a autoridade de um sistema repressor. A 
suspensão das leis para si por agentes 
da PSP acontece mais vezes do que se 
imagina. E tal ocorre quando há multidões. 
Lamentavelmente não é possível termos 
uma multidão de Ricardos Salgados e 
Oliveiras e Costas. Esses afirmam-se em 
unidade e o agir individual não é território 
predileto da PSP. Multidões sim. Aí expres-
sa-se uma cultura formada no princípio 
segundo o qual os que ali estão decidiram 
deixar de ser indivíduos e, por isso mesmo, 
ao entregar-se aos sentidos de uma multi-
dão, perdem os seus direitos individuais. 

O subcomissário da PSP caído em des-
graça por agredir um adepto de futebol 
em Guimarães é produto dessa cultura. 
O seu único azar foi ter sido filmado e as 
imagens não poderem ser apagadas nem 
censuradas. Em certa medida pode-se afir-
mar que ele é um bode expiatório – esse é 

ARTIGO DE OPINIÃO

A PSP E O ESTADO
DE EXCEÇÃO
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES

um dos motivos porque não escrevo o seu 
nome: ele é mais a circunstância do que 
ele próprio, dado que ninguém virá em seu 
auxílio apesar de ele ter feito como manda 
a cultura policial. E fê-lo de tal forma con-
ciliada com o habitual ao ponto de, inclu-
sive, registar em relatório não a realidade 
acontecida mas a versão da realidade que 
serviria a condenação do adepto. Como 
é público, o Ministério Público, desta vez, 
pressionado por imagens – e só por isso, 
não aceitou a versão do agente, acusan-
do-o falsas declarações em relatório do 
Estado. 

Anseia-se pelo fim deste princípio do 
estado de exceção sempre que pessoas se 
aglomeram. Já é tempo da polícia entender 
que a junção de pessoas só se dá quando 
muitas pessoas sentem necessidade 
de entrar em comunhão. Nada autoriza 
a ideia que toda a coparticipação é um 
princípio de banditagem ou um prenúncio 
de malfeitores. Pelo contrário, nestes ca-
sos prostra-se mais depressa um apelo à 
ajuda de quem precisa do que uma afronta 
à polícia.

Esser Jorge Silva  Sociólogo



27

ENTREVISTA

JOÃO BAPTISTA
DA COSTA CARVALHO

Presidente cessante do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), o 
professor João Baptista da Costa Carvalho é doutorado em Contabilidade e 

Finanças e agregado em Contabilidade pela Universidade do Minho (UM), foi 
diretor da Escola Superior de Gestão do IPCA, entre 1997 e 2000 e fez parte 
da comissão instaladora do Instituto. Foi presidente do IPCA entre 2006 e o 
passado mês de março, tendo renunciado ao cargo por motivos de saúde.

O PAI DO IPCA FALA DA EXTENSÃO
DO INSTITUTO AO AVE

TEXTO E FOTOGRAFIAS: RUI DIAS E ESSER JORGE SILVA
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Na década de 90 Potugal lançou o 
ensino politécnico, que mudanças isso 
trouxe ao ensino superior?

O ensino politécnico começou depois 
do 25 abril e veio trazer ensino superior 
a locais onde não funcionavam univer-
sidades, nomeadamente, no interior 
do país. A ideia era que os politécnicos 
criassem cursos mais profissionalizan-
tes, mais próximos do tecido empre-
sarial e das regiões. Às universidades 
pede-se uma visão mais nacional, por 
vezes até, internacional.

Acha que isso foi conseguido, ou será 
que os politécnicos replicaram aquilo 
que já se fazia nas universidades?

Não há uma razão que separe o ensino 
politécnico do universitário. Até há 
poucos anos todos os professores dos 
politécnicos tinham vindo de universi-
dades e traziam com eles as suas se-

bentas, naturalmente. A questão tem 
mais a ver com a procura de estudan-
tes, já que o modelo de financiamento 
por parte do Estado é isso que leva em 
linha de conta. Foi assim que certos 
cursos, em áreas como a engenharia, 
ou gestão são dados indistintamente 
em universidades e politécnicos. A 
enfermagem é um bom exemplo, está 
claramente separada, está toda no 
politécnico. A componente prática é o 
marcador que separa sem prejuízo de 
alguns destes cursos serem também 
dados por universidades.

O professor é o artífice do IPCA.

Eu fazia parte do Senado da UM, em 
representação dos assistentes, quando 
foi proposto ao governo a instalação 
de um pólo da UM em Barcelos. Mas, 
por essa altura, o governo determinou 
que haveria ensino politécnico em 
todos os distritos e, é na sequência 

dessa decisão que é criado o Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave, com 
sede em Barcelos, e o Politécnico de 
Aveiro, que nunca chegou a funcionar. 
Nessa altura foi nomeado presidente 
do IPCA o professor José Eduardo Lo-
pes Nunes, que era vice-reitor da UM. 
O professor convidou-me para integrar 
a comissão instaladora, na qualida-
de de diretor da Escola Superior de 
Gestão. Na altura tínhamos um decreto 
de lei na mão e mais nada. Tivemos 
de instalar tudo de zero, contratar 
professores, funcionários, procurar 
instalações. Lembro-me dos primeiros 
74 alunos.

Voltou-se a falar em fazer do 
politécnico um pólo da UM? 

Sim, houve um período, entre 2000 
e 2006, em que fruto das opiniões 
diversas dos governos se oscilou entre 
a autonomia e a integração na UM. Eu 
próprio num determinado momento 
defendi essa integração numa grande 
universidade. Em 2006 o ministro da 
Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, 
Mariano Gago, decidiu definitivamen-
te que Portugal devia manter ensino 
politécnico e universitário. A partir 
dessa decisão é que se deu o grande 
crescimento do IPCA.

UM APAIXONADO
PELO ENSINO

"NÓS ENTENDEMOS QUE, 
COM QUATRO ESCOLAS, 
A GESTÃO, O DESIGN, A 
TECNOLOGIA E AGORA 
A HOTELARIA, PARECE-
NOS QUE TEMOS UMA 
COBERTURA NAS ÁREAS 
QUE A REGIÃO MAIS 
PRECISA".
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Mas o professor também tinha dúvi-
das relativamente a esta decisão?

Exprimia dúvidas e mantinha-as. O 
IPCA não tinha dimensão, tinha apenas 
1 500 alunos, não tinha quase corpo 
docente próprio, tinha meia dúzia de 
doutorados. Não tinha dimensão para 
ser autónomo e também havia vanta-
gens na integração numa universidade 
de grande dimensão e reconhecimento 
internacional.

E o que é que mudou desde aí?

O IPCA passou a ter um campus, a pe-
sar de manter a sua, sede em Barcelos, 
passou a ter polos em Braga e nas 
Taipas. Agora em Guimarães, tem mui-
to mais alunos, passou a ter um corpo 
docente próprio e houve incentivos aos 
doutoramentos.

Persiste a ideia que a ensino politécni-
co é inferior ao universitário?

Ainda não foi ultrapassado esse pro-
blema. Muitos pais que têm os filhos 
num politécnico continuam a dizer que 
eles andam na universidade. O termo 
“universidade” é mais prestigiante. A 
designação “universidade politécni-
ca” seria mais adequada, quer para 
estudantes quer para professores em 
mobilidade, já que esta é a designação 
mais comum na União Europeia.

Entretanto o Instituto Politécnico do 
Cávado veio agora para o Ave…

Já devia ter vindo há mais tempo. Havia 
um compromisso verbal que a Escola 
de Tecnologia seria instalada no Ave. 
Aquilo que se notava no Vale do Ave 
era que, todos queriam a instalação 
do IPCA, mas teria que ser no seu con-
celho e isso criou alguns problemas. 
Chegamos a sugerir Póvoa de Lanhoso 
e Taipas como pontos interessantes 
para instalar o pólo. 

A instalação da Escola Hotel, em Gui-
marães, é um ponto final ou um ponto 
de passagem para o IPCA?

Nós entendemos que, com quatro 
escolas, a gestão, o design, a tecnolo-
gia e agora a hotelaria, parece-nos que 
temos uma cobertura nas áreas que a 
região mais precisa.

Relativamente a esta escola que 
agora se instala em Guimarães e 
dado o crescimento que o turismo 
tem tido, o que lhe parece que estes 
cursos podem fazer pela economia no 
imediato?

Para a instalação desta escola tivemos 
que fazer um estudo de mercado, e 
percebemos que havia falta de qua-
dros nesta área na região. Aquilo que 
lá vamos ter instalado é um hotel com 
dez quartos, um restaurante e uma 
pastelaria, abertos ao público, tudo 
operado pelos estudantes sob supervi-
são dos professores. O que se preten-
de é que a pastelaria e o restaurante 
trabalhem com produtos comprados 
na região. Esta escola terá cursos téc-
nicos, licenciaturas e mestrados.

Que impacto é que a Escola de Hote-
laria vai ter na cidade?

Para além dos profissionais que vai 
formar, 500 alunos, mais professores 
e funcionários que se movimentam 
e fazem consumos na cidade, temos 
que juntar os consumos normais de 
uma escola desta dimensão e o facto 
de se pretender que o restaurante e a 
pastelaria comprem, essencialmente, 
no mercado local.

Os médicos disseram-lhe que a 
doença podia ter a ver com o stress 
de uma vida permanentemente 
ocupada com responsabilidades, mas 
não se mostra arrependido. Fruto da 
doença que agora o afasta da sua 
paixão, “por sentir que esta função 
exige alguém na plenitude das suas 
forças”, o professor estava internado 
no Hospital Curry Cabral, quando 
recebeu a visita do presidente da 
Câmara Municipal de Guimarães, 
Domingos Bragança. “Eu estava ali 
na cama todo entubado, cheio de 
ligaduras”, conta João Carvalho, sobre 
o momento em que recebeu a notícia 
que classificou como o tónico para 
a sua recuperação. “ O presidente 
vinha dizer-me que tinha sido apro-
vada a instalação da Escola Hotel em 
Guimarães, e foi assim que eu recebi 
a notícia”, confessa emocionado.

DEDICAÇÃO E 
ENTREGA TOTAL À 
CAUSA DO IPCA

Quinta do Costeado vai receber Escola-Hotel
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O Parque Natural do Douro Internacio-
nal abrange os quilómetros do troço 
fronteiriço do rio Douro e do rio Águe-
da, seu afluente. Ainda que a região 
não seja muito conhecida, os motivos 
para a visita são muitos. Acorde cedo e 
prepare-se para uma viagem longa até 
ao nordeste transmontano. Leve roupa 
para pernoita e farnel para a primeira 
refeição; se o clima estiver de bom 
humor, não faltarão belos restaurantes 
a céu aberto.

Comece por visitar o Castelo de Algoso, 
fortificação que se levanta num rochedo 
escarpado, e proporciona uma panorâ-
mica maravilhosa e inesquecível. A visita 
a um dos centros da Associação para 
o Estudo e Proteção do Gado Asinino é 
obrigatória. Descubra mais sobre a raça 
autóctone de asininos das Terras de Mi-
randa – Burro de Miranda -, um patrimó-
nio genético, ecológico e cultural único 
no nosso país. Faça reserva prévia. Se, 

eventualmente, não for possível a visita 
ao centro por motivo de atividades no 
exterior, equacione a possibilidade de 
participar no evento.

Se privilegia o contacto direto com a 
natureza pela caminhada, não deixe 
de fazer o Percurso da Cascata da Faia 
d’Água Alta. Este pequeno trilho tem 
como ponto de interesse principal uma 
cascata com cerca de 60 metros de al-
tura. Tendo em conta a exposição solar, 
previna-se com chapéu, protetor e água.

As opções de alojamento são variadas, 
mas se procura um local que ofereça 
conforto rural e paisagem magnífica a 
Casa da Arribas é a escolha acertada. 
O atual edifício, reconstruído a partir 
da antiga Escola Primária do Bairro da 
EDP, em Cardal do Douro, (frequentada 
pelas crianças cujos pais trabalharam na 
construção da Barragem de Bemposta 
por mais de uma década) dispõe de 

todas as comodidades. Poderá preparar 
um delicioso churrasco (para degustar 
produtos locais, fale com os proprie-
tários) e fruir do convívio familiar, ou 
entre amigos, num cenário ímpar. Neste 
refúgio, calam-se as vozes mundanas 
para se escutar um silêncio que acon-
chega a alma.

Na manhã seguinte, passeie de barco 
numa parcela do rio Douro fronteiriça 
com Espanha, e aprecie as imponentes 
arribas. Destas margens rochosas – que 
em alguns pontos atingem os 200 me-
tros de altura -, destaca-se o Picão do 
Diabo. Ao longo de 2h30 de navegação, 
pode ainda observar a flora e a fauna 
local, como a Águia Real, o Abutre do 
Egito, o Grifo e a Cegonha Preta (reserve 
com o alojamento para desconto).

Atravesse a fronteira até Fermoselle, 
uma pacata vila histórica, e contem-
ple outra perspetiva do rio Douro. No 

SÃO VIRGENS E CRUAS AS PAISAGENS DESTA TERRA, QUAL TRIBUTO AO ENCANTO DO SINGELO. NO 
PLANALTO TRANSMONTANO, É CALOROSO O ACOLHIMENTO, TENTADOR O ROTEIRO GASTRONÓMICO 
E RICOS OS PATRIMÓNIOS CULTURAL E NATURAL. REÚNA FAMILIARES, OU AMIGOS, E PARTA À 
DESCOBERTA DA REGIÃO ONDE SE FALA O MIRANDÊS, A SEGUNDA LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

TESOURO TRANSMONTANO
TEXTO E FOTOS: COTIKOS



regresso, a panorâmica sobre a Bar-
ragem de Bemposta é também muito 
interessante. Os muros de sustentação, 
paredes de edifícios e parte do pare-
dão da barragem assumem a cor dos 
equipamentos mecânicos exteriores. 
Nesta intervenção artística de Pedro 
Cabrita Reis, a paisagem é sublinhada 
pele cor amarela, qual campo de flores 
na encosta árida.

Prove a gastronomia tradicional. Se 
é apreciador da afamada “Posta à 
Mirandesa” não perca a oportunidade 
de conhecer o restaurante onde nasceu 
esta iguaria. Na “Grabriela”, em Sen-
dim, a oferta do cardápio é limitada, as 
instalações são singelas, mas o sabor 
é delicioso e inigualável. Será atendido 
pelas netas da senhora que criou este 
prato.

Durante a tarde, dê um saltinho a Mi-
randa do Douro, e passeie pelo centro 
histórico. O tempo far-se-á pouco, mas 
se ainda conseguir, vá ao Miradouro de 
São João das Arribas, em Aldeia Nova. 
É um bom local para se despedir de tão 
bela e marcante região.
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1 - UM ARCEBISPO AMIGO DE 
GUIMARÃES

Ao longo de alguns artigos, apresentei, 
ao leitor, o Arcebispo de Braga, D. José 
de Bragança.
Trata-se de uma personalidade cheia 
de interesse, mas esquecida, para o 
que contribuíram duas revoluções que 
marcaram, decisivamente, a realidade 
sócio-cultural e política do país – as 
Revoluções de 1820 e 1910.
Como ambas reagiram à Igreja e ao que 
dela, mesmo sendo positivo, se pudes-
se realçar, a memória desse Arcebispo 
(até a ‘civil’ e a cultural) foi apagada.
Mas D. José de Bragança foi um amigo 
de Guimarães, e contribuiu para o seu 
desenvolvimento e a sua afirmação, e 
por isso merece ser recordado.
Começando por habitar uma casa 
emprestada (a Casa dos Carvalhos), 
acabou por comprar (e reformar) a sua 
própria casa, que manteve enquanto D. 
João V (seu meio-irmão) e o influente 
Cabido de Braga lho permitiram.
A concluir estes artigos sobre o Arce-
bispo, proponho-me, ainda, recordar 
algumas particularidades relacionadas 
com a sua casa.

HISTÓRIA DE GUIMARÃES

PARTICULARIDADES ‘CURIOSAS’
SOBRE A CASA DO ARCEBISPO D. JOSÉ DE 
BRAGANÇA (CASA DOS COUTOS)
TEXTO: LINO MOREIRA DA SILVA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

2 - PARTICULARIDADES ‘CURIOSAS’ 
SOBRE A CASA DO ARCEBISPO

É natural que uma casa como a que foi 
do Arcebispo D. José de Bragança, em 
Guimarães (Casa dos Coutos), com toda 
a história que possiu, tenha associadas 
a si particularidades ‘curiosas’.
Já me referi a elas, nos dois livros que 
cito em ‘Para Conhecer Mais’ – desig-
nadamente: a formação da casa, o 
tipo de construção, as características 
da casa nos seus diversos tempos, os 
brasões da casa, a família dos Maga-
lhães Coutos, o Colégio Académico, os 
equívocos sobre a estada do Arcebispo 
D. José na sua própria casa, as mudan-
ças de propriedade da casa, a previsão 
de uma pernoita do Rei D. Miguel (que 
nunca aconteceu), um crime cometido 
sobre um filho de um criado da casa, as 
ameaças sobre a casa resultantes do 
Plano de Melhoramentos de Almeida 
Ribeiro, a celebrada Cantarinha de Gui-
marães colocada no telhado da casa…
E há mais duas particularidades 'curio-
sas' sobre a casa, que passo a apre-
sentar.

2.1 – A ‘CASA DOS COUTOS’ ORIGINAL
(HOJE, SEDE DA ‘ASSOCIAÇÃO 
CONVÍVIO’)

A casa que, hoje, é comummente desig-
nada ‘Casa dos Coutos’ (a casa compra-
da e reformada pelo Arcebispo D. José 
de Bragança, doada ao mordomo João 
Lobo da Gama, e por este aos Padres 
da Cruz, que a venderam à família dos 
Coutos) não é a casa original da família 
dos Coutos.
A casa que foi do Arcebispo foi compra-
da por João do Couto Ribeiro de Abreu e 
mulher, Antónia Felizarda de Magalhães 
Pereira, aos Padres da Cruz, depois de a 
terem arrendado (1798).
A casa original da família (Palacete dos 
Coutos) era outra. Ficava no mesmo 
Largo da Misericórdia, mas do outro 
lado, corredia com a desaparecida Rua 
das Flores.
Depois de comprar a casa que foi do 
Arcebispo, a família desfez-se da sua 
casa original, passando a habitar ape-
nas aquela.
Foi vendida por três contos e duzentos 
mil réis, por um elemento da família, o 
tenente-coronel de milícias do distrito 

de Basto, António do Couto Ribeiro de 
Abreu, em 1815, a Ana Rita de Abreu 
Cardoso Teixeira e marido, António 
Joaquim da Cunha (Berrance), que 
foram os avós maternos do etnólogo 
vimaranense Alberto Sampaio (1841-
1908), a cuja família a casa passou a 
estar ligada.
O bacharel em direito, António Joaquim 
da Cunha (Berrance) (1787-1833), casou 
com Ana Rita de Abreu Cardoso Teixeira 
(1785-1871), irmã do Cónego José de 
Abreu Cardoso Teixeira (1787-1843) e de 
Maria Clara de Abreu Cardoso Teixeira 
(nasceu em 1790) e Josefa Ermelinda de 
Abreu Cardoso Teixeira (1792-1832), que 
casou com Francisco Barroso Pereira 
(1782-1833).
Este último foi provedor da Comarca de 
Guimarães e esteve envolvido na cons-
trução da ‘Fonte Majestosa’, do Largo 
da Misericórdia, a que já me referi num 
artigo anterior.
António Joaquim da Cunha (Berrance), 
que jurou a Carta Constitucional, em 
1826, juntamente com a Câmara, o 
Cabido e outras “pessoas gradas de 
Guimarães”, exerceu funções de Verea-
dor da Câmara, durante alguns meses 
(1829-1830).
A casa é um bom exemplar de arqui-
tectura urbana vimaranense do século 
XVIII, e tem a particularidade de estar 
muito bem conservada, não lhe tendo 
sido molestada a estrutura com arrebi-
ques – só lhe faltando alguma informa-
ção, no exterior, que ajudaria muito à 
sua visibilidade.

AS ARMAS DOS COUTOS

O Palacete dos Coutos exibia, no rosto, 
o brasão da família, em 1752.
O brasão mostrava (diz Vaz-Osório da 
Nóbrega) “escudo e elmo com virol e 
timbre (mutilado)”, sendo o “conjunto 
assente numa cartela com ornatos con-
cheados, volutas e folhas de acanto”.
À Casa do Arcebispo, quando foi 
apossada pelos Coutos, foi-lhe retira-
do o brasão de D. José, e em seu lugar 
foi instalado o brasão da nova família 
– primeiro, sobre a entrada principal, 
pela Rua Sapateira, e depois, também 
sobre o acesso pelo Terreiro/Largo da 
Misericórdia.
O brasão do lado da Rua da Rainha 
(“escudo, numa cartela de inspiração 
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O Largo da Misericórdia visto do telhado da casa do Arcebispo

rocaille”, com “coronel de nobreza”) é de 
finais do século XVIII.
O brasão do lado do Largo da Misericór-
dia (um “escudo de fantasia, rodeado 
de ornatos fitomórficos”, com “coronel 
de nobreza”) é de inícios do século XIX. 
A entrada principal da casa, no tem-
po do Arcebispo, era pelo Terreiro da 
Misericórdia, passando, depois, com os 
Coutos, a ser pela Rua Sapateira, por 
uma questão de acessibilidade e status 
social.
Ora, o mais natural seria o brasão ser 
retirado da primeira casa, quando ela 
foi vendida, e recolocado na frontaria da 
casa ‘nova’. Mas assim não aconteceu.
A casa (Palacete dos Coutos) é, actual-
mente, sede da Associação Convívio 
(fundada em 1961), no Largo da Miseri-
córdia (n.ºs 5 a 8).

2.2 – UM ‘HOSPITAL PARA CLÉRIGOS’, 
QUE, AFINAL, NUNCA EXISTIU…

Por meados do século XIX, Guimarães 
foi atingida por um surto de ‘colera 
morbus’, e a Câmara pôs a funcionar, no 
edifício que foi a Casa do Arcebispo, um 
“hospital para coléricos”.
Escreve o Padre António Caldas que, 
em 1855, tendo-se dado, “no Porto, 
repetidos casos de cólera, e em Guima-
rães alguns…, a Câmara desta cidade… 
resolve tomar enérgicas providências 
contra o terrível flagelo, tratando, desde 
logo, da fundação de um ‘hospital para 
coléricos’, na Casa dos Coutos”.
Para além da intervenção camarária, 
surgiram diversas ajudas, em dinheiro, 
roupas, remédios… por parte de institui-
ções (da Misericórdia, da Ordem de São 
Francisco, da Ordem de São Domin-
gos…) e de particulares.
O hospital foi aberto em 6 dias e rece-
beu doentes, entre 3 de Julho e 23 de 
Novembro de 1855.
Aos proprietários da casa, foram pagos 
40 réis diários, pela cedência do espa-
ço.

Tratou-se, portanto, de um ‘hospital 
para coléricos’.
Hoje, o acontecimento é recordado 
numa placa colocada rente à parede da 
casa que foi do Arcebispo (Tribunal da 
Relação de Guimarães), com estes dize-
res: “…Em 1855, é instalado nesta casa 
um ‘hospital para clérigos’, que funcio-
nou até Novembro do mesmo ano…”.
Não abundam, na cidade (como no con-

celho…), as placas informativas acerca 
dos monumentos e (sobretudo) das 
memórias que lhes andam associadas. 
Mas esta placa, pelos equívocos que 
contém, seria melhor que não tivesse 
sido produzida.
Na placa, aparece registado que, em 
Guimarães, existiu, não um ‘hospital 
para coléricos’, mas um ‘hospital para 
clérigos’!
O que aconteceu foi que o seu autor 
‘leu’ mal o Padre Caldas (pp.393-394) e 
trocou ‘coléricos’ por ‘clérigos’, inven-
tando, assim, na Casa dos Coutos, um 
hospital que nunca lá existiu.
Esta informação já passou as fronteiras 
vimaranenses e aparece registada no 
SIPA (Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico), que, no seu 
‘site’ da Internet, também refere (sem 
fundamentar) que, na Casa dos Coutos, 
em Guimarães, ‘existiu’ um ‘hospital 
para clérigos’…
E este caso, infelizmente, não é único, 
no tratamento do património vimara-
nense.
Aquela placa já há muito que deveria 
ter sido corrigida, e ainda não o foi.
Guimarães, que tanto se orgulha (e com 
a maior razão) dos seus monumentos, 
não poderá ficar indiferente a equívo-
cos como este, que lhe retiram valor e 
lesam a “verdade” da sua história.
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futsal, assumindo o “sabor especial” e o 
“orgulho” de ter contribuído para “uma 
subida aos nacionais” que vai ajudar a 
“freguesia a ser mais falada”.

O jogador recordou também o “compor-
tamento” dos adeptos, quando “come-
çaram a acreditar” na subida de divisão, 
a “encher o pavilhão” e a acompanha-
rem “muito” os jogos “fora”.

Outro dos capitães, Pirica, salientou que 
a “união de grupo” foi o “alicerce mais 
notável” de um “primeiro lugar mere-
cido”, após a “qualidade” demonstrada 
“frente a adversários complicados”.

Habituado a patamares superiores – já 
passou tanto pela Primeira como pela 
Segunda Divisão dos escalões nacio-
nais, por emblemas como os Piratas de 

Creixomil, a Fundação Jorge Antunes 
e o Nogueiró -, o jogador de 26 anos 
esclareceu que o Candoso subiu a uma 
divisão “mais técnica” e com “mais qua-
lidade”, o que, a seu ver, pode “favore-
cer” um plantel que deseja, em primeiro 
lugar, “cimentar” um lugar no segundo 
escalão.

O discurso dos responsáveis pela 
equipa é semelhante, com Fabrício a 
reconhecer que o sistema de jogo vai 
ter de “mudar muito” para o plantel 
se “enquadrar” no novo campeonato, 
apesar de ter atletas com “valor” para 
almejarem um campeonato “sosse-
gado”. Já o presidente, Sérgio Abreu, 
quer “tentar estabilizar” a equipa na 
segunda, alimentando o sonho de “um 
dia chegar à primeira”, além de alargar a 
“formação no clube”.

O CLUBE RECREATIVO DE CANDOSO VAI SER O REPRESENTANTE VIMARANENSE NA PRÓXIMA ÉPOCA 
DA II DIVISÃO NACIONAL DE FUTSAL APÓS TER CUMPRIDO O OBJETIVO DE SE SAGRAR CAMPEÃO DA 
AF BRAGA

CR CANDOSO RETRATO DE UMA
SUBIDA ANTECIPADA

DESPORTO

TEXTO: TIAGO MENDES DIAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A temporada há pouco finda desenro-
lou-se tal e qual o Candoso a traça-
ra no papel. A equipa partiu como 
favorita para o campeonato distrital 
e confirmou-o sobre a quadra, ao 
vencer a fase regular, antes de, na fase 
de Apuramento de Campeão, ganhar 
os primeiros quatro jogos e acabar a 
festejar o título e a subida às provas 
nacionais no “sofá”, após a derrota do 
Fafe, principal concorrente, ante os 
vimaranenses do Lordelo.

“Esperávamos conseguir o primeiro 
lugar e, já no final da época passada, 
contávamos com alguns jogadores. Foi 
no sofá. Contávamos que fosse cedo, 
mas que não fosse da maneira que foi”, 
explicou o presidente do clube, Sérgio 
Abreu.

O treinador, Fabrício Ribeiro, vincou que 
a equipa atingiu a subida de divisão 
sem “falha alguma”, com os seus 
jogadores a provarem ser “os mais 
fortes” no caminho para o “patamar” 
que, a seu ver, lhes assenta melhor, a II 
Divisão, tendo ainda comentado que, se 
“pudessem adiar”, os atletas “preferiam” 
festejar a subida depois de um triunfo, 
com os adeptos que proporcionaram 
um “apoio muito forte”.

Luciano, homem da terra, deu os 
primeiros pontapés na bola ainda no 
tempo do futebol de salão do Candoso 
e regressou, aos 36 anos, para jogar 
pela primeira vez pelos seniores do 

“A RELAÇÃO ENTRE EQUIPA 
E ADEPTOS É FANTÁSTI-
CA. OUVI UMA FRASE QUE 
DIZIA QUE VOLTARAM OS 
TEMPOS ANTIGOS, QUE 
ERA TROCAR A HORA DA 
MISSA PARA VIR VER O 
CANDOSO, E ISSO ACONTE-
CEU”, Fabrício Ribeiro, treinador
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REPORTAGEM

QUANDO A FELICIDADE
VIVE FORA DE JOGO
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OS ADEPTOS VITORIANOS FORAM OS PRINCIPAIS INTERVENIENTES NO PALCO DO ESTÁDIO NACIONAL 
NA FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL DISPUTADO NO DIA 28. E NEM A CHUVA OS IMPEDIU DE FAZER A 
FESTA NO JAMOR.

ATORES PRINCIPAIS NUMA HISTÓRIA 
COM UM FINAL EM LÁGRIMAS

TAÇA DE PORTUGAL

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: MARCO JACOBEU

“E para nós a chuva é sol”. Foi assim 
que os cerca de 14 mil vitorianos que 
se deslocaram ao Jamor brindaram a 
chuva que caiu quase todo o encontro 
na final Taça de Portugal discutida 
entre o Vitória e o Benfica, no Estádio 
Nacional no dia 28 de maio. 

A festa do Jamor começou bem cedo, 
ainda o sol não tinha nascido, quando 
os primeiros autocarros começaram a 
sair rumo a Oeiras. Malas, arcas, cami-
solas com D. Afonso Henriques ao peito 
e, naturalmente, cascóis não faltaram 
entre as hostes vitorianas, numa festa 
que prometia ser longa. Os 220 auto-
carros com destino a Lisboa transpor-
taram a esperança de repetir o feito de 
2013, com a conquista da única Taça de 
Portugal da história do clube, com um 
pedido: “o último que feche a porta”, 
podia-se ler na faixa colocada na ponte 
antes da entrada da autoestrada. 

Não era necessário fechar a porta, 
porque o largo Toural tomou conta da 
“casa”. Mais uma vez, o Jamor teve dois 
palcos. Em Oeiras e outro em Guima-
rães. A exemplo do que aconteceu há 
quatro anos, os milhares de adeptos 
que não conseguiram o ingresso para 
a final viram o jogo no ecrã gigante 
instalado pela Câmara Municipal na 
emblemática praça da cidade.

O parque do Jamor recebeu os primei-
ros vitorianos no sábado, mas foi no 

domingo que ficou pintado de branco. 
No dia 28, por volta das 11h00, a cara-
vana de autocarros que percorreu mais 
de 350 quilómetros para assistirem 
ao jogo começou a encher o parque 1, 
zona destinada aos adeptos vitorianos, 
com a ajuda de roulotes, carrinhas e 
automóveis. Um acampamento bem ao 
centro da mata, pronto para tomar de 
assalto o Estádio Nacional.

O “CERCO” ESTAVA FEITO 
Guimarães marcou, mais uma vez, pre-
sença em grande número e com festa 
à mistura. A chuva ameaçou, mas o al-
moço foi convidativo e o sol acabou por 

brilhar entre algumas nuvens. Talvez 
abençoados pelo “Papa” que percorria 
entre a “afición” vitoriana. Não faltou 
os bombos e as caixas, tão habituais 
em Guimarães, “noivas” insufláveis e 
grelhadores, alguns improvisados em 
bidões, a assar carne. O almoço só era 
interrompido quando passava “aquele 
amigo” que já não via desde Guimarães 
e que veio noutra camioneta.

As gargantas aqueciam com vinho, 
cerveja e, claro, com cânticos de apoio 
ao clube vimaranense, que se intensi-
ficavam com o aproximar da hora do 
jogo. Assistiu-se a um cortejo de apoio 
até à entrada do estádio, ainda com 
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duas horas para o início da partida. As 
bancadas do Topo Sul rapidamente se 
pintaram de branco ao mesmo tempo 
que começavam a cair as primeiras 
gotas do céu. 

Os jogadores voltaram a sentir o apoio 
do público da cidade-berço, ainda 
antes de iniciar o aquecimento, na 
primeira subida ao palco, e agrade-
ceram desde logo o entusiasmo que 
transbordava da bancada.

UM ESPETÁCULO DENTRO 
DE UM ESPETÁCULO

Com o início do jogo e com a chuva 
a aumentar de intensidade a “curva” 
vitoriana continuou a embelezar o 
espetáculo da prova rainha, e nem 
os dois golos sofridos no recome-
ço do encontro danificou as vozes 
vimaranenses, porque para eles “a 

chuva é sol”.

Reconhecidos pela imprensa, pelos 
jogadores, pelo presidente e até pelos 
adeptos encarnados, os seguidores 
do Vitória encantaram aquela tarde 
de domingo que arrastou famílias, os 
mais jovens e os mais velhos, amigos e 
conhecidos, todos por uma paixão.

As lágrimas dos adeptos, dos jogadores 
e do presidente marcaram um final que 
tinha tudo para ser feliz. Júlio Mendes, 
presidente do Vitória, lamentou “não 
ter sido possível oferecer” a Taça de 
Portugal aos adeptos do clube, mas 
deixou uma certeza: “O Vitória ganhou 
nas bancadas”. Os jogadores também 
deixaram mensagens para os adeptos 
vitorianos nas redes sociais. “Perdemos 
a Taça, mas acreditem…vocês são es-
petaculares”, “Nunca vi nada igual são 
enormes”, “Perdemos, mas vocês bri-
lharam”, “Vocês fazem tremer qualquer 
estádio, esta paixão é única e vocês são 
mesmo os melhores do mundo”, foram 
algumas das frases escritas.



38

FUTEBOL À LUPA

O NOVO FUTEBOL:
O JOGO ESTÁ A MUDAR
TEXTO: RAQUEL F. VEIGA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Cada vez mais, o futebol disputado 
em cima do relvado é profundamen-
te influenciado pelo que se passa 
longe dele. A indústria que envolve 
a modalidade que apaixona milhões 
de pessoas em todo o mundo é um 
emaranhado de pequenos detalhes 
que muitas vezes escapam ao adepto 
que, de cachecol ao peito e amor no 
coração, se dirige todos os fins-de-se-
mana ao seu ‘santuário’ para apoiar o 
seu clube.

Os actores principais do futebol já não 
são somente os jogadores e treinado-
res. A evolução da dinâmica da indústria 
futebolística trouxe consigo uma panó-
plia de novos actores principais. No final 
dos anos 1980, chegaram as televisões. 
Ainda que não tenham sido bem recebi-
das por todos, as estações de televisão 
infiltraram-se no meio e conquistaram 
entretanto um lugar de inquestionável 
importância, uma vez que são muitos 
os clubes que dependem dessa fonte 
de receitas. No novo milénio, aparece-
ram os bilionários, com as suas grandes 
malas de dinheiro, prontos a investir 
somas avultadas na compra de clubes 
de futebol. Estes bilionários podem in-
vestir a título pessoal, como fez o russo 
Roman Abramovich quando comprou 
o Chelsea, ou através de marcas que 
compram clubes para que estes sirvam 
de ferramentas de marketing, tal como 
faz a marca de bebidas energéticas Red 
Bull, que já comprou 5 clubes de futebol 
em vários continentes.

Vivemos na era da comercialização e 
mercantilismo do futebol, em que os 
clubes têm necessidade de pôr um pre-
ço em tudo em nome da sobrevivência 
financeira. Os estádios, anteriormente 
baptizados com o nome da cidade ou 
de uma figura importante para a co-
munidade local, têm agora o nome de 

GUIMARÃES: UMA DAS CAPITAIS DO 
FUTEBOL PORTUGUÊS

A época em curso tem sido, a nível 
futebolístico, uma das melhores de 
sempre para o concelho de Guimarães. 
O Moreirense Futebol Clube escreveu 
a página mais bonita da sua história 

NO MUNDO DO FUTEBOL, HÁ UMA GRANDE TENDÊNCIA PARA JUSTIFICAR TUDO COM SORTE. FERRAN 
SORIANO, ANTIGO VICE-PRESIDENTE DO FC BARCELONA, PROPÕE-SE A EXPLICAR NO LIVRO QUE 
LANÇOU EM 2009 QUE A “BOLA NÃO ENTRA POR ACASO” ATRAVÉS DO SENSO COMUM, LÓGICA E 
FERRAMENTAS QUE REGEM A INDÚSTRIA DO FUTEBOL. 

multinacionais. Os equipamentos, ante-
riormente virgens, são agora enfeitados 
pelos logótipos de várias empresas. 
Em casos extremos, até a identidade 
e história do clube está à venda – o 
caso do Red Bull Salzburg, da Áustria, é 
flagrante. 

A nossa proposta passa por esmiu-
çar os detalhes desta indústria que 
movimenta milhões, duas páginas 
por mês, seguindo o princípio de Luís 
Castro que “o futebol é para ser jogado, 
não é para ser falado”. Em Portugal, 
o espaço para discussões originais e 
significativas sobre futebol é reduzi-
do. Em programas de televisão ou em 
papel, a maioria limita-se a explorar 
“ad nauseam” o penalti que não foi (ou 
então foi, depende da cor do equipa-
mento) e as declarações de um ou 
outro dirigente polémico, entre outros 
tópicos que pouco interessam a quem 
gosta verdadeiramente da modalidade. 
O país campeão europeu de futebol, de 

onde saem treinadores extraordinários 
e alguns dos melhores jogadores do 
mundo tem capacidade para fazer mais 
e melhor e para conseguir alcançar 
um nível de competição – doméstico e 
europeu - muito mais interessante. 

VIVEMOS NA ERA DA 
COMERCIALIZAÇÃO E 
MERCANTILISMO DO FUTEBOL, EM 
QUE OS CLUBES TÊM NECESSIDADE 
DE PÔR UM PREÇO EM TUDO 
EM NOME DA SOBREVIVÊNCIA 
FINANCEIRA. 
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ao vencer o primeiro troféu do clube, 
a Taça CTT (vulgo Taça da Liga). No 
campeonato, o caminho foi mais tumul-
tuoso, mas os cónegos asseguraram 
a manutenção na última jornada, com 
uma vitória extraordinária sobre o FC 
Porto.

O Vitória Sport Clube, emblema mais 
representativo do concelho, está a 
realizar uma das melhores épocas dos 
últimos anos e conseguiu assegurar 
cedo na competição o 4º posto do 
campeonato e consequente apuramen-
to à fase de grupos da Europa League, 
importante do ponto de vista desporti-
vo e financeiro, assim como o estatuto 
de finalista da Taça de Portugal pela 
terceira vez em sete anos. 

O concelho de Guimarães pode orgu-
lhar-se de ter duas equipas a disputar o 
primeiro escalão do futebol português 
e, este ano em particular, o orgulho 
acrescido de ver essas duas equipas 
disputar as finais da Taça da Liga e 
Taça de Portugal. Infelizmente, apenas 
a primeira viajou para Guimarães, mas 
a nível desportivo, económico e social, 
podemos afirmar que esta época foi de 
vitória para o concelho vimaranense. 
Para o ano há mais e estão reunidas to-
das as condições para ser ainda melhor.

VITÓRIA SPORT CLUBE: OS ADEPTOS 
QUE VENDEM A MARCA COMO 
NINGUÉM

Tão simples como a regra do futebol 
que dita que quem marca mais golos 
e sofre menos ganha o jogo, é a regra 
(que não está escrita em nenhum regu-
lamento) que o dinheiro segue os adep-
tos. O Vitória tem, manifestamente, a 
4ª maior base social do país. É um facto 
inegável. Na época 2016/2017, a média 
de assistências no Estádio D. Afonso 
Henriques, para a Liga NOS e Taça CTT, 
foi de quase 18 mil espectadores. Na 2ª 
divisão, o Vitória B destacou-se como 
5º clube que mais público atraiu ao seu 
estádio, com uma média de 1724 espec-
tadores. Vale a pena fazer a ressalva de 
que foi o clube que mais espectadores 
levou ao estádio de todas as equipas B 
que militam na 2ª divisão. 

Num poema, Mário Castrim declara que 
se realiza “no acto de pagar as quotas 
do partido”. Em Guimarães, os vima-
ranenses realizam-se quando vão às 
instalações do clube pagar as quotas 
e quando pegam no cartão e o exibem 
orgulhosamente a qualquer pessoa 
que tenha disponibilidade e tempo para 
ouvir mil e uma histórias sobre o Vitória. 
Naturalmente, uma ligação tão estreita 
entre os adeptos e o clube desperta 
a atenção de empresas com intenção 
de investir no futebol, uma área de 
garantida visibilidade. Nos tempos do 
Fair Play Financeiro e depois dos anos 

de contenção que puseram a sobrevi-
vência do Vitória à prova, os adeptos 
continuam a ser o património mais 
importante do clube. 

Os vitorianos aumentam o poder da 
marca Vitória sempre que vestem a 
camisola e vão ao estádio, seja em 
Guimarães ou qualquer outra cidade. 
No último dia 28 de Maio, o Vitória não 
conseguiu conquistar a Taça de Portu-
gal no Jamor, mas a força do clube e da 
marca certamente saiu reforçada pelas 
demonstrações de amor e paixão dos 
adeptos; uma prova de que os adeptos 
estão sempre com o clube e, por exten-
são, com aqueles que o apoiam. Daqui 
a dois meses, o Vitória SC inicia a época 
2017/2018 com a disputa da Supertaça 
Cândido de Oliveira. Pode (e deve) ser 
a sua época de afirmação, não só no 
futebol português, mas também nos 
grandes palcos europeus. A massa 
adepta do Vitória Sport Clube tem sido 
a resistência ao domínio azul, verme-
lho e verde nas bancadas dos estádios 
portugueses. Chegou o momento de 
estender a resistência à tabela classifi-
cativa.
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Um adolescente construiu aquele 
que está a ser apontado como o 
satélite mais pequeno alguma vez 
criado. O feito por si só, já digno de 
nota, torna-se ainda mais relevante 
com a decisão da NASA em lançá-
-lo no espaço. Rifath Shaarook, de 
apenas 18 anos, contou ao Business 
Standard que construiu o pequeno 

satélite de apenas 64 gramas de raiz 
para uma competição de escola que 
visava a construção de um satélite 
funcional. O pequeno satélite rece-
beu o nome KalamSat e será lança-
do na órbita terrestre no dia 21 de 
junho com objetivo de testar a sua 
proteção leve feita com recurso a 
impressão 3D.

O Tribunal de Monza decidiu que Silvio 
Berlusconi vai ter de pagar 1,4 milhões 
de euros por mês à ex-mulher, Veronica 
Lario. O casal estava em litígio desde 
2014, altura em que se divorciaram, por 
não chegarem a acordo sobre o valor 
da pensão. Numa primeira instância 
ficou definido que o antigo chefe de 
governo transalpino teria de pagar uma 
pensão de três milhões de euros por 
mês, valor que Berlusconi recusou por 
considerar demasiado alto. O ex-pri-
meiro ministro acabou por recorrer ao 
Tribunal de Monza, que lhe deu razão, 
e baixou o valor para 1,4 milhões de 
euros. Silvio Berlusconi e Veronica Lario 
estiveram casados durante 19 anos até 
se divorciarem em 2014.

A Emirates foi eleita a “Melhor Compa-
nhia Aérea do Mundo” na inauguração 
dos Prémios Traveler’s Choice para 
Companhias Aéreas da TripAdvisor. A 
companhia aérea dos Emirados Árabes 
Unidos conquistou ainda mais quatro 
prémios: Melhor Companhia Aérea – 
Médio Oriente e África; Melhor Classe 
Económica; Melhor Primeira Classe; 
e Melhores Companhias Aéreas do 
Mundo – Top 10. Este foi o primeiro ano 
que a TripAdvisor abriu a categoria das 
companhias aéreas, para os habituais 
prémios, distinguindo assim as “10 
melhores” em função dos votos dos 
utilizadores ao longo de 12 meses. 

Para quem pensa no seu automóvel e 
no seus smartphone como extensões 
da sua pessoa, a Waze já lhe permite 
dar um toque mais pessoal ao seu 
sistema de navegação. Esta aplica-
ção, disponível apenas na Google Play 
Store, para smartphones com sistemas 
Android, foi atualizada recentemente, 
e agora permite-lhe substituir todos 
os comandos de navegação com a 
sua voz. Para isto, necessita apenas 
que o seu smartphone possa gravar 
comandos de voz. O Waze permite-
-lhe substituir todos os 39 comandos 
disponíveis, ou apenas os comandos 
que lhe apetecer gravar. Pode depois 
transferir esses ficheiros do Waze para 
o seu carro. A Waze também beneficia 
desta transação, se o utilizador falar 
uma língua que normalmente não está 
disponível na aplicação.

RUBRICA

BERLUSCONI PAGA 
PENSÃO MILIONÁRIA
À EX-MULHER 

AS MELHORES 
COMPANHIAS AÉREAS 

PERSONALIZE O SEU
SISTEMA DE 
NAVEGAÇÃO

ADOLESCENTE CONSTRUIU O SATÉLITE 
MAIS PEQUENO DO MUNDO
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É cientista, tem 25 anos e representou o 
estado da Columbia. Kara McCullough é a 
nova Miss EUA, eleita neste domingo, em 
Las Vegas, e vai competir no concurso 
de Miss Universo. A jovem, que tem uma 
licenciatura em química e trabalha na 
Comissão Reguladora Nuclear dos EUA, 
triunfou sobre 50 concorrentes norte-a-
mericanas. No final, quando já estavam 
apenas três concorrentes, foi perguntado 
à Miss Columbia sobre direitos de saúde, 
a que respondeu que os cuidados de 
saúde devem ser um privilégio das pes-
soas que tenham empregos. A resposta 
foi alvo de algumas críticas nas redes 
sociais. Mas McCullough teve sucesso 
quando disse que não se autodenomina 
feminista, preferindo "igualdade", antes 
de acrescentar: "Mulheres, somos tão 
iguais quanto os homens, especialmente 
no local de trabalho".

A Hopper HQ, responsáveis por um 
programa de agendamento de publica-
ções, decidiu estudar o comportamento 
de cerca quatro mil contas no Instagram. 
Com os dados recolhidos foi apurado que 
os períodos entre as 18h00 e as 19h30 
(durante a semana) e as 11h00 (durante 
o fim-de-semana) são os mais ideias 
para quem quiser maximizar o alcance 
das suas publicações. O estudo permitiu 
também confirmar que os utilizadores 
do sexo feminino são quem recebe mais 
atenção na plataforma. 

A Emirates foi eleita a “Melhor Companhia 
Aérea do Mundo” na inauguração dos Pré-
mios Traveler’s Choice para Companhias 
Aéreas da TripAdvisor. A companhia aérea 
dos Emirados Árabes Unidos conquis-
tou ainda mais quatro prémios: Melhor 
Companhia Aérea – Médio Oriente e África; 
Melhor Classe Económica; Melhor Primeira 
Classe; e Melhores Companhias Aéreas 
do Mundo – Top 10. Este foi o primeiro ano 

que a TripAdvisor abriu a categoria das 
companhias aéreas, para os habituais pré-
mios, distinguindo assim as “10 melhores” 
em função dos votos dos utilizadores ao 
longo de 12 meses. Para o Presidente da 
Emirates, Tim Clark, “o facto de os prémios 
resultarem de comentários e do feedback 
imparcial, espelha o nosso empenho em 
oferecer a melhor experiência de viagem 
aos nossos passageiros”.

O sítio da internet European Best Des-
tinations elegeu uma praia portuguesa 
como a melhor da Europa: a Praia de 
Galapinhos, em Setúbal. Com uma 
vista de cortar a respiração, situada no 
Parque Natural da Arrábida, o sítio da 
internet de viagens de luxo descreve-a 
como "a praia perfeita, num ambiente 
natural não deteriorado". A praia de 

Galapinhos surge no topo das preferên-
cias dos utilizadores, à frente de Canal 
d’Amour (Grécia), Praia de Porto Timoni 
(na Grécia), Praia de Santa Giulia (Córse-
ga), Praia de Moscenicka Draga (Croácia), 
Praia de Pregonda (Em Menorca, Espa-
nha), de Monterroso al Mare (Itália), entre 
outras distinguidas pelo “European Best 
Destinations”. 

INSTAGRAM: 
GARANTA MAIS “LIKES”

CIENTISTAS DESCOBREM MELHOR  
EXERCÍCIO PARA ABDOMINAIS DEFINIDOS

A MELHOR PRAIA DA EUROPA 
FICA EM PORTUGAL

CIENTISTA
ELEITA MISS EUA 
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1 – QUANTAS NOMEAÇÕES PARA ÓSCAR JÁ 
RECEBEU MERYL STREEP, PROTAGONISTA DE 

FILMES COMO “ÁFRICA MINHA” E “AS PONTES 
DE MADISON COUNTY”?

a) 10
b) 15
c) 20
d) 25

4 – JOSÉ MINOTES, PERSONALIDADE 
VIMARANENSE DO SÉCULO XIX QUE 
DESEMPENHOU CARGOS POLÍTICOS, 
FUNDOU QUE INSTITUIÇÃO?
a) Associação Artística Vimaranense 
b) Sociedade Musical de Guimarães
c) Bombeiros Voluntários de Guimarães
d) Associação Familiar Vimaranense 

2 – O CIENTISTA E ENGENHEIRO NORTE-
AMERICANO THEODORE MAIMAN É 
RECONHECIDO POR QUE INVENÇÃO?
a) Laser
b) Díodo emissor de luz (LED)
c) Transístor
d) Fibra ótica

5 – PORTUGAL, ATUAL CAMPEÃO EUROPEU 
DE FUTEBOL, ESTREOU-SE NA PROVA EM 

1984. FRENTE A QUE SELEÇÃO?
a) Espanha

b) França
c) Roménia

d) República Federal Alemã

3 – A 22 DE JUNHO DE 1941, AS TROPAS DA 
ALEMANHA NAZI COMEÇARAM A INVASÃO DE 

QUE PAÍS, DURANTE A II GUERRA MUNDIAL?
a) Reino Unido

b) União Soviética
c) Polónia
d) França

6 – QUE CIDADE É, POR VEZES, DENOMINADA 
COMO A “VENEZA PORTUGUESA”?
a) Aveiro
b) Viseu
c) Leiria
d) Coimbra

1 – CONTOS 
MARÍTIMOS
Uma história do capitão de um 
navio estava a captar a atenção dos 
marinheiros: “Nós viajámos em alto mar 
para bem longe. A certa altura, dois dos 
elementos da tripulação estavam em 
extremos opostos do navio. 

Um estava a olhar para oeste e outro 
para leste. E ao mesmo tempo, eles 
conseguiam olhar-se claramente”.

Como é que tal pode ser possível?

2 – A CONTA DO 
HOTEL
Três pessoas fazem o “check-in” no 
hotel. Eles pagam 30 euros ao gerente 
e vão para o seu quarto. O gerente 
apercebe-se que o preço do quarto é 
de 25 euros e dá ao responsável pelo 
serviço de quartos os cinco euros para 
os devolver aos hóspedes. 

A caminho do quarto, o responsável 
chegou à conclusão de que seria difícil 
dividir cinco euros por três pessoas, pelo 
que guardou dois para si e deu um euro 
às outras pessoas. 

Assim, cada pessoa pagou 10 euros 
e recebeu um de volta. Portanto eles 
pagaram nove euros cada um, o que dá 
27 euros. O responsável pelo serviço de 
quartos ficou com mais dois, o que dá 
uma soma de 29.

Onde se encontra o outro euro?

Soluções Quiz maio: 1 – c) Chicago, 
Estados Unidos; 2 – a) Agustina Bessa-
Luís; 3 – d) Penicilina; 4 – b) Larisa 
Latynina; 5 – b) 1948; 6 – d) São Gualter

QUEBRA-CABEÇASQUIZ JUNHO 2017
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Organização
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