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O balanço de um mandato à 

frente do Lions Clube
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24 JUNHO - DIA UM DE PORTUGAL
Várias inaugurações e condecorações 
no dia em que se celebraram 889 anos 

da Batalha de São Mamede.
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 A cidade que estende a mão 
colocando os pés na estrada.

Vimaranenses batem recorde de 
inscritos na caminhada a favor 

da Cercigui.



02

UM ESPAÇO
FRUTO DE

MUITAS RAÍZES

ABERTURA

Daniela Oliveira é a responsável pela 
Raízes, o novo espaço de Design de 

Interiores e decoração de Guimarães.
Inaugurado no início de junho, junto à Es-
cola João de Meira e do Parque da Cidade, 
a Raízes apresenta-se como um espaço 
moderno e luminoso, onde encontramos 

aliado a um gabinete de design, uma 
admirável loja de decoração repleta de 
peças criteriosamente selecionadas. A 

Raízes concilia, não só a vertente decora-
tiva de um projeto, como também toda a 

obra interventiva. 
A Designer pretendeu criar um espaço de 
referência nas tendências vanguardistas, 
procurando apresentar ao cliente peças 
distintas, harmoniosas e de destaque.
Daniela é desenhadora projetista, con-
ciliando a sua licenciatura em design de 

interiores com a experiência alcançada no 
seio de uma família de empreendedores. 
Diz que “são algumas das minhas Raízes. 
O espaço conjuga todo o meu background 

com  a minha formação.”

“O FEEDBACK DE QUEM 
JÁ NOS VISITOU TEM 

SIDO MUITO POSITIVO, 
COM GRANDE SURPRESA 
EM RELAÇÃO ÀS PEÇAS 

EXPOSTAS.”

Daniela Oliveira convida a visitar
o novo espaço.

SURPREENDA-SE!

Rua Calouste Gulbenkian, 427
Junto à escola João de Meira

Telm: 962 110 848
www.raizes.com
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Alguns milhares de vimaranenses 
participaram, na manhã de 25 de junho, 
na Caminhada solidária a favor da 
Cercigui – A Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados 
do Concelho de Guimarães.
Os portugueses têm essa característica, 
de serem solidários e cooperantes 
quando é necessário, e isso sentiu-se 
recentemente quando foi necessário 
auxiliar as populações dos concelhos 
afetados pelo trágico “incêndio de 
Pedrogão Grande”.

Guimarães, terra bairrista sem igual 
neste território à beira mar plantado, 

e os vimaranenses incorporam esse 
espírito de uma forma também ímpar.

A esta manifestação de generosidade 
do dia 25 de junho, com um recorde de 
participantes, podemos juntar outras 
que ocorrem ao longo do ano e que 
demonstram esta singularidade, por 
exemplo: a caminhada solidária da 
APCG – Associação de Paralisia Cerebral 
de Guimarães e a Caminhada de apoio 
à Casa da Criança.

Para além destas manifestações, 
que juntam um maior número de 
pessoas, e que por isso se tornam 

mais mediáticas, há outras que não se 
veem tanto, mas cujas ações resultam 
também na melhoria de condições de 
vida das associações e das pessoas, 
nossos conterrâneos. Instituições 
como a Fraterna e associações como 
o Rotary Club ou o Lions Clube têm, 
frequentemente, contribuído também, 
para lhes diminuir a amargura. 
Que nos mantenhamos atentos aos 
que mais precisam, que continuemos 
a participar e a colaborar com essas 
instituições e associações, e que 
anonimamente saibamos também 
alimentar este nosso lado, tão 
generoso.

FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

Mais Guimarães A Revista da Cidade Berço
Publicação Periódica Regional, Mensal
Tiragem
5.000 Exemplares
Proprietário
Eliseu Sampaio Publicidade, Unipessoal Lda.
NIPC 509 699 138
Sede Rua de S. Pedro, Nº. 127 - Serzedelo
4765-525 Guimarães
Telefone 917 953 912
Email geral@maisguimaraes.pt
Diretor e Editor
Eliseu de Jesus Neto Sampaio
Registado na Entidade Reguladora Para
a Comunicação Social, sob o nº. 126 352
ISSN 2182/9276 Depósito Legal nº. 358 810/13

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

Estas são as linhas que a definem:

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

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

03 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão 
de informação que recusa o sensacionalismo 

e é orientado por critérios de rigor, isenção e 
honestidade no tratamento das notícias. 

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

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

06 A Revista “Mais Guimarães” distingue 
claramente as notícias – que deverão ser objetivas, 

circunscrevendo-se à narração, à relacionação e 
à análise dos factos para cujo apuramento devem 
ser ouvidas as diversas partes – e as opiniões, ou 
crónicas, que deverão ser assinadas por quem as 
defende, claramente identificáveis.

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

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

Design Gráfico e Paginação
Mais Guimarães

Impressão e Acabamento
Gráfica Nascente, Artes Gráficas Lda.
Travessa Comendador Aberto M. Sousa
Lote 15, Zona Industrial - Vila Nova de Sande
4805-668 Guimarães

Fotografia da Capa
Marco Jacobeu

Contacte-nos e conheça as
nossas campanhas de publicidade.

Telefone 253 537 250 Telemóvel 917 953 912
Email geral@maisguimaraes.pt

www.maisguimaraes.pt

Avenida D. João IV - 1576 Cv Direito
Urgezes 4810-534 Guimarães

A GENEROSIDADE DOS 
VIMARANENSES
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TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA 

ATÉ SI
O QUE DE MAIS 

IMPORTANTE ACONTECE NA 
CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!
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24 DE JUNHO
COMERAÇÕES DA BATALHA DE SÃO MAMEDE

FEIRA AFONSINA
GUIMARÃES REGRESSOU AO

PASSADO NUMA VIAGEM MEDIEVAL

UM CENTRO RELIGIOSO E CULTURAL,
EM GUIMARÃES, NO SÉCULO XVIII
A CASA DA CRUZ DE FAREJA

EDUARDO LEITE
BALANÇO DE UM MANDATO À FRENTE
DO LIONS GUIMARÃES

ECONOMIA DO GOLO
LIGA EUROPA: OS SONHOS DOURADOS DO VITÓRIA

GABINETE DE IMPRENSA
DE GUIMARÃES ELEGE
NOVOS ORGÃOS

COTIKOS
TALASNAL - MERGULHO
NA MAGIA DA LOUSÃ
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Prego de Lombo com Queijo de Vaca Curado Artesanal Recheado de Presunto, 
Salsichão Picante, Alface ou Rúcula e Maionese de Cebola Caramelizada e Alho.

Prego de Lombo com Queijo de Vaca Curado Artesanal Recheado de Orégãos, 
Bacon Grelhado, Alface ou Rúcula e Maionese de Cebola Caramelizada e Alho.

Prego de Lombo de Salmão com Queijo de Vaca Curado Artesanal Recheado de 
Salmão Fumado, Alface ou Rúcula e Maionese de Cebola Caramelizada de Alho.

NOVOS PREGOS

v. Af rãesA onso Henriques, 15 - Guima
facebook.com/pregariadeguimaraes2015

253 188 071/ 968 189 137Take-Away
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FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

CIDADE BERÇO RECRIOU
BATISMO DE D.AFONSO HENIRQUES

FEIRA AFONSINA

Prego de Lombo com Queijo de Vaca Curado Artesanal Recheado de Presunto, 
Salsichão Picante, Alface ou Rúcula e Maionese de Cebola Caramelizada e Alho.

Prego de Lombo com Queijo de Vaca Curado Artesanal Recheado de Orégãos, 
Bacon Grelhado, Alface ou Rúcula e Maionese de Cebola Caramelizada e Alho.

Prego de Lombo de Salmão com Queijo de Vaca Curado Artesanal Recheado de 
Salmão Fumado, Alface ou Rúcula e Maionese de Cebola Caramelizada de Alho.

NOVOS PREGOS

v. Af rãesA onso Henriques, 15 - Guima
facebook.com/pregariadeguimaraes2015

253 188 071/ 968 189 137Take-Away
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GUIMARÃES REGRESSOU AO PASSADO 
NUMA VIAGEM MEDIEVAL 

FEIRA AFONSINA

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA

Milhares de pessoas passaram pelas 
ruas interiores às muralhas da cidade 
num evento com alma vimaranense 
que se diferencia pelo rigor e auten-
ticidade histórica. O certame que, 
entre 22 e 25 de junho, sob o tema 
do “Batismo de D. Afonso Henriques”, 
transformou o Centro Histórico num 
local de referência medieval com áreas 
temáticas, gastronomia e espetáculos.

Quem passou pelas ruas envolvidas nas 
muralhas da cidade sentiu cheiros dos 
alimentos, ouviu os ruídos das colunas 
com música da época e viu retratos 
medievais espelhados nas vestes dos 
voluntários e de todos que tiverem uma 
participação ativa na Feira Medieval. 

Naquela que foi a edição que contou 

com mais público, mais comércio e 
uma melhor organização, a recreação 
histórica não sofreu grande mossa 
com a noite de S. João, 23, e manteve 
a interação com os visitantes, onde as 
condições climatéricas favoráveis tam-
bém ajudaram.

A “Praça dos aldrabistas” no renovado 
Largo de Donães, onde houve apresen-
tações teatrais, e a recriação de quatro 
momentos históricos, “O Batismo” 
na Igreja de S. Miguel, “O Torneio” no 
jardim lateral do Paço dos Duques de 
Bragança, “A Ceia” na Sala da Duquesa 
do Paços dos Duques e “O Baile” no 
claustro do mesmo palácio abrilhan-
taram o evento deste ano, dedicado a 
todo o cerimonial que está em torno 
do primeiro ritual religioso do infante 

Afonso Henriques, filho do Conde D. 
Henrique e de D. Teresa, batizado na 
pequena igreja românica de S. Miguel, 
na presença de ilustres gentes do Con-
dado Portucalense. 

UMA VIAGEM MEDIEVAL
A viagem medieval em terras de D. 
Afonso Henriques é uma experiência 
única, no qual o passado e o presente 
se misturam, e os seus visitantes têm 
à sua disposição múltiplas atividades e 
eventos que os levam a descobrir mais 
de perto um Portugal medieval, mas 
não menos interessante.
O movimento nas ruas era constante, 
com inúmeras pessoas visitando as 
diversas barracas com os mais varia-
dos artigos medievais e que aludem ao 
imaginário fantástico, como coroas de 
flores, estatuetas de fadas e dragões, 
espadas e escudos de madeira, ves-
tuário da época, entre muitos outros 
artigos.

Mas não é só de vendas que a viagem 
medieval é feita. A animação é abundante 
ao longo de todo o evento, com as mais 
variadas surpresas sujeitas a aparecer 
em cada esquina. Ao longo das ruas, é 
possível encontrar todo o tipo de ani-
madores, desde músicos a charlatões e 
músicos que contam cantigas de outros 
tempos, levando mesmo o público a inte-
ragir com tão peculiares personagens.
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MAIS DE 100 EXPOSITORES, CERCA DE DUAS CENTENAS DE VOLUNTÁRIOS E UMA ALARGADA 
PARTICIPAÇÃO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DE GUIMARÃES PARTICIPARAM NA VI FEIRA AFONSINA 
DE GUIMARÃES QUE QUE APRESENTOU QUATRO MOMENTOS DE RECRIAÇÃO HISTÓRICA.
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BATISMO E TORNEIO 
PAUTARAM A FEIRA

A história tem o seu peso neste evento 
e através de várias peças de teatro 
ao longo desta viagem os visitantes 
puderam apreciar algumas páginas 
dessa história de que é feito Portugal. 
No caso da nossa viagem destacamos 
o Batismo de D. Afonso Henriques (O 
infante Afonso Henriques é batizado na 
Igreja de São Miguel - de acordo com a 
lenda aqui foi batizado o primeiro rei de 
Portugal -, junto ao Castelo. As cerimó-
nias tiveram início com um cortejo que 
saiu do castelo e se dirigiu à igreja onde 
ocorreu o batismo. Os acontecimentos 
tiveram lugar, quer no exterior quer no 
interior da igreja de São Miguel, passan-
do por uma série de exorcismos, gestos 
rituais e discursos, que na idade média 
eram usados para se proceder ao 
batismo) e o Torneio (como era hábito 
na Idade Média as crianças de estratos 
sociais superiores e os membros da 
realeza eram entregues a amas e a aios 
para serem criados e educados. Neste 
torneio definiu-se a responsabilidade 
de Egas Moniz como aio de Afonso 
Henriques e serviu para escolher os ca-
valeiros que irão ser a guarda de honra 
do infante. Os vencedores do torneio 
ficaram com a função de proteger o 
infante Afonso Henriques nos anos 
vindouros).

PODE NÃO SER A MAIOR 
MAS VAI SER A MELHOR

Na senda das edições anteriores, o 
Município de Guimarães pretendeu 
proporcionar a todos os visitantes, 

durante quatro dias, uma experiência 
inesquecível no tempo, através da 
construção de espaços temáticos que 
caraterizarão o evento, tendo Guima-
rães como palco privilegiado para a 
realização da Feira Afonsina.
O vereador da cultura, José Bastos, 
admitiu que não pretende que a Feira 
Afonsina “seja a maior, mas a mais 
relevante” do país. “Este é um dos 
principais eventos culturais de Guima-
rães e da região”, que se traduz num 
“forte contributo para a economia local 
e notoriedade para a cidade”, afirmou 
o vereador.
Sofia Ferreira, do Turismo do Porto e 
Norte de Portugal, destacou a Fei-
ra Afonsina como um dos principais 
eventos de recriação histórica de Por-
tugal, que tem vindo a crescer todos os 
anos. “Temos [hoje] melhor qualidade 

turística, melhor qualidade na restau-
ração e melhores espaços. Temos a 
capacidade de despertar em quem 
nos visita a vontade de regressar”, 
sublinhou Sofia Ferreira, garantindo 
que as metas do turismo vimaranen-
se alcançaram em 2016 que estavam 
“apenas” previstas para 2020, e 2017 
será “melhor” que o ano transato.

A recriação histórica contou com um 
investimento de 200 mil euros da 
autarquia, dos quais esperam ter um 
retorno direto de 50 mil euros, através 
de aluguer de espaços ou da venda de 
porcelanas, e um retorno indireto que 
“ultrapassará o valor do investimento”. 
Na Feira Afonsina estiveram presentes 
110 mercadores e cerca de 200 vo-
luntários vimaranenses, colocando os 
cidadãos de forma “ativa” no certame.

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

FOTOGRAFIA: MARCO JACOBEUFOTOGRAFIA: RUI DIAS

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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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
JULHO 2017

AGENDA

BIANCA BRANCA
07 E 08 DE JULHO 
Black Box da Plataforma das Artes e da 
Criatividade

A partir do conto “Bianca” de Fausto 
Gilberti, Leonor Keil apresenta o seu 
primeiro espetáculo coreografado para 
crianças. A lotação é limitada.

VERÃO É JAZZ
ATÉ DIA 12 DE JULHO  
Vários locais

A 3ª edição do Guimarães "Verão é 
Jazz" apresenta-se composto de um 
cartaz ecléctico e diversificado, com 
nomes da nova cena musical a nível 
nacional, mas também internacional, 
com vários palcos na cidade.

NOITE BRANCA 
08 DE JULHO  
Vários locais

A Noite Branca regressa a Guimarães 
para mais uma noite de magia e 
diversão. A cidade volta a transformar-
se num enorme palco branco com 
música para todos os gostos e muita 
animação.
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BANHOS VELHOS
TRIBUTO A RAÚL SOLNADO
08 DE JULHO - 22H00
Caldas das Taipas 

A noite é dominada pelo teatro, com 
uma peça do Grupo de Teatro de 
Amadores de Campelos em honra de 
Raúl Solnado.

FOI: PRZEMISLAW 
KAPITULA 
15 DE JULHO - 19H00 
Igreja de Santo António dos Capuchos

O festival para o órgão ibérico do século 
XVIII, restaurado em 2008, tem como 
tema Tradições em Música e inclui cinco 
concertos que acontecem entre Junho e 
Dezembro.

VAUDEVILLE RENDEZ-VOUS
DE 27 A 29 DE JULHO 

O Festival Internacional Vaudeville Ren-
dez-Vous chega à sua 4ª edição com um 
rico e intenso programa artístico, desen-
volvido pelo Teatro da Didascália, que 
coloca as cidades de Braga, Guimarães 
e Vila Nova de Famalicão no centro do 
desenvolvimento e pensamento do circo 
contemporâneo.

A CIDADE PERDIDA DE Z
23 DE JULHO 
Grande Auditório do CCVF

Cineclube Guimarães apresenta mais 
um sessão cinematográfica. Em 1906, 
o inglês Percy Fawcett (1867-1925) 
inicia uma série de expedições à 
América do Sul.
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A ASSOCIAÇÃO GABINETE DE IMPRENSA, REUNIDA EM ASSEMBLEIA GERAL, NO DIA 23 DE JUNHO, 
ELEGEU NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS. A NOVA DIREÇÃO, COM MANDATO PARA OS PRÓXIMOS TRÊS ANOS, 
É PRESIDIDA POR ESSER JORGE SILVA E TEM COMO SECRETÁRIO RUI DIAS, CATARINA CASTRO ABREU, 
COMO TESOUREIRA, FILIPE COSTA E SOFIA PIRES, COMO VOGAIS COMPLETAM A DIREÇÃO QUE AGORA 
TOMA POSSE.

GABINETE DE IMPRENSA DE GUIMARÃES
ELEGE NOVOS ÓRGÃOS

ASSOCIAÇÃO

TEXTO E FOTOGRAFIA: RUI DIAS 

A  Assembleia Geral é presidida por 
José Luís da Ribeiro e são secretários 
deste órgão Aníbal Rocha, João Barroso 
da Fonte, Américo Augusto Borges e 
Rui António Faria Lemos são membros 
suplentes da mesa da Assembleia. 
O Concelho Fiscal é presidido por 
Casimiro Joaquim Pereira da Silva e na 
sua composição António Magalhães da 
Silva Ribeiro e Manuel Mendes Marques, 
como vogais, e Fernando Tavares como 
suplente.

O Gabinete de Imprensa de Guimarães 
foi formado com cinco propósitos: “pro-
porcionar um convívio frutuoso entre os 
seus associados; fazer reuniões entre 
os sócios e proceder a distribuição 
pelos seus associados de notícias ou in-
formações de interesse para a atividade 
jornalística; criar uma biblioteca, cursos 
e outras atividades de interesse para 
os jornalistas; promover conferências, 
festas, reuniões e outras atividades que 
possam concorrer para o estabeleci-
mento de um bom nível nas relações 
e no sentido de responsabilidade de 
informação; comemorar anualmente o 
aniversário da fundação”.

Se alguns destes propósitos se man-
têm intactos outros têm a marca do 

tempo em que a associação foi criada. 
É propósito da nova direção adaptar o 
funcionamento do Gabinete de Impren-
sa à nova realidade da comunicação, 
marcada pela revolução das tecnologias 
da comunicação e pelo surgimento de 
novas maneiras de fazer jornalismo.

Fundado em março de 1976, por João 
Barroso da Fonte, Simão Freitas, 
Fernando Tavares, Américo Borges e 
Mário Salgado Oliveira, o Gabinete de 
Imprensa de Guimarães destacou-se 
pela realização de convenções, ações 
de formação, tertúlias, entre outros 
eventos. Antonino Dias Pinto de Castro 
liderou a mesa da Assembleia Geral 
durante cinco mandatos e João Barroso 
da Fonte foi o primeiro presidente da 
Direção, entre 1976 e 1982. Seguiram-
-se Luís Caldas (1983-84), José António 
Miguelote de Castro (1985-86), Mário 
Salgado Oliveira (1987-88) e José Eduar-
do Guimarães (1989-90).

Em 1992, depois de um curto interreg-
no, João Barroso da Fonte retoma fun-
ções, mantendo-se no cargo durante 
um ano. A presidência da instituição 
continuou sob a liderança de Ribeiro 
Cardoso (1994-95) e de José Luís Ribeiro 
(1996-99). O Gabinete de Imprensa viu 

ser-lhe reconhecido o estatuto de ins-
tituição de utilidade pública em 1998. Já 
no novo século o Gabinete de Imprensa 
teve Rui de Lemos (2000-02) e Casimi-
ro Silva (2002-05) como presidentes, 
seguindo-se Paulo Machado (2005-10) 
e Samuel Silva (2011-13). Victor Jorge 
Oliveira assumiu funções diretivas em 
2013-14 e, neste último ano, Casimiro 
Silva, Paulo Machado, Alfredo Oliveira 
e Esser Jorge Silva constituíram uma 
Comissão Administrativa, formando-se, 
em 2015, a Direção liderada por Esser 
Jorge Silva, a que sucede a Direção que 
agora foi eleita, também encabeçada 
por Esser Jorge Silva.
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O 24 DE JUNHO É UM DIA HISTÓRICO PARA A CIDADE-BERÇO E PARA PORTUGAL, MAS ESTE ANO, 
O FIM DE SEMANA (24 E 25) QUE CELEBROU O ANIVERSÁRIO DA BATALHA DE SÃO MAMEDE 
TRANSFIGUROU VÁRIOS PONTOS DO CONCELHO.

COMEMORAÇÕES DA BATALHA DE SÃO MAMEDE 
UM DIA MARCADO PARA A HISTÓRIA 

24 DE JUNHO

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Não foi uma, nem duas, mas cinco 
inaugurações levadas a cabo pelo 
município nas Comemorações do 889.º 
aniversário da Batalha de São Mame-
de, num fim de semana marcado ainda 
pela Meia Maratona de Guimarães, 
pelo passeio de bicicleta e  pela cami-
nhada Cercigui. Foram ainda condeco-
radas nove personalidades ligadas ao 
concelho. 

O hastear das bandeiras na Câma-
ra Municipal, com a participação da 
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de 
Guimarães, abriu a hostes de um 24 
de junho repleto de acontecimentos. O 
ponto mais alto da manhã aconteceu, 
já depois da missa solene na Igreja da 
Oliveira, com um milhar de participan-
tes a marcar presença no Passeio de 
Bicicleta “Dia 1 de Portugal” promovido 
pela Associação de Ciclismo do Minho. 
O Passeio de Bicicleta “Dia 1 de Portu-
gal” reuniu na “festa do ciclismo de la-
zer” mais de um milhar de participantes, 
número que, segundo a organização, 

“superou as melhores expetativas”.
Aliando o desporto, a cultura e a his-
tória, o Passeio de Bicicleta “Dia 1 de 
Portugal”, promovido com o apoio da 
Câmara Municipal de Guimarães e da 
Liberty Seguros, entre outras entidades, 
pretendeu incentivar a prática despor-
tiva e a utilização da bicicleta como 
opção de mobilidade, para além de as-
sinalar uma importante data histórica, 
a Batalha de São Mamede (24 de Junho 
de 1128) que viria a ser designada como 
“a primeira tarde portuguesa”.
Ronfe ficou mais verde quando viu nas-
cer o parque de lazer, um espaço situa-
do no lugar da Lourinha, que a Câmara 
Municipal quer incluir na recuperação 
da zona ribeirinha do Rio Ave. 

VILA DAS TAIPAS RECEBE 
POLIDESPORTIVO
As Caldas das Taipas têm um novo 
pavilhão Polidesportivo, incorporado na 
zona de lazer da vila. A obra, de respon-
sabilidade da Taipas Turitermas, serve 
de apoio não só à população local, mas 
também às várias instituições taipenses.
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NOVE MEDALHAS 
HONORÍFICAS

A “Sessão Solene evocativa do 24 de Ju-
nho”, no Paço dos Duques de Bragança, 
homenageou com medalhas hono-
ríficas nove personalidades: António 
Gama Brandão, António Miranda (Tony 
Miranda), Bento Marques, Alexandre 
Costa (Alex), José Guimarães, José Alves 
Pinto, Pedro Mendes, Rafael Silva e 
Salvador Silva.

A cerimónia contou com a palavra do 
"maire" (presidente de Câmara) de 
Dijon, François Rebsamen, que frisou o 
facto das duas cidades estarem ligadas 
há quase 900 anos, primeiro pelo Con-
de D. Henrique, que era oriundo daque-
la região da Borgonha, e mais tarde, no 
Século XV, pelo casamento de D. Isabel 
de Portugal, filha de D. João, com Filipe 
da Borgonha.

UMA ACADEMIA DE 
"REFERÊNCIA"

A nova Academia de Ginástica de 
Guimarães foi inaugurada na noite de 
sábado perante um pavilhão cheio, pela 
Câmara Municipal. Um edifício ambien-
talmente de “referência”, construído 
com materiais inovadores, tecnologia 
de ponta e um elevado grau de eficiên-
cia energética, ao consumir a energia 
produzida pelo próprio imóvel. Locali-
zado perto do Parque da Cidade, nas 
imediações da Escola Santos Simões, o 
equipamento integrará o processo de 
candidatura que Guimarães vai apre-
sentar a Capital Verde Europeia 2020.

7.500 MARCARAM 
PRESENÇA NA CORRIDA 
DOS CONQUISTADORES

Mais de sete mil pessoas, atletas 
profissionais e informais, provenientes 
de todo o país, participaram na quarta 
edição da EDP Meia Maratona de Gui-
marães - Corrida dos Conquistadores, 
a segunda etapa do circuito Running 
Wonders EDP - Meias Maratonas em 
Patrimónios Mundiais, a “mais concor-
rida de sempre”. O atleta vimaranense, 
Ricardo Ribas, repetiu o triunfo da 
primeira edição, e venceu a Meia Ma-
ratona de 21 quilómetros, que partiu do 
no Campo de S. Mamede e terminou na 
Alameda Alfredo Pimenta. Muitos dos 
milhares de inscritos na prova participa-
ram na caminhada solidária, que, neste 
ano, reverteu para a Cercigui.

UMA NOVA AVENTURA

O circuito permanente de BTT Cross 
Country Olímpico (XCO), na sequência 
da inauguração, no domingo, do 
Centro de Ciclismo do Minho, sediado 
no Parque Desportivo de Souto Santa 
Maria, contempla uma pista de 4,8 
quilómetros, com “nível internacional”, 
mas “simultaneamente” capaz de 
“acolher atividades de iniciação de 
ciclismo” corresponde à primeira fase 
do projeto, já concluída, restando, 
doravante, a criação de condições 
para o acolhimento de estágios, com 
José Luís Ribeiro a avançar que “está 
prometido para breve um estágio da 
seleção nacional de BTT”, e de partidas 
e chegadas de competições das várias 
vertentes do ciclismo.

O circuito vai acolher, em 2018, a 
prova de Cross Country Olímpico do 
Campeonato do Mundo de Ciclismo 
Universitário, entre 25 e 28 de julho, 
avançou o presidente da Associação 
de Ciclismo do Minho (ACM), José Luís 
Ribeiro.
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CORRESPONDENDO AOS 
MAIS ALTOS PADRÕES DE 
QUALIDADE, O EMPREENDIMENTO 
TURÍSTICO “VALE DE S.TORCATO” 
GARANTE O CONFORTO,  A 
TRANQUILIDADE, A SEGURANÇA 
E BEM-ESTAR PARA TODA A 
FAMÍLIA, PROPORCIONANDO 
EXPERIÊNCIAS ÚNICAS E 
INESQUECÍVEIS AO LONGO DE 
TODO O ANO.

VALE DE S. TORCATO
HOUSES AND WINE BAR

INAUGURAÇÃO

Num vale encantador há um destino 
de eleição à espera de ser descober-
to, com a sua paleta de cores e de 
sensações que variam em função das 
estações.

Foi inaugurado no dia 17 de junho, o 
empreendimento " Vale de S. Torca-
to - Houses and Wine Bar ". O espaço, 
imaginado pelo empresário Torcatense 
Armindo Carvalho e concretizado pelo 
Arquiteto Manuel Ramalho Antunes, 
promete tornar-se no refúgio ideal para 
férias em família ou para uma estadia 
romântica.

No “Vale de S.Torcato” imagina-se 
o ritmo dos dias a ser animado por 
bem-aventurados passeios nas redon-
dezas, experimentando os sabores da 
gastronomia minhota rematados pelo 

descanso no jardim, na piscina exterior 
privativa, no mini golf ou no muito agra-
dável Wine Bar.

A inauguração foi presenciada por algu-
mas dezenas de amigos que não qui-
serem deixar de estar num “momento 
tão especial para S.Torcato”, conforme 
vincou Domingos Bragança, Presidente 
da Câmara Municipal de Guimarães. 

Presentes estiveram também, entre 
outras individualidades, o pároco da 
Vila, Agostinho Saldanha de Oliveira, o 
presidente da Junta de Freguesia, Bruno 
Fernandes, e o pintor Pedro Guimarães 
e o escultor “Torcatense” Dinis Ribeiro, 
cujas obras embelezam e diferenciam o 
empreendimento.

O Presidente da Câmara Municipal 

realçou também a importância de se 
aumentar “a capacidade hoteleira de 
Guimarães para ser possível responder 
à procura crescente do turista pela 
cidade-berço, e a grande qualidade do 
empreendimento”. 

Armindo Carvalho agradeceu a presen-
ça de todos os familiares, amigos e par-
ceiros na inauguração, deixando claro 
que haverá o “empenho de todos para 
que, quem visite o empreendimento, se 
sinta bem, em casa, regresse frequen-
temente e leve a melhor imagem de 
S.Torcato, de Guimarães e dos vimara-
nenses”.

O Vale de S. Torcato - Houses and Wine 
apresenta seis modernas estruturas 
residenciais, piscina exterior, mini-golf 
e wine bar.
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O VALE DE SÃO TORCATO 
GANHA AGORA UMA 
OFERTA DE ALOJAMENTO 
REQUINTADA, EM 
HARMONIA PERFEITA 
COM A NATUREZA E A 
RIQUEZA PATRIMONIAL 
E CULTURAL DE 
UM TERRITÓRIO 
PREDOMINANTEMENTE 
RURAL EM QUE O SABER 
E SORRISO DAS PESSOAS 
CONSTITUEM A SUA 
MARCA DE IDENTIDADE.

"VALE DE S. TORCATO 
- WINE BAR” 
Confortável Bar lounge onde os fins-
-de-tarde e as noites prometem ser de 
boa conversa entre amigos, apreciando 
refrescantes cocktails preparados pela 
barmaid vimaranense Carole Coelho, 
que recentemente venceu, pelo segun-
do ano, o prémio de “Melhor Barmaid” 
no Lisbon Bar Show. 

Barmaid desde 2011, com forma-
ção  de  bar pela London Bartending 
School, Carole Coelho passou por diver-
sos  bares e discotecas, bem como por 
uma empresa de formação, consultoria 
e barcatering. Antes de ingressar no 
Vale de S. Torcato Wine Bar trabalhou 
no conceituado The Yeatman, em Vila 
Nova de Gaia.

No Wine Bar podemos disfrutar de 

uma seleção  de vinhos, bem como 
degustar um cocktail ou um gin tónico. 
O conceito prende-se num “ambiente 
familiar e pretendemos que o wine bar 
Vale de S. Torcato seja a extensão  da 
casa dos nossos clientes, a sua sala de 
estar, onde poderão  privar com  a famí-
lia e amigos, num ambiente intimista e 
calmo”, refere Carole Coelho.

Da carta constam diversos vinhos 
divididos pelas regiões vinícolas do 
nosso país, destacando-se os vinhos 
da região  do Minho e os vinhos verdes 
do Vale de S. Torcato na versão  verde, 
espadal e verde tinto. Como cocktail po-
demos destacar o Forest, com sabores 
de eucalipto e citrinos que nos remon-
tam às  nossas floretas ou um Nightfall 
onde se conjuga o vinho do porto com 
os citrinos e a vodka.

O “Vale de S. Torcato Wine Bar” está 
aberto de quarta a domingo, das 16 às 
24 horas.

Vale de S. Torcato 
Local onde convive história, costumes, 
tradições e natureza exuberante…

Vale de S. Torcato - Houses and Wine 
Bar
Rua das Charnecas, S.Torcato
4800-624 Guimarães
Tel. 253 534 008
Valedestorcatgmail.com

Houses and Wine Bar 
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Se alguém fizer a história dos municí-
pios, no que aos campos de atuação 
diz respeito, verá que, regra geral, a 
grande preocupação política se situa 
ao nível das edificações. É muito raro 
o desviar de atenções para outros 
campos. No passado, se eles existiam, 
tal ficava-se a dever a circunstâncias 
trágicas ou do limite de sobrevivência. 
Um exemplo pode ser encontrado nas 
decisões do município vimaranen-
se durante a pneumónica que, em 
1918-1919, dizimou largas dezenas de 
vimaranenses. Um segundo exemplo 
histórico pode ser encontrado nos anos 
da Segunda Guerra em que o municí-
pio se viu na necessidade de comprar 
milhares de toneladas de milho para 
fazer face à fome. Desse tempo ficou 
registada uma tragédia maior, com 
duas dezenas de mortos, ocorrida na 
Basílica de S.Pedro no Toural cujo soa-
lho cedeu ao excesso de pessoas que 
aí procuravam obter pão que o padre 
local entregava às pessoas. Durante 
muitos anos, os exemplos de decisões 
contrárias ao corpóreo como desígnio 
político situam-se, quase sempre, em 
situações impostas pelo destino.

A democracia instituída em 1974 teve 
essa coisa boa de fazer mexer com 
as cabeças. Com o poder municipal 
gradualmente fortalecido em termos 
económicos, surgiram novas neces-
sidades, nomeadamente de alimento 
do espírito dos cidadãos. Mas se hoje 
há presença orçamental para a cultura 
e lazer, tal deve-se muito à pressão 
exterior, nomeadamente ao nível das 
associações que, ao longo dos tempos, 
pressionaram o município vimaranen-
se, a tal ponto de, a cultura e lazer se 

terem constituído em áreas ativas, tec-
nicamente exigentes e, no decorrer do 
tempo, numa espécie de alma mater 
da identidade vimaranense. 
A novilíngua política afirma a área 
cultural como imaterial, atribuindo o 
epítome de material ao palpável, isto 
é, edificável. Apesar de aparentemente 
separar, este artifício anula a exigência 
de distinção dos seus objetos. Assim, 
pode haver cultura com o material. 
Para tal basta construir-se um edifício 
afirmado para esse fim. Mas note-se 
que o contrário se não dá, isto é, não 
há imaterial nas edificações. Aparen-
temente todo o cimento é útil. Esta 
construção da utilidade do edificável é 
extraordinária porque parece surgir do 
nada. E, rapidamente, transforma-se 
no exigível. 

Objetivamente os grupos profissionais 
estão na base desta artimanha assente 
no explorar da malha mental do de-
senvolvimento a partir das edificações. 
Estes grupos cresceram muito com a 
democracia e o facto de Portugal ter 
estado subsumido, praticamente vinte 
anos, entre plataformas, andaimes e 
retroescavadoras, criou nos municípios 
uma espécie de cluster que alimenta 
estes interesses. O poder municipal 
vive assim, paredes meias, com um 
outro poder – os profissionais de ci-
mento. Na viciação sistémica estabe-
lecida um não poe viver sem o outro. 
Ideias imateriais são explicáveis mas 
não demonstráveis em maquetes ou 
fotos de cartazes. Já as ideias materiais 
mediatizam com inegável facilidade. 
Engordam os olhos, captam a aten-
ção, promovem discussões ridículas a 
saber se uma travessia, sem margens 

ARTIGO DE OPINIÃO

OS GRUPOS PROFISSIONAIS
E PODER MUNICIPAL
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES

desligadas entre si, vai ser túnel, se vai 
ser ponte. 

Ocupa-se desta forma o espaço das 
discussões fazendo parecer que toda a 
importância se esgota na ponte, no tú-
nel, no parque de estacionamento, na 
estrada, no passeio, no edifício. Todos 
os problemas ficarão resolvidos com 
mais uma parede, um muro, um arranjo 
urbanístico, um parque, uma estátua, 
uma rotunda. 

Poder-se-ia estar a tentar compreen-
der como melhorar o empobrecido 
tecido social agindo sobre ele: como 
transmitir gosto por saber aos que nas-
cem em berços onde disso se não fala, 
como mudar e acelerar a formação 
profissional de quem não lhe tocou co-
nhecimento, como alterar a mobilidade 
pela transformação dos hábitos, como 
introduzir dinâmica nos fluxos entre as 
centralidade difusas, como interligar 
os sentidos entre o centro e a periferia, 
como dar vida a uma economia redis-
tributiva à escala local, como introduzir 
práticas ambientais para além dos dis-
cursos, como ajudar empreendedores 
a empreender. Tudo o que aqui se faz 
referência não é novidade. Tem é a par-
ticularidade de não ser mensurável em 
cartaz eleitoral. Não evoca a imagem 
do compromisso. Sendo intangível, vai 
para o rol dos discursos, embrulhado 
nas formas manipuladoras de afirmar 
nada.

Esser Jorge Silva  Sociólogo



17

SE O CORAÇÃO QUER
OS PÉS VÃO
A solidariedade movimentou novamente a cidade, com a 
caminhada solidária realizada a par da meia e da minimara-
tona da EDP Running Wonders a juntar um número recorde 
de inscritos no apoio à Cercigui, mais de 7.400 pessoas.
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A CIDADE QUE ESTENDE A MÃO 
COLOCANDO OS PÉS NA ESTRADA

DESTAQUE

TEXTO: TIAGO MENDES DIAS

A solidariedade movimentou novamen-
te a cidade, com a caminhada solidária 
realizada a par da meia e da minima-
ratona da EDP Running Wonders a 
juntar um número recorde de inscritos 
no apoio à Cercigui, entre as mais de 
7.400 pessoas reunidas pelos três 
percursos.
 
O presidente da cooperativa de apoio a 
pessoas com necessidades especiais, 
apoiada nas três últimas caminhadas 
da Corrida dos Conquistadores, salien-
tou, precisamente o “número crescente 
de participações, de ano para ano” e 
o “sucesso” da iniciativa em “termos 
financeiros”, apesar de não ter referido 
números. 

“É UM PROJETO CARO, 
AVENTUREIRO, MAS TEM 
CORRIDO MELHOR DO QUE 
O QUE ESPERÁVAMOS. 
TENHO DE AGRADECER 
DESDE A CÂMARA E 
AS EMPRESAS ATÉ AO 
CIDADÃO COMUM”
Rui Leite, presidente da Cercigui

Rui Leite adiantou que as receitas da 
caminhada se destinam, tal como nas 
outras iniciativas solidárias promovi-

das ao longo do ano, à reabilitação em 
curso do edifício sede, o “mais antigo 
da instituição”, com “50 anos”, que tem 
os maiores gastos em “eletricidade” e 
“água” e vai passar a ser o “mais sus-
tentável”. 

A obra tem conclusão prevista para 
setembro ou outubro e o responsável 
agradeceu o contributo do “povo vima-
ranense” em “mais de metade” do custo 
total, superior a 200 mil euros, revelan-
do que o “nome” dos que ajudaram vai 
aparecer “nas paredes da instituição” 
aquando da “inauguração”.

Rui Leite lembrou que a instituição é já 
uma “máquina grande”, com 105 colabo-
radores e um Centro de Atividades Ocu-
pacionais, com dois edifícios no centro 
da cidade, um lar residencial em Rendu-
fe e ainda mais um lar e um Centro de 
Atividades Ocupacionais em S. João de 
Ponte para o apoio a 450 utentes, pelo 
que “todos os anos” vai “precisando de 
melhorias”.

SOLIDARIEDADE E 
ATIVIDADE FÍSICA 
ENTENDEM-SE BEM

A caminhada de 25 de junho conven-
ceu Amélia da Silva Marques, Rosalina 
da Silva Marques e Laurinda Freitas da 

Silva a percorrerem em conjunto cinco 
quilómetros pelas ruas da cidade para 
apoiar a Cercigui, onde têm um familiar 
como utente, e o trio mostrou-se "feliz" 
pela iniciativa reunir “mais gente”, do 
que nos anos anteriores, considerando 
que o valor angariado serve para ajudar 
nas “despesas grandes” da instituição. 

Já Catarina Roteia veio de Ponte de 
Lima até à cidade-berço para participar 
pela primeira vez na caminhada solidá-
ria com um grupo de mais três mu-
lheres da família, após ter ouvido falar 
recentemente no evento, pelo “gosto” 
do grupo pelas “caminhadas e pelas 
corridas”, pela oportunidade de “convi-
ver com a família” e pelo cariz solidário.
A vereadora da Câmara Municipal res-
ponsável pela ação social, Paula Olivei-
ra, reiterou que, para “qualquer causa 
nobre e credível”, os vimaranenses 
“correspondem à chamada em grande 
número”, exibindo "sentido de partilha" 
nas ações solidárias, e considerou que 
o formato da caminhada é um “ga-
nho”, por ligar a “prática do desporto”, 
cada vez mais associada à “saúde”, à 
“vertente social”. Ao longo dos últimos 
quatro anos, a vereadora disse já ter 
participado em “dezenas de cami-
nhadas”, explicando que o município 
costuma apoiar estes eventos através 
da “divulgação”, da “elaboração de per-
cursos” e da “obtenção de licenças para 

O RECORDE DE INSCRITOS NA CAMINHADA A FAVOR DA CERCIGUI, NO ÂMBITO DA MEIA-MARATONA 
DE GUIMARÃES, MOSTROU QUE, NA CIDADE-BERÇO, AJUDAR O OUTRO CHAMA. ÚTEIS PARA APOIAR 
PROJETOS SOCIAIS, AS CAMINHADAS SÃO TAMBÉM ESPAÇO DE ATIVIDADE FÍSICA.

FOTOGRAFIA: EDP MEIA MARATONAFOTOGRAFIA: CMG
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A Associação de Paralisia Cerebral de 
Guimarães (APCG), instituição apoia-
da na primeira edição da Corrida dos 
Conquistadores, em 2013, vai também 
associar as vertentes físicas e solidá-
rias com a 11.ª edição da caminhada e 
minimaratona da APCG, em setembro. 
Responsável por cerca de 450 uten-
tes, a instituição tem acolhido, ano 
após ano, cerca de 3.500 participan-
tes. O presidente da APCG, Américo 
Correia, considerou que, sem o nível 
de “participação” demonstrada pelos 
vimaranenses, seria impossível “ala-
vancar algumas das instalações”. Para 
o responsável, a caminhada, enquan-
to “atividade saudável”, é um bom 
incentivo à solidariedade dos vima-
ranenses, pois, a seu ver, as pessoas 
preocupam-se “cada vez mais com a 
parte física e o ambiente”.

Já a Associação de Apoio à Criança, 
apoiada na meia-maratona de Gui-
marães, em 2014, vai organizar uma 
caminhada por altura do Natal, a 
exemplo de anos anteriores. A pre-
sidente, Joana Prata, reiterou que a 
associação tem contado sempre com 
a colaboração de “ginásios” e outras 
entidades para iniciativas solidárias 
com atividade física, às quais os “vi-
maranenses aderem”. A responsável 
lembrou especialmente a caminhada 
“Fraldinhas de Natal”, em 2012, em 
que a “quantidade de fraldas” chegou 
para vários anos, mas constatou que, 
apesar, do “muito apoio” da popula-
ção, as “necessidades financeiras” são 
sempre demasiadas, dado o pouco 
“apoio do Estado”.

corte do trânsito”.
Rui Leite lembrou, por seu turno, que 
a fusão da solidariedade e atividade 
física transparece em iniciativas como a 
Estafeta da Amizade, entre Guimarães e 
Braga, a reverter para as Cercis de am-
bas as cidades, em que o “número de 
participantes aumentou muito” de 2016 
para 2017, e “sessões de zumba”.

APCG REALIZA
11.ª CAMINHADA 
EM SETEMBRO E 
CASA DA CRIANÇA 
NO NATAL

FOTOGRAFIA: CMG

FOTOGRAFIA: EDP MEIA MARATONA
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FRANCESINHA DO BERÇO ENTRE OS 
MELHORES SABORES DE PORTUGAL

MUSEU DO PRESUNTO

O MUSEU DO PRESUNTO, CONHECIDO NA CIDADE BERÇO PELAS SUAS IGUARIAS, REPRESENTOU 
GUIMARÃES NO CONCURSO DE GASTRONOMIA “O MELHOR SABOR DE PORTUGAL 2017” E, COM A SUA 
FRANCESINHA DO BERÇO, ALCANÇOU UM HONROSO SEGUNDO LUGAR NA CATEGORIA A QUE CONCORREU.

A final decorreu no Mercado da Ribeira, 
em Lisboa, que foi transformado numa 
enorme cozinha para receber as provas 
finais do concurso. Em prova estiveram 
15 restaurantes dos mais de 1500 que 
participaram na edição deste ano.

Para Ricardo Ribeiro a experiencia foi 
muito positiva e enriquecedora “Foi 
bom ter estado entre tão bons res-
taurantes e cozinheiros portugueses 
e poder apresentar-lhes a nossa tão 
conhecida francesinha. Estou muito 
satisfeito, porque esta presença na final 
destacou-nos a nível nacional”. Acres-
centa o responsável.

Ricardo Ribeiro está há quinze anos na 
gerência do Museu do Presunto, um es-
paço muito procurado pela sua irresistí-
vel francesinha mas também por outros 
pratos como o Hambúrguer à Museu ou 
mais recentemente as Tripas de Aveiro. 
E tudo isto pode ser apreciado com 
uma refrescante cerveja artesanal ao 
lado, num ambiente descontraído.
Ao longo dos anos, Ricardo Ribeiro tem 
procurado inovar e apresentar um ser-
viço cada vez melhor aos seus clientes, 
acrescentando que deve ser esse o ca-
minho que a restauração vimaranense 
deve seguir “Não devemos olhar para 
os outros espaços como concorrentes 

mas sim como parceiros. Precisamos de 
todos para levar esta cidade a bom por-
to. Eu sou um Vimaranense orgulhoso 
pela cidade onde vivo. Todos devemos 
sentir-nos orgulhosos por termos uma 
cidade tão bela como esta.”

O resultado desta dedicação tem dado 
frutos e são cada vez mais os clientes 
que chagam de fora de Guimarães, de 
“todo o Norte de Portugal”, diz Ricardo 
Ribeiro, orgulhoso do caminho percorri-
do. E, a entrada no concurso Melhor Sa-
bor De Portugal 2017 abriu-nos outras 
portas e deu-nos visibilidade nacional, 
que ainda não tínhamos.”
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“A TODOS QUE VOTARAM 
E FIZERAM PASSAR A 
INFORMAÇÃO A TERCEIROS 
MUITO OBRIGADO PELO 
APOIO”

O concurso gastronómico teve ainda 
um cariz solidário. Na fase de votações 
do público nas redes sociais, por cada 
voto, a organização do concurso decidiu 
oferecer 100 gramas de arroz a uma 
instituição de solidariedade à escolha 
do restaurante participante, o Museu 
do Presunto selecionou a Fraterna. Com 
os votos alcançados foram doados a 
esta instituição vimaranense 138 kg de 
arroz na manhã 28 de junho, que serão 
incluídos no seu banco alimentar que 
auxilia cerca de 300 famílias carenciadas 
do concelho.

"EU SOU UM VIMARANENSE 
ORGULHOSO PELA 
CIDADE ONDE VIVO. 
TODOS DEVEMOS SENTIR-
NOS ORGULHOSOS POR 
TERMOS UMA CIDADE TÃO 
BELA COMO ESTA.”

Ricardo Ribeiro,
Gerente do Museu do Presunto

CONCURSO 
SOLIDÁRIO

MUSEU DO PRESUNTO
Alameda Alfredo Pimenta 

Centro Comercial Triângulo loja 32 
Guimarães

Tel. 253 433 182
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empresário em Chicago lembrou-se 
que realmente viver bem numa cidade 
americana implicava que pessoas 
que viviam pior também deveriam ser 
auxiliadas, então pensou que deveria 
formar um movimento de pessoas 
ligadas à indústria no sentido de fazer 
qualquer coisa pelos outros. Esse 
empresário chamava-se Melvin Jones, 
foi o fundador daquilo que hoje são os 
Lions. A primeira reunião entre compa-
nheiros (assim se chamam os Lions) foi 
no dia 7 de junho de 1917, nessa reunião 
nasceu o movimento. O nome resulta 
de haver na fundação um clube que 
tinha esse nome. Os Lions ultrapassa-
ram a barreira física dos Estados Unidos 
em 1945, primeiro para o Canadá e mais 
tarde para o resto do mundo. Os Lions 
fizeram parte da fundação Organização 
das Nações Unidas, sendo certo que 
atualmente é a única organização do 
mundo que faz parte permanente das 
ONU. Hoje existem no mundo cerca de 
1 milhão e 400 mil Lions. O movimento 
está difundido na maioria dos países, 
inclusivamente na China há um grande 
crescimento. 

E em Portugal como é que chegou?

Em Portugal começou por volta de 
1962, antes do 25 de abril, numa altura 
em que só homens podiam fazer parte 
dos clubes, de resto, também era assim 
com os Rotários, sinais dos tempos.

Isso estava relacionado com o regime 
ou era igual em outros países?

Era assim em todo o lado, só depois, 
mais tarde, é que as senhoras começa-
ram a ser admitidas, penso que mesmo 
noutros movimentos como os rotários 
foi mais ou menos idêntico, aliás os 
rotários nasceram um bocadinho antes 
dos Lions, embora a projeção dos Lions 
tenha sido bastante maior. São dois 
movimentos com algumas particulari-
dades e alguma identidade, de qualquer 
forma aqui em Portugal os Lions apare-
ceram 1962. Tudo começou em Lisboa. 
O primeiro clube foi Lisboa Mater, de 
que penso que o nosso presidente da 
República, que é Lion, faz parte. O clube 
de Guimarães formou-se em 1969, 
por ação de um conjunto de pessoas 
ligadas um bocadinho à cultura, alguns 
advogados, algumas pessoas de 
profissões liberais. Atualmente o país 
esta dividido em duas zonas o centro 

EDUARDO LEITE
BALANÇO DE UM 

MANDATO À FRENTE 
DO LIONS GUIMARÃES

TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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O presidente cessante dos Lions é 
natural de Urgezes, é médico dentista, 
licenciado pela Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade do Porto, 
pós-graduado em Reabilitação Oral e 
Extra-oral, pela mesma Faculdade, é 
também pós-graduado em edodontia 
pelo Instituto de Ciências da Saúde 
– Norte. É casado com Maria Fernan-
des de Castro, também licenciada em 
medicina dentária. O pai era procurador 
da República em Guimarães, até se ter 
jubilado, tem agora 83 anos, a mãe foi 
professora primária e diretora da esco-
la de Urgezes, tem agora 80 anos. Tem 
dois filhos, uma médica de 25 anos e 
um finalista de Gestão, com 22.

Sente-se feliz e orgulhoso por ter 
efetuado durante cerca de uma dezena 
de anos cirurgia  oral de forma comple-
tamente gratuita aos utentes do Centro 
de Paralisia Cerebral de Guimarães, no 
Bloco Operatório do Hospital da Senho-
ra da Oliveira.

Como é que surgiu o movimento Lion?

O movimento começou há precisa-
mente 100 anos. Nessa altura, um 

EDUARDO LEITE CESSOU O MANDATO COMO PRESIDENTE DO LIONS CLUBE DE GUIMARÃES, NO 
PASSADO 31 DE MAIO. NO SEU MANDATO OS LIONS CRESCERAM E REJUVENESCERAM. 
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norte e o centro sul. Há países que pela 
sua dimensão não têm um centro e 
estão agrupados com outros países, 
portanto, para um país como Portugal 
ter dois centros, não é mau. Aqui no 
Centro Norte temos 1120 sócios (mais 
ou menos) e haverá um pouco mais no 
Centro Sul.

E em Guimarães, quantos são?

Em Guimarães atualmente somos o 
terceiro clube do país e temos setenta 
sócios. Começamos com um grupo de 
60 depois já tivemos mais e menos, 
esta é uma fase boa em que entraram 
vários sócios, mais novos, com novas 
ideias.

O Lions é um clube de elite?

Não, eu acho que não. É engraçado que 
já me perguntaram isso numa entre-
vista.

Provavelmente corresponde a perce-
ção social…

Nessa altura achei piada porque uma 
das perguntas era essa, e eu dizia, e 
digo na mesma, eu não me importo que 
lhe chamem clube de elite na solida-
riedade. Os Lions eram considerados 
um pouco elitistas: porque havia um 
tipo de protocolo para se entrar para os 
Lions e ainda hoje existe. Isto é, para se 
admitir um novo membro, senhora ou 
homem, tem que ser proposto por um 
dos sócios, alguém que encaixa no per-
fil solidário, uma pessoa que gosta de 
fazer coisas pelos outros, para o bem 
dos outros, em proveito de terceiros. 
Eu tenho apenas 15 anos de Lions, mas 
talvez, no passado, houvesse entraves 
a que determinado tipo de pessoas 
fizessem parte do grupo, se tivessem 
umas características que eventualmen-
te não agradassem a toda a gente. Hoje 
em dia eu penso que isso não pode ser 
assim.

O que é que as pessoas aportam para 
o clube? Tem que se ter dinheiro?

Não.

Então o que é que um novo sócio 
soma ao clube?

Um Lion sozinho paga uma cota de 200 
euros por ano, desses 200 euros há 

uma percentagem que vai para Lions 
internacional, outra percentagem vai 
para a governadoria de Portugal e uma 
parte fica aqui no clube, e serve para 
o clube gerir as suas coisas; há uma 
sede, água, luz e todas as outras coisas 
normais de uma organização. Se for 
um casal, a senhora paga 100 euros 
e o marido paga 200 euros, portanto, 
é a cota que temos de resto os Lions 
tem uma forma de agir que não tiram 
dinheiro do seu bolso para fazerem 
qualquer campanha, isto é, o principio 
não é esse. A ideia é angariar fundos 
através da ação de cada sócio. Já agora, 
a Lions internacional tem uma ação 
que pouca gente conhece em termos 
de cegueira no mundo, sendo uma das 
principais organizações a agir neste 
domínio em África.

Em que é se traduz a ação dos Lions 
em Guimarães?

Temos, por exemplo, colaborado com 
os refugiados. Juntamos sócios e per-
guntamos: o que podiam fazer? Arran-
jou-se roupa, loiças de cozinha alguns 
eletrodomésticos, alcatifas, brinquedos. 
Foi tanta coisa que a vereadora Paula 
Oliveira ficou admirada. Em Guimarães 
o peditório da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro é da nossa responsabilidade, 
desde que o fazemos, já entregamos à 
Liga 1 milhão e 400 mil euros. Somos o 
clube Lions do país que mais angaria no 
peditório da liga contra o cancro. Vinte 
por cento desta verba retorna aos Lions 
e o clube todos os anos usa esta quan-
tia para apoiar o Hospital da Senhora da 
Oliveira.

Têm a medalha de honra da cidade.

Foi-nos dada pelo António Magalhães, 
embora o Domingos Bragança seja 
uma simpatia para connosco. Ambos 
são considerados companheiros Melvin 
Jones, uma honra entre os Lions.

Qual é o aspeto mais relevante da 
ação dos Lions?

Acho que nos Lions a coisa mais im-
portante realmente é a parte solidaria. 
Este ano, mais uma vez, fazemos um 
concurso nacional do texto da paz e do 
cartaz da paz, isso é feito pelas escolas. 
Tivemos 11 agrupamentos escolares 
aqui do concelho a participar, no ano 
passado. A nível nacional obtivemos 

o primeiro e terceiro prémio no texto, 
para alunas da Santos Simões e Colégio 
de Nossa Senhora da Conceição.

Que balanço faz do mandato que ago-
ra terminou?

Este ano a média de idades dos sócios 
do clube reduziu. As pessoas que 
entraram, na grande maioria estavam 
entre os 40 e os 50 anos. Duplicamos 
o número de sócios neste mandato, na 
minha presidência entraram 42 pes-
soas. Há novas ideias que se misturam 
com as de quem anda cá há muitos 
anos. Não podemos esquecer que há 
pessoas, como o Gama Brandão, que 
andam nisto há 47 anos.

Quais são os próximos desafios para 
os Lions?

Temos um clube muito unido, o que é 
bom. O José Catarino (novo presiden-
te) tem ideias, tem a experiência e o 
conhecimento. Da minha parte o atual 
presidente pode contar com todo o 
apoio. Além disso, vamos ter, pela pri-
meira vez, cinco elementos de Guima-
rães na governadoria Norte e a Teresa 
Gama Brandão vai presidir ao conselho 
de antigos governadores. Tudo indica 
que será um bom ano.



24

Com as férias no horizonte, aviva-se 
o espírito da descoberta, aventura 
e repouso revigorante. Se ainda não 
conhece as Aldeias do Xisto, esta é 
uma ótima ocasião para se embrenhar 
por este mundo encantado que muito 
tem para o surpreender. São vinte e 
sete as aldeias que se distribuem por 
cinco áreas distintas. É na Serra da 
Lousã que podemos encontrar o maior 
aglomerado, com a aldeia do Talasnal a 
abrilhantar todo este conjunto.

De acordo com os dias que destinar à 
viagem, elabore um itinerário cuidado; 
pode visitar várias aldeias, nomeada-
mente as da Serra do Açor, do Zêzere ou 
Tejo-Ocreza.

Dedique dois dias ao Talasnal, onde 
poderá alojar-se em diferentes casas 
rurais. Espera-o um local luminoso que 
o surpreenderá não só pela sua dimen-
são, mas pelo modo cuidado e deta-
lhado com que têm sido reabilitadas as 

sua casas. Vai perder-se por quelhas es-
treitas e pitorescas, e quererá espreitar 
todos os recantos que o olhar alcança.

Se pretende almoçar no afamado 
restaurante Ti Lena, faça reserva prévia 
para evitar desilusões. Neste espaço 
que presta homenagem à última habi-
tante da aldeia, a entrada faz-se pela 
cozinha, e a ala destinada às refeições 
está decorada tradicionalmente, de um 
modo que o fará sentir-se peculiarmen-
te aconchegado. Parece uma casinha 
saída de um conto infantil. Também 
pode almoçar na esplanada que convida 
a sentar e saborear a panorâmica ser-
rana. Das iguarias confecionadas com a 
mestria de outrora, o cabrito assado em 
forno a lenha com castanhas e batatas, 
a chanfana e a mouse de morangos 
com suspiros merecem a prova.

Informe-se sobre as diversas atividades 
que pode praticar ou dedique-se ao 
ócio, e desfrute dos encantos e da paz 

de tão belo local. Visite os bares e as 
casas de artesanato regional.

Na manhã seguinte acorde cedo. 
Carregue uma pequena mochila com 
água, chapéu, protetor solar, toalha e 
fato para ir a banhos. Não se esqueça 
do calçado confortável e, por precau-
ção, bastão de marcha. Caminhe pelo 
trilho pedonal com as indicações para o 
Castelo, que avistará em baixo, esprei-
tando entre a vegetação. Deverá ter 
atenção a alguns pontos do percurso, 
mais íngremes ou escorregadios e que 
implicam cuidados redobrados. Passará 
por uma central hidroelétrica e avistará 
uma pequena ermida (não abrangida 
pelo trilho).

Numa espécie de vale encantado, 
levanta-se imponente o Castelo da 
Lousã - também conhecido por Castelo 
de Arouce. Pertence a uma das primei-
ras linhas defensivas para controlar 
os acessos meridionais a Coimbra, na 

AS ALDEIAS DE XISTO DISTRIBUÍDAS PELA REGIÃO CENTRO DO PAÍS SÃO UM ERÁRIO DE INESTIMÁVEL 
VALOR CULTURAL, HISTÓRICO, NATURAL E TESTEMUNHO VIVO DE TRADIÇÕES ÍMPARES. CONSULTE O 
MAPA E RABISQUE O ROTEIRO, PARTINDO DO TALASNAL.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

TALASNAL
MERGULHO NA
MAGIA DA LOUSÃ
TEXTO E FOTOS: COTIKOS



segunda metade do século XI, e traz na 
alma a lenda da princesa Peralta.
É de grande beleza a Ermida de Nossa 
Senhora da Piedade, um importante 
Santuário Mariano, composto por três 
capelas. A imagem de Nossa Senhora 
da Piedade encontra-se na capelinha do 
topo, cujas paredes alvas contrastam 
com a verdura em redor. É graciosa a 
perspetiva que daqui alcançará.

Próximo do complexo religioso e so-
branceiro às piscinas fluviais, o Burgo 
oferece deliciosos pratos de comida 
regional, que poderá degustar na 
companhia da paisagem que espreita 

pelas janelas. Durante a tarde, passeie 
pelo complexo ou mergulhe nas águas 
frescas de um cenário convidativo.

Não se esqueça do relógio; inicie, atem-
padamente, a ascensão que o trará de 
volta ao Talasnal. A exigência do trilho é 
moderada/elevada, mas a envolvência 
é surpreendente. Após a passagem da 
densa manta florestal, a aldeia surge 
dourada pelo sol da tarde, com a Serra 
do Açor ao fundo. Demorar-se-á a ob-
servar esta moldura de encanto singelo. 

Carregue a bagagem e faça-se à estra-
da, a próxima aldeia aguarda-o.
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F2J ALUMÍNIOS E VIDROS LDA.
 20 ANOS

EMPRESAS COM SINAL +

Filipe Silva já tinha doze anos de ex-
periência de produto. José Fraga, por 
seu lado, havia estado no têxtil onde 
aprendera a importância da informática 
e do rigor na gestão. Os três anos de 
contacto com o alumínio e vidro e a 
rápida compreensão do mercado indi-
caram-lhe o caminho. Entenderam as 
suas personalidades como uma vanta-
gem e, associados, deram os primeiros 
passos numas instalações reduzidas, 
alugadas em Mesão Frio.

A confiança de que mais vale um futuro 
incerto do que a certeza de nada fazer 
para melhorar a vida, estão na génese 
da empresa F2J, empresa sediada na 
freguesia de Nespereira. A entrar no pe-
ríodo em que a sociedade comemora os 
20 anos de existência, os sócios Filipe 
Silva e José Fraga olham para trás com 
um inegável orgulho. 

Muitos quilómetros quadrados de 
vidro e uma infinidade de esquemas e 
soluções em caixilharias de alumínio 
se passaram desde aquele dia em que 
decidiram reunir o parco capital finan-
ceiro disponível para darem o seu grito 
de Ipiranga empresarial. 

Nessa altura era maior o capital de 
conhecimento acumulado entre os dois 
sócios do que propriamente disponibili-
dade financeira. Mas, o mais importante 
para o passo em frente foi, sem dúvida, 
a vontade férrea de arriscar.

Não foi fácil, todavia, entrar no mer-
cado, as principais empresas da área 
acreditaram nas capacidades de Filipe 
Silva e José Fraga e os dados estavam 
lançados. Encontrados os parceiros 
certos para avançar, a F2J impôs-se a 
uma obrigação: cada cliente seria abor-
dado com um orçamento claramente 
descrito e quantificado, rompendo com 
o hábito de trabalho sem critério que 
dominava. Na opinião de Fraga e Filipe, 

reside aí a fórmula que estabeleceu um 
rápido capital de confiança responsável 
por relações duradouras. A clareza de 
processos é, ainda hoje, tida como “o 
programa” da empresa.

Na F2J o rigor é uma exigência per-
manente. Quem entra no armazém 
percebe isso imediatamente. Cada coisa 
no seu lugar, um lugar para cada coisa. 
Não cede em facilitismo. Essa filosofia 
explica a razão da F2J constar como o 
parceiro fundamental de varias empre-
sas entre as quais a distinguida como 
a melhor construtora nacional de 2016 
pelos “Prémios Construir”, e de estar 
presente em obras emblemáticas prati-
camente em todo o país.

Nos últimos anos a F2J resolveu inter-
nacionalizar-se. abriu uma empresa 
filial para tentar impor-se no mercado 
Angolano, mas, percebendo problemas, 
retirou-se. A ideia de rigor impõe passos 
seguros. Hoje percebe que avaliou bem. 
Dedica-se aos mercados de Espanha, 
França e Bélgica onde concentra 30% 
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da sua faturação havendo indícios de 
uma maior procura futura desses mer-
cados pelos produtos da empresa. 

Os novos mercados obrigam a aguçar 
o engenho e encontrar soluções para 
os novos desafios. É assim que a F2J 
está nesta altura obrigada a inovar para 
solucionar. “Há solicitações de produtos 
que temos de criar”, afirma José Fraga. 
Tudo indica que a satisfação do merca-
do exterior venha a produzir um rápido 
crescimento da faturação. 

Desde 2005 que a F2J está certificada 
pelo Sistema de Gestão da Qualidade 
de acordo com a NP EN ISO 9001. Opera 
hoje com um corpo de doze trabalha-
dores sendo que 50% opera na área da 
informática. Durante a crise que assolou 

os anos de 2011 em diante, a gestão fez 
um esforço para os colaboradores não 
saírem em nenhuma altura prejudica-
dos. 

Este quadro é propício à dinâmica e 
para novos projetos. “Na forja já estão 
novos produtos baseados em ferro, aço 
inox e a certeza de abranger outras 
áreas do mercado”, explicam Fraga e 
Filipe. É mais um passo. Mas tal só será 
possível dentro de um ano, nas novas 
instalações concebidas para albergar a 
sua estrutura produtiva e prosseguir a 
senda de crescimento que sempre lhe 
esteve associada. Pensada para ofere-
cer um ambiente de trabalho saudável, 
a nova unidade Industrial situa-se em 
Serzedelo e vai ocupar uma área com 
mais de 8000 metros quadrados.

“NA FORJA JÁ ESTÃO NOVOS 
PRODUTOS BASEADOS EM FERRO, 
AÇO INOX E A CERTEZA DE 
ABRANGER OUTRAS ÁREAS DO 
MERCADO”

Fraga e Filipe SIlva, Administradores da 
F2J - Alumínios e Vidros, Lda
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1 - A LOCALIZAÇÃO DA ‘CASA DA CRUZ’

Saindo de Guimarães, pela estrada 
de Felgueiras, o leitor vai encontrar, à 
sua direita, meia dúzia de quilómetros 
adiante da rotunda de Paçô Vieira, 
uma quinta totalmente murada, que 
tem inscrito, na pedra, junto ao umbral 
esquerdo do portão, o dizer: “Casa da 
Cruz”.

Quase não se dá pelo local, e mal se 
‘percebe’ a quinta; mas o certo é que aí 
funcionou, no século XVIII, um impor-
tante centro religioso e cultural, entre-
tanto caído em absoluto esquecimento.
O acesso ao local também pode ser fei-
to por cima, por Calvos, nas imediações 
da Senhora da Lapinha.

2 - O PADRE JOSÉ SIMÕES, FUNDADOR 
DA ‘CASA DA CRUZ’

A Casa da Cruz pertence à freguesia 
de São Martinho de Fareja, que é, hoje, 
concelho de Fafe.

Mas no século XVIII, essa freguesia 
integrava o concelho de Guimarães. Só 
passou ao concelho de Fafe com a re-
forma administrativa operada em 1853.
O ‘Inquérito Paroquial’ de 1842 apre-
senta-a limitada, a poente, pelo monte 
da Lapinha, e a nascente, norte e sul, 
pelas freguesias de Cepães, Infantas e 
Serzedo, respectivamente.
Foi nessa localidade de Guimarães que 
foi fundada, em 1751, pelo Padre José 

HISTÓRIA DE GUIMARÃES

UM CENTRO RELIGIOSO E CULTURAL,
EM GUIMARÃES, NO SÉCULO XVIII
A CASA DA CRUZ DE FAREJA
TEXTO: LINO MOREIRA DA SILVA

Simões (1693-1763), a ‘Casa da Cruz’, na 
quinta com o mesmo nome.
Este padre, natural de São Lourenço de 
Calvos, Guimarães, era filho de António 
Martins e Ana Simões.

Saindo da terra natal, viajou até Lisboa, 
e depois para Itália e Brasil.
Em Lisboa e Roma, conheceu o tra-
balho dos Padres da Cruz, o que foi 
determinante para a criação da ‘Casa 
da Cruz’, em Guimarães.

Seguiu para o Brasil (1725), onde exer-
ceu funções de pároco adjunto (vigário) 
em Santa Maria de Ribeirão, Minas 
Gerais.
Foi de lá que mandou comprar a quinta 
que veio a ser ‘da Cruz’ e a anexou ao 
património herdado que já tinha no 
local (Calvos e Fareja).

A quinta foi-lhe vendida por Cosme 
Peixoto de Miranda (que também ven-
deu, ao Arcebispo de Braga, D. José de 
Bragança, a casa que este reconstruiu 
e habitou, no Terreiro da Misericórdia, 
em Guimarães, como já escrevi, num 
destes artigos).

Regressado do Brasil (1741), foi aí que se 
recolheu, edificando a Casa da Cruz e a 
sua igreja (1746).

3 - O QUE FOI A ‘CASA DA CRUZ’

Fisicamente, a Casa da Cruz foi um edi-
fício (que ainda existe, embora transfor-
mado), com uma cerca e quinta anexa, 
e uma igreja, dedicada ao Senhor do 
Bonfim (muito venerado no Brasil).
Esta igreja é descrita, nas Memórias Pa-
roquiais de 1758, como tendo uma “altu-
ra ordinária, com sua torre de sinos”, e 
três altares: “o mor, com a imagem do 
Senhor do Bonfim”, e “dois colaterais, 
abaixo da capela maior, um com Nossa 
Senhora do Rosário, outro com São 
Vicente”.

Aí fundou, o Padre José Simões, um 
“centro religioso” e uma “escola de ler, 
escrever” e “ensinar gramática”, dirigida 
aos “meninos pobres da região”.

Entendia ele que “arrancar o próximo à 
ignorância é o mais duradouro e mais 
alto serviço que se lhe pode prestar”. A 

ignorância põe os indivíduos “à mercê 
de todas as influências e flutuações”, 
sendo que uma “reforma autêntica da 
sociedade” tem de partir do íntimo das 
pessoas.
Este modelo educativo é perfeitamente 
actual.

Essa escola, que era “gratuita”, “popu-
lar” e de “ensino público”, foi apoiada 
pelo Arcebispo D. José de Bragança (que 
tinha “particular estima” pelos Padres 
da Cruz) e por D. João V, e exerceu um 
papel relevantíssimo, na região.

Quando fechou portas, com a extinção 
da Casa da Cruz, ficou um ‘vazio’ muito 
forte (como se pode ler no ‘Inquéri-
to Paroquial’ de 1842), deixando os 
meninos de aprender a ler, ficando sem 
apoios para se tornarem “cidadãos 
úteis, a si e à Pátria”. A partir daí, só 
os filhos de “pessoas mais abonadas” 
passaram a receber instrução, porque 
aos outros faltavam “as condições e os 
meios para poderem manter seus filhos 
fora de casa, quando todos ou quase 
todos aprenderiam… se comodamente 
ali o pudessem fazer”.

O Padre José Simões tinha a ajudá-lo, 
nas suas tarefas, dois sobrinhos: o 
Padre José Simões Cardoso e o Padre 
Diogo Simões.
Mas como essa ajuda não chegava, 
chamou ao serviço os Padres da Cruz 
(1753), para pregarem, na igreja, e lec-
cionarem, na escola.

E os Padres da Cruz deixaram memória 
como exímios pregadores e excelentes 
professores, tornando Fareja, Guima-
rães, num apreciável centro religioso e 
cultural, para a época.

4 - AS ORIGENS DOS ‘PADRES DA 
CRUZ’

Os Padres da Cruz são os Padres da 
Congregação da Missão de São Vicente 
de Paulo – também conhecidos por 
Padres Lazaristas, entre outros nomes.
A Congregação foi fundada, em França 
(1617), por São Vicente de Paulo (1581-
1660), propondo-se trabalhar na evan-
gelização e na instrução das popula-
ções rurais e na formação do clero.
Depois de aprovada, pelo Papa Urbano 
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VIII (1568-1623-1644), a Congregação 
foi-se espalhando, chegando também a 
Portugal.

5 - OS ‘PADRES DA CRUZ’, EM 
PORTUGAL

A Congregação da Missão, em Portu-
gal, foi criada, em 1717, pelo Padre José 
Gomes da Costa.

Em 1720, esse mesmo padre adquiriu a 
Quinta de Rilhafoles, em Lisboa, e nela 
instalou a Congregação, construindo 
residência e igreja.

Para início do seu funcionamento, 
vieram, de Itália, 4 padres e 2 irmãos 
leigos.

Depois da morte do Padre José Gomes 
da Costa (1725), esses Padres e Irmãos 
regressaram às origens, ficando a Con-
gregação da Missão, em Portugal, re-
duzida a um padre catalão, José Jofreu, 
um irmão leigo italiano, João Baptista 
Marquísio, e mais alguns padres portu-
gueses.

Mas com a canonização de São Vicente 
de Paulo (1737), a congregação passou 
por grande desenvolvimento.

Cerca de um século depois, os Padres 
da Congregação da Missão foram 
expulsos do país, por força do Decreto 
de 30.05.1834, que extinguiu as ordens 
religiosas e confiscou os seus bens – 
disse-se (um lamentável ‘equívoco’ da 
história!), em nome do “bem público” e 
para a “felicidade da nação”, a “pureza 
do culto” e a “regeneração do Povo 
Português”.
Os Padres da Missão regressaram a 
Portugal, em 1853, mas foram, de novo, 
expulsos, com a República, ressurgindo, 
uma vez mais, em 1927.
A Congregação tem, actualmente, ac-
tivas diversas casas, entre elas a Casa 
de Rilhafoles, de Lisboa (Casa-Mãe), e 
a Casa do Monte de Santa Quitéria, em 
Felgueiras.

6 - OS ‘PADRES DA CRUZ’, EM GUIMA-
RÃES

Em resposta ao pedido feito, aos Pa-
dres da Cruz, pelo Padre José Simões, 
vieram, de Lisboa, os Padres Leonardo 
Gorgónio, Manuel de Carvalho e Sebas-
tião Mota.

Os primeiros Superiores da Casa da 
Cruz de Guimarães foram o Padre Gor-
gónio, até 1754, o Padre José Simões, 
até 1758, o Padre Apolinário Almeida 
Pimentel, até 1777, e o Padre José dos 
Reis.

O Padre José Simões doou à Ordem 
todos os seus bens.

Outras doações foram feitas, aos 
Padres da Cruz, entre elas a casa do 
Arcebispo D. José de Bragança (1752), 
pelo seu mordomo, João Lobo da Gama, 
a que já me referi em artigos anteriores.

7 - OS ÚLTIMOS DIAS DA ‘CASA DA 
CRUZ’ DE GUIMARÃES

Em 1834, com a extinção das Ordens 
Religiosas, os Padres da Casa da Cruz 
de Guimarães “dispersaram, como e por 
onde puderam”.
O culto, na igreja, continuou, assegu-
rado pelos Padres António Pereira de 
Azevedo e Cristóvão de Nossa Senhora 
do Patrocínio, mas terminou o centro 
educativo.

8 - O QUE RESTA DA ‘CASA DA CRUZ’ 
DE GUIMARÃES

Nos anos vinte do século XX, o que ha-
via sido a Casa da Cruz foi vendido ao 
Barão de Paçô Vieira, Alfredo Vilas-Boas 
(1860-1926).

O complexo foi, outra vez, vendido, 
e encontra-se, hoje, com uma parte 
transformada e a outra a cair de ruína.
O acesso ao local é feito por uma esca-
daria em pedra, com adornos clássicos 
e painéis de azulejos alegóricos, de 
meados do século XX.

Por baixo da vegetação desordena-
da, adivinha-se muita beleza (e muita 
memória), que poderia (deveria) ser 
ressuscitada.
Há lugar, hoje, para aquele património, 
que não se pode deixar perder.

A responsabilidade é conjunta, de Gui-
marães e Fafe, pelas ligações histórico-
-administrativas que os dois concelhos 
possuem, ali.
Justifica-se uma intervenção pública, 
no local, porventura muito mais do que 
outras que se têm feito, por aí.
Intervir nele (depois de um entendimen-
to com o actual proprietário) será uma 
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boa oportunidade para provar que o 
património histórico-cultural relevante 
não existe apenas nas cidades, nem 
nos seus ‘venerados’ centros históricos, 
mas também nas periferias, e que as 
respostas às necessidades culturais das 
populações também podem (devem) 
ser dadas através de projectos intermu-
nicipais...

FOTOGRAFIA: DGPC
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Atualmente, ser podologista, significa 
ter uma atividade clínica com autono-
mia profissional na área das ciências 
da saúde, com franco reconhecimento 
na investigação, inovação e no de-
senvolvimento de novos métodos de 
diagnóstico e de tratamento do pé e da 
marcha.

A podologia representa a mais recente 
profissão das ciências da saúde em 
Portugal, reconhecida pelo Governo 
Português através da Lei 65/ 2014, que 
atribui competências de diagnóstico e 
tratamento das doenças dos pés que, 
até agora, estavam apenas ao alcance 
de algumas especialidades médicas. 
Na verdade, o domínio das funções 
do pé, da patologia, diagnóstico e 
tratamento individualizado, realizado 
por profissionais de saúde altamente 
especializados, é uma mais-valia para 
o doente e uma segurança para a 
saúde pública.

Seguir esta carreira profissional em 
Portugal, representa uma intervenção 
clínica a vários níveis, nomeadamente na 
patologia do pé da criança, na medicina 
do trabalho, na prática de desporto, na 
geriatria e na diabetes. A avaliação e 
orientação do caminhar, da postura e de 
apoio do pé e o estudo pormenorizado 
do calçado a cada etapa do crescimento 
e ao tipo de pé e de profissão ou prática 
de exercício físico, é fundamental para a 
prevenção e para o tratamento eficiente 
das doenças dos pés.

A missão dos podologistas tem sido 
fundamental na melhoria da qualidade 
de vida da população, na consciencia-
lização para a prevenção e tratamento 
precoce e na diminuição das taxas de 
amputação do pé diabético. A interven-
ção destes profissionais, pela sua es-
pecialidade e interesse, na problemá-
tica do pé diabético, tem demostrado 
a sua importância na diminuição das 
complicações desta catástrofe. Este 
foi um atributo retratado no Despacho 
3052/2103 do Ministério da Saúde, ao 
incluir os podologistas como elemen-
tos fundamentais nas equipas multi-
disciplinares, nos cuidados primários 
dos Centros de Saúde e nos cuidados 
diferenciados a nível hospitalar.

A integração dos podologistas nos cui-
dados de saúde primários e diferencia-
dos de atenção e tratamento do pé no 
Serviço Nacional de Saúde é uma rea-
lidade. O podologista é um profissional 
de saúde reconhecido para exercer a 
sua atividade clínica, no sector público 
e privado, e o aumento da procura des-
tes profissionais tem aumentado.

O podologista, ao abrigo da nova Lei, 
pode ser o diretor da sua Unidade 
Clínica, tem competência para receber 
diretamente o doente na sua clínica ou 
consultório, avaliar e solicitar os exa-
mes complementares de diagnóstico, 
realizar o diagnóstico da patologia do 
pé e realizar o tratamento necessário. 
É uma profissão muito autónoma, com 

responsabilidade clinica e com presti-
gio junto da sociedade médica e civil.

O domínio e intervenção dos podolo-
gistas passa pela investigação, estudo, 
prevenção, diagnóstico e tratamento 
das doenças dos pés. A abrangência de 
formação desses profissionais per-
mite-lhes intervir ao nível clínico, em 
consulta autónoma ou em contexto 
hospitalar, participar em projetos de in-
vestigação em áreas empreendedoras 
como o sector têxtil, calçado, indústria 
farmacêutica e na área da saúde.

Nos últimos anos, foram desenvol-
vidos, com a intervenção direta e 
principal dos podologistas, projetos de 
investigação, financiados ao nível eu-
ropeu, nas áreas têxtil e calçado com a 
colaboração de centros tecnológicos e 
de investigação acreditados e reconhe-
cidos, como o CITEVE (Centro Tecnoló-
gico das Indústrias Têxtil e do Vestuário 
de Portugal) e o IINFACTS (Instituto de 
Investigação e Formação Avançada em 
Ciências e Tecnologias da Saúde). O co-
nhecimento diferenciado e especializa-
do, é hoje, considerado essencial para 
desenvolver investigação séria, credível 
e com perspetiva de desenvolvimen-
to e produção futura, sendo que na 
área da saúde do pé, o podologista é 
indispensável no processo de inovação 
e desenvolvimento.

Dr Manuel Azevedo Portela  

SER PODOLOGISTA

UMA OPORTUNIDADE DE 
AUTONOMIA CLÍNICA E DE 
INOVAÇÃO NO SECTOR
DA SAÚDE
TEXTO: DR MANUEL AZEVEDO PORTELA
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O TÉNIS FEMININO DE NÍVEL 
INTERNACIONAL VOLTOU À CIDADE-BERÇO

HENDO GUIMARÃES LADIES OPEN

TEXTO: RUI DIAS

O TÉNIS FEMININO DE NÍVEL INTERNACIONAL VOLTOU À CIDADE-BERÇO COM O HENDO GUIMARÃES 
LADIES OPEN. O SUCESSO DA ORGANIZAÇÃO FAZ COM QUE O CLUBE DE TÉNIS DE GUIMARÃES JÁ 
PROJETE UM TORNEIO MAIS AMBICIOSO, EM 2018.

Neste torneio ITF feminino, com 15 mil 
dólares em prémios monetários, as 
portuguesas estiveram em especial 
destaque. Logo na fase de qualifi-
cação, Ana Filipa Santos conseguiu 
garantir uma vaga no quadro principal 
da prova. Bem perto de conseguir esse 
feito esteve Beatriz Abreu, do CT Bra-
ga, que foi eliminada apenas na última 
ronda do qualifying pela holandesa 
Arianne Hartono.

No quadro principal do torneio entra-
ram oito jogadoras nacionais, num 
quadro bastante competitivo. Francisca 
Jorge, tenista formada no Clube de Ténis 
de Guimarães - onde também bateu 

as primeiras bolas, o melhor tenista 
português, João Sousa - ultrapassou 
com sucesso o primeiro embate contra 
Iglesias Prieto, mas acabou por cair 
perante aquela que viria a revelar-se 
como a grande vencedora do torneio, a 
suiça Lara Michel.

Maria Inês Fonte apareceu em grande 
forma. A jovem tenista treinada na ET 
Maia justificou em pleno o wilcard que a 
organização lhe atribuiu para o quadro 
principal. A tenista alcançou a sua pri-
meira vitória em torneios ITF e marcou 
os primeiros pontos, num momento 
em que tem apenas 15 anos. Depois 
de ultrapassar na primeira ronda uma 

espanhola, Inês Fonte voltou a vencer 
no confronto com a quarta cabeça-
-de-série, Britt Geukens. Depois de um 
percurso memorável, a jogadora cedeu 
nos quartos-de-final perante a impará-
vel Lara Michel.
Maria João Koehler – vencedora conse-
cutiva do Campeonato Nacional entre 
2009 e 2013 - foi a melhor lusa na prova 
e conseguiu alcançar as meias-finais do 
Hendo Guimarães Ladies Open.
A final foi disputada entre a suiça Lara 
Michel (número 284 do mundo em 2014) 
e a espanhola Marta Gonzales. A suiça 
acabou por levar a melhor, tornando-se 
na vencedora do Hendo Guimarães Ladies 
Open, em dois sets por 6-3 e 6-1, em 1h10.

FOTOGRAFIA:  JOÃO BASTOS
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FUTEBOL À LUPA

LIGA EUROPA: 
OS SONHOS DOURADOS
DO VITÓRIA
TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

NO PASSADO ERA O DESPORTO...

Na verdade, essa competição que 
principiaria em 1955, com um jogo entre 
o Sporting e o Partizan de Belgrado, já 
possuía antecedentes em outras provas 
europeias, ainda que seccionadas pelo 
Velho Continente. Assim, para os países 
latinos, existia a Taça Latina, que duran-
te as suas cinco edições, entre 1949 e 
1954, foi vencida pelo Benfica em 1950 
e para os países da Europa Central e 
de Leste (ainda que com participações 
de clubes de países da Europa do Sul, 
especialmente a Itália), a Mitropa Cup, 
que teve a sua primeira edição em 1927, 
revestia-se de extrema importância.

Tal ousadia do jornalista francês, que 
teve imediato e o entusiástico apoio de 
Santiago Bernabéu, na altura presiden-
te do Real Madrid, tinha também um 
propósito político: após o fim da II Guer-
ra Mundial, após a morte de Hitler e de 
Mussolini urgia um projecto que unisse 
a Europa...e uma bola de futebol é um 
excelso meio de união dos povos!

Tal foi o sucesso, que um conjunto de 
ideólogos do desporto rei, dos quais se 
destacava Stanley Rous, que haveria de 

ser presidente da FIFA, criaram quase 
de imediato a Taça das Cidades Com 
Feira, percursora da Taça UEFA, e da 
hoje denominada Liga Europa.

Inicialmente destinada a apenas inte-
grar nos seus quadros competitivos 
equipas em cujas cidades existissem 
feiras de comércio, não estando sob a 
égide da UEFA, só apenas em 1971 ad-
quiria tal nome, num momento em que 
a Taça das Taças também já fazia parte 
das míticas “quartas feiras europeias” 
que faziam as delícias dos apaixonados 
do futebol.

O VITÓRIA EXPERIMENTOU ESSE 
DILETANTISMO...

O Vitória, esse, haveria de participar 
pela primeira vez nas competições 
europeias em 1969. Corria o dia de 10 de 
Setembro e o adversário foi, da então, 
Checoslováquia, o Banik de Ostrava.

Por essa ocasião, nada era como hoje. 
As televisões não demonstravam o 
interesse pelas competições como 
hodiernamente revelam, as provas não 
possuíam patrocinadores e os prémios 
pela participação resumiam-se aos 

QUANDO GABRIEL HANOT, JORNALISTA DO PERIÓDICO DESPORTIVO FRANCÊS L’ÉQUIPE AVANÇOU 
COM A IDEIA DE UMA COMPETIÇÃO EUROPEIA ENTRE CLUBES, NÃO ESTAVA A PRIMAR PELA 
ORIGINALIDADE, MAS TAMBÉM JAMAIS PODERIA ADIVINHAR A VERDADEIRA GALINHA DOS OVOS DE 
OURO QUE AS PROVAS UEFEIRAS SE TORNARIAM...

êxitos de bilheteira, que contudo, e em 
caso de, por contingências do sorteio, 
ocorrer uma viagem mais longa, nem 
poderia ser catalogado de lucro!

E TAL, FOI ASSIM POR MUITOS E 
BONS ANOS....

Mesmo naquela memorável temporada 
de 1986/87, em que o Vitória atingiu os 
quartos final da Taça UEFA, guiado pela 
sabedoria de Marinho Peres e pelos 
golos de Paulinho Cascavel, o que, hoje, 
poderia ser uma extraordinária receita 
extraordinária – e desculpem-nos o 
pleonasmo hiperbólico -, reduziu-se a 
uma memorável prova desportiva, com 
diminutas contrapartidas financeiras. 
Na verdade, dos desafios europeus (e 
foram oito) dessa temporada, apenas 
dois foram transmitidos em directo pela 
televisão (Groningen e Borussia, em 
casa), os patrocinadores referentes à 
publicidade estática eram os mecenas 
que apoiavam o Vitória nas provas 
nacionais e os prémios que existiam 
saíam, simplesmente, do bolso do clube 
para premiar os Conquistadores que 
faziam uma cidade inteira sonhar.

E tal modelo financeiro haveria de per-
durar por mais alguns anos..

NO INÍCIO DOS ANOS 90 DÁ-SE A 
GRANDE MUDANÇA...

Porém, em 1992/1993, surgiria a Liga 
dos Campeões que prenderia, de modo 
inelutável, as atenções do mundo. Fruto 
disso, a UEFA descobriu o seu verdadei-
ro pote de ouro.

Fruto do interesse que a prova despo-
letou, da sua competitividade, da hipó-
tese de as equipas poderem fazer mais 
do que dois desafios de uma elimina-
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tória, o aparecimento de patrocinado-
res fixos e de plataformas televisivas 
dispostas a levar ao mundo todos os 
momentos da competição, levou a que 
a prova entrasse num rumo de distri-
buição monetária de prémios, que fez 
com que, aquando da sua democratiza-
ção e concomitante entradas de clubes 
não campeões dos respectivos países, 
atento o ranking destes, se ouvisse de 
modo recorrente a frase “mais do que 
ser campeão, importa entrar na Liga 
dos Campeões.”

Tal prova, em 2008/2009, teve quase 
para contar com a presença do Vitória 
SC que, fruto do terceiro lugar obtido 
com Manuel Cajuda e após grossa 
desconsideração que foi alvo por parte 
da UEFA, no famigerado processo 
que poderia desclassificar o Porto das 
provas internacionais, entraria nas 
suas pré-eliminatórias... Quem não se 
recorda desse quente e triste Agosto, 
em que o árbitro holandês Pieter Vink, 
fruto de uma decisão incompreensível 
ao anular um golo válido a Roberto, 
prejudicou o clube, imediatamente, em 
seis milhões e meio de euros, que seria 
o prize money pela entrada em tão 
restrita competição?

A LIGA EUROPA: O EL DORADO PARA 
OS COFRES VITORIANOS

Contudo, verdade seja dita que o que o 
Vitória poderá almejar com mais certe-
zas será a Liga Europa. 

Esta prova foi criada na temporada de 
2009/2010 e na temporada de 2017/18 
entrarão pela quarta vez nesta com-
petição, ainda que só  no exercício de 
2013/14 tenham almejado a desejada 
fase de grupos, fruto da vitória na Taça 
de Portugal. Em 2011/2012 e 2015/16, as 
eliminações, respectivamente, perante 
o Atlético de Madrid e Altach impediram 
de agarrar o saco dos milhões.

Este ano, todavia, será diferente!

A obtenção do quarto posto da tabela 
classificativa significa, desde já, a entra-
da na fase dos quarenta e oito partici-
pantes que irão integrar os doze grupos 
de apuramento para os dezasseis avos 
de final, onde se conjugarão com os 
terceiros classificados dos grupos for-
mados na Liga dos Campeões.

Com tal possibilidade, o Vitória arreca-
dará, desde logo, € 2,4M, que será sen-
sivelmente metade do seu orçamento 
para o futebol profissional.

Mas, poderá não ficar por aqui!
Cada vitória alcançada significará um 
superavit de € 360m, sendo que o 
empate trará aos cofres do clube do Rei 
o valor de € 120m.

Caso, se confirmem as melhores 
perspectivas e o Vitória vença o grupo, 
arrecadará € 500m, sendo que se ficar 
em segundo terá direito a € 250m. 
Estas classificações, significado de 
apuramento para os dezasseis avos de 
final, serão merecedoras de um bónus 
de €500m.

Depois, os prémios vão em espiral 
progressiva até à grande final: o apura-
mento para os oitavos é creditado com 
€750m, os quarto-finalistas terão direi-
to a € 1M, sendo que os últimos quatro 
embolsarão € 1,5M.
Para os finalistas há um montante má-

ximo de € 10M para dividir: o vencedor 
arrecadará € 6,5M e o vencido € 3,5M.

Em suma, poderemos estar a falar de 
uma quantia acima de quinze milhões 
de euros e onde não se incluem as 
verbas provenientes das transmissões 
televisivas, que na globalidade valem 
cento e cinquenta e dois milhões de 
euros a distribuir por todos os partici-
pantes.

Em suma, entrar na Liga Europa pode 
significar um ano dourado para o Vitó-
ria...pelo menos em matéria financeira e 
solvência dos cofres!
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O Pavilhão Multiusos transformou-se, 
nos fins de semana de 10 e 11 de junho 
e de 17 e 18 de junho, numa arena de 
ginástica com tapetes, barras, argolas, 
que serviu, primeiro, de palco a todas 
as finais dos campeonatos nacionais, 
que atribuíram 177 títulos, e, depois, 
ao Torneio Internacional, que recebeu 
38 atletas de sete países, entre eles 11 
portugueses.

O presidente da Federação de Ginástica 
de Portugal, João Paulo Rocha, referiu, 
após as Super Finais, que a prova pode 
até voltar “mais vezes” a Guimarães 
e referiu que a expressão ganha pela 
cidade, também com a criação do pri-
meiro clube, o Guimagym – os ginastas 
acompanharam os dois eventos – e 
a inauguração da Academia, a 24 de 
junho, resulta do “legado” deixado pela 
Festa Nacional da Ginástica, em 2013. Já 
Aníbal Rocha, da Tempo Livre, avançou 
à Mais Guimarães que há trabalho em 
marcha para acolher, de novo, o evento 
em 2018.

Entre os novos campeões, Filipa Martins 
destacou-se com dois títulos na ginásti-
ca artística. A ginasta do Sport Clube do 
Porto, que participou nos Jogos Olímpi-
cos em 2016, disse que a prova serviu 
para preparar as Universíadas, em Taipé 
(Taiwan), no mês de agosto, e o Mundial 
de outubro, em Montreal (Canadá). 

O DOM DA FORÇA E DA FLEXIBILIDADE 
INVADIU O PAVILHÃO MULTIUSOS

GINÁSTICA

TEXTO: TIAGO MENDES DIAS • FOTOGRAFIAS: FGP

TIAGO BARBOSA NOS TRÊS 
PÓDIOS LUSOS

Portugal alcançou três medalhas em 
seniores no Torneio Internacional de 
Ginástica Artística Masculina, todas elas 
com Tiago Barbosa em comum.
O ginasta do Sport Clube do Porto arre-
cadou, no domingo, a prata na final de 
paralelas simétricas, com 13,150 pontos, 
e o bronze no solo, com 13,700 pontos, 
depois de, no sábado, ter alcançado ou-
tro terceiro lugar com a equipa Portugal 
2, formada ainda por Bernardo Almeida 

e por Simão Almeida, numa final com 
seis equipas, incluindo ainda a Portugal 
1 - Diogo Romero e Pedro Guimarães.

O torneio recebeu 38 ginastas de sete 
países - Estados Unidos, Reino Unido, 
Canadá, Noruega, Suécia e Tunísia, 
além de Portugal -, com 19 a compe-
tirem nos seniores e 19 nos juniores. 
A classificação mais alta da seleção 
mais jovem, composta por José Nogue 
ira, Marcelo Marques, Filipe Almeida, 
Guilherme Campos, João Rios e Eduardo 
Dray, foi o quinto lugar, alcançado em 
cinco provas.

O PAVILHÃO MULTIUSOS REUNIU, PELA PRIMEIRA VEZ EM PORTUGAL, A MAIORIA DAS VARIANTES DA 
GINÁSTICA NUM SÓ EVENTO, QUE ACOLHEU A CONSAGRAÇÃO DE 177 NOVOS CAMPEÕES.
O PRESIDENTE DA TEMPO LIVRE, ANÍBAL ROCHA, GARANTIU QUE GUIMARÃES JÁ “ESTÁ A TRABALHAR” 
PARA RECEBER NOVAMENTE A COMPETIÇÃO PARA O ANO.
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OS RÔTOS NO CAMINHO PRIMITIVO
DE SANTIAGO

PEREGRINAÇÃO

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A ASSOCIAÇÃO DE BTT OS RÔTOS LEVOU A EFEITO A REALIZAÇÃO DE MAIS UMA AVENTURA, A 
PEREGRINAÇÃO DO CAMINHO PRIMITIVO DE SANTIAGO QUE VAI DE OVIEDO ATÉ SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. DECIDIRAM FAZER ESTA AVENTURA 10 BRAVOS RÔTOS.

O tiro de partida foi dado pelo Pre-
sidente da Junta de Pevidém no dia 
14 de junho às 20h00. De S. Jorge de 
Selho, partiram em autocaravanas até 
Oviedo, onde chegaram por volta das 
04h00, aparcando para pernoitar no 
parque de estacionamento do Estádio 
Municipal Carlos Tartiere.

A alvorada para o início da peregrina-
ção aconteceu por volta das 07h30 
com os preparativos para o arranque, 
que aconteceu por volta das 9h00. A 
temperatura que se fazia sentir estava, 
segundo os participantes, “muito boa 
para a prática do ciclismo”. Os Rôtos 
partiram diretos à catedral de Oviedo 
para carimbar as credenciais justifican-
do o local de início do caminho.

Energias recuperadas após o almoço, 
foi tempo de arrancar em direção a Pola 
de Allande para pernoitar e preparar o 
início da subida aos Picos da Europa, 
com paragem intermédia em Tineo.

Para os participantes “esta primeira 
etapa tornou-se um pouco dura devido 
ao estado do piso, visto que o caminho 
percorre uma vasta área agrícola com 
muitas vacarias”.

A segunda etapa teve início às 07h00 
em direção aos famosos Picos da Euro-
pa, entrando no nevoeiro percorreram 
cerca de 5Km sempre de bicicleta à 
mão e durou perto de 2h para atingir o 
topo, sempre na companhia do nevoei-
ro. Depois de atingir o topo e iniciaram a 
descida, “começaram a aparecer paisa-
gens únicas de uma beleza inigualável, 
de cortar a respiração, mas após uns 
registos fotográfico ficando o registo 
em vídeo de uma cascata de nevoeiro 
tínhamos de continuar em direção a La 

Mesa, seguindo depois para Grandas 
de Salime onde nos esperavam para o 
almoço, mas até lá desfrutamos ainda 
de umas descidas brutais até a Barra-
gem de Grandas de Salime com mais 
de 5km arrepiantes cheios de adrena-
lina, simplesmente inesquecíveis, onde 
superamos os 60km hora”.

Uma etapa duríssima mas de uma 
beleza única.

A 3ª etapa, com alvorada às 06h00 
com um cenário espetacular do nascer 
do dia, a saída foi às 07h00 em direção 
Lugo. 

Pós o almoço faltavam os 48km até 
Melide, com 44º e grande parte da 
etapa em alcatrão e descampado “o 

que nos ajudava eram os fontanários 
existentes no caminho”

A 4ª etapa despertou com uma manhã 
fresca. A etapa restante era curta e 
rolante não havendo grandes dificul-
dades no percurso, foi nesta parte do 
caminho que “passamos por centenas 
de peregrinos, um número tão grande 
que ninguém imagina a quantidade de 
pessoas que fazem o caminho”. 

A chegada a Santiago aconteceu por 
volta das 11h00 e os Rôtos sentiram 
nesse momento, “o espirito de missão 
cumprida”.

Uma aventura que vai perdurar na nos-
sa memória para sempre.

O resultado final desta aventura foi o 
seguinte:

Distância - 333Km
Duração 28 Horas
Velocidade média – 11,87Kmh
Velocidade Máxima 70Kmh
Altimetria acumulada – 8.284m
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A SmartDuvet desenvolveu uma nova 
versão que poderá ajudar a salvar rela-
ções, sobretudo se a sua cara-metade 
é demasiado sensível ao calor ou ao 
frio. Independentemente do seu caso, 
o SmartDuvet Breeze será capaz de o 
ajudar uma vez que permite ajustar a 
temperatura para duas partes diferentes 
da cama. O segredo está no cobertor 

que acompanha a cama da SmartDuvet, 
equipado com um sistema de climati-
zação que pode ser ajustado através 
de uma aplicação própria. Infelizmente, 
nota o The Verge que este o SmartDu-
vet Breeze ainda não está disponível no 
mercado. Para tornar o projeto realidade 
a equipa decidiu voltar-se para a plata-
forma de "crowdfunding Indiegogo".

Na Holanda, várias prisões desativadas 
estão a ser transformadas em hotéis de 
luxo. Pelo menos 19 estabelecimentos 
prisionais holandeses fecharam nos 
últimos quatro anos, depois de uma 
queda de 25% na taxa de criminalidade 
durante a última década e da redução 
das penas. Algumas prisões foram 
transformadas em hotéis, mas outras 
tornaram-se casas para refugiados. 
Também em Inglaterra existem hotéis 
que são antigas prisões. É o caso do 
The Malmaison, em Oxford, onde três 
celas originaram um quarto e uma 
suíte. O mesmo aconteceu em Istam-
bul, na Turquia. O edifício do hotel Four 
Seasons era uma antiga penitenciária, 
que recebia políticos e artistas. 

Os espanhóis são conhecidos pela 
sesta que fazem depois do almoço e por 
jantarem tarde, ao contrário da maioria 
dos restantes países europeus. Uma 
possível justificação para estes hábitos 
tardios é o facto de Espanha viver, há 76 
anos, com uma hora a mais no relógio. 
Em 1941, o chefe de Estado Francisco 
Franco, que instaurou uma ditadura em 
Espanha durante 39 anos, decidiu mudar 
o horário de Espanha para o mesmo de 
Berlim (acrescentando mais uma hora), 
de maneira a demonstrar solidariedade 
para com Adolf Hitler. Mesmo depois do 
fim da Segunda Guerra Mundial, Espanha 
não regressou ao horário anterior e a que 
pertence. Tal como Portugal, Espanha 
deveria ter a hora de Greenwich (GMT). 
O governo espanhol já falou no assunto 
e apresentou o mês de março de 2018 
como possível data para a mudança. Uma lagoa artificial com 300 metros 

de comprimento, no Vale de Conwy, no 
Parque Nacional de Snowdonia, no País 
de Gales, é o local de diversão perfei-
to para os mais aventureiros. O Surf 
Snowdonia fica a apenas hora e meia 
de Manchester ou de Liverpool. Um 
instrumento mecânico colocado debai-
xo de água chamado “snowplough” cria 
ondas na lagoa a cada 90 segundos. 
Há zonas com ondas de um metro para 
surfistas mais experientes e outras 
mais pequenas, perfeitas para quem 
quer experimentar surf pela primeira 
vez. Mas há mais, no ano passado, 
abriu a Crash and Splash, uma outra 
lagoa mais pequena, que tem uma 
espécie de catapulta aquática que atira 
as pessoas para a água. Nos dias 14, 15 
e 16 de julho, há um festival de música 
eletrónica no Surf Snowdonia, o Electric 
Wave Festival.

RUBRICA

É POSSÍVEL DORMIR 
NUMA ANTIGA PRISÃO 

ESPANHA COM HORA 
ERRADA HÁ 76 ANOS 

A LAGOA ARTIFICIAL
PARA SURFAR

PARTILHAR A CAMA É UM DRAMA?  
ESTE COBERTOR VAI AJUDAR
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Os fãs de Harry Potter vão ter um novo 
espaço inspirado nos livros de J.K. Ro-
wling – um pub com velas que flutuam 
e molduras que se mexem está prestes 
a abrir em Londres. Matthew Cortland, 
um antigo professor fanático por Harry 
Potter, e Travis Davis, um engenheiro 
da NASA, juntaram-se para criarem o 
The Cauldron Wizarding Pub & Inn, o 
primeiro bar de magia, onde as luzes e 
as torneiras podem ser desligadas com 
o toque de uma varinha mágica. O nome 
deste projeto é parecido com o do pub 
de Charing Cross Road, que aparece nos 
filmes – The Leaky Cauldron. No entanto, 
devido a problemas de licenciamento, 
não poderá haver qualquer referência 
explícita ou direta a Harry Potter. O 
espaço, para além de servir “poções 
mágicas”, vai também organizar sessões 
de autógrafos, leituras de livros, encon-
tros de escritores e fãs, noites de cinema 
e de jogos.

A TAP recebeu um prémio internacional 
pelo seu safety video (vídeo de seguran-
ça a bordo), lançado a 14 de março deste 
ano. O vídeo “The Journey” ficou em se-
gundo lugar na categoria Tourism Com-
panies do “International Istanbul Tourism 
Film Festival”, que decorreu em Istambul, 
na Turquia. O novo safety video da TAP 
foi também reconhecido no “Terres Ca-
taluya – International Eco & Tourism Film 
Festival”, em Espanha, ganhou o prémio 
de melhor filme web, atribuído pelo “site” 
australiano “Best Ads on TV”.

O responsável máximo da Apple, Tim 
Cook, anunciou que a empresa de 
tecnologia está a trabalhar num sis-
tema de condução autónomo para 
automóveis. Ainda não se sabe se vai 
ser a própria Apple a construir os carros 
ou se vai disponibilizar a tecnologia a 
empresas. A Apple sempre evitou falar 
sobre o assunto, mas em entrevista 
à Bloomberg, Tim Cook abriu o jogo e 

confirmou que a gigante tecnológica 
está a trabalhar neste segmento de 
mercado. "Estamos focados em siste-
mas autónomos com especial atenção 
nos carros sem condutor", disse. Apesar 
de se tratar de um projeto que acarreta 
"enormes dificuldades", os responsá-
veis pela empresa californiana enca-
ram-no como sendo a "mãe de todos 
os projetos de inteligência artificial".

A NASA apresentou um catálogo mais 
completo sobre os resultados dos pri-
meiros quatro anos da missão Kleper. 
Segundo o mesmo, foram identificados 
219 novos exoplanetas, dez dos quais 
são rochosos, do tamanho da Terra, e 
orbitam na chamada “zona habitável”, 
isto é, a uma distância em que não 
estão nem perto nem longe demais por 

forma a que a sua temperatura per-
mita a existência de água em estado 
líquido. O observatório espacial Kepler 
já apontou mais de quatro mil destes 
chamados “candidatos” a planetas 
extrassolares, dos quais mais de 2,3 mil 
tiveram sua existência confirmada por 
observações posteriores com outros 
equipamentos, reporta O Globo.

TAP PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE

APPLE VAI APOSTAR NOS 
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

DETETADOS 219 EXOPLANETAS 
DEZ SÃO DO TAMANHO DO PLANETA TERRA

VAI ABRIR UM PUB 
DO HARRY POTTER
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1 – QUEM FOI O PRIMEIRO HOMEM A COLOCAR 
OS PÉS NA LUA, A 20 DE JULHO DE 1969, NO 

ÂMBITO DA MISSÃO APOLO 11?
a) John Glenn

b) Neil Armstrong
c) Edwin Aldrin

d) Michael Collins

4 – O CICLISTA ESPANHOL MIGUEL INDURAIN 
ALCANÇOU, NA DÉCADA DE NOVENTA, UM 
RECORDE NA VOLTA A FRANÇA QUE PERDURA 
ATÉ HOJE. QUAL?
a) Três vitórias consecutivas
b) Quatro vitórias consecutivas
c) Cinco vitórias consecutivas
d) Seis vitórias consecutivas 

2 – QUE PERSONALIDADE VIMARANENSE 
DISSE: “SOU DE UMA PÁTRIA PEQUENINA E 
SÓLIDA CHAMADA GUIMARÃES”?
a) Conde de Margaride
b) João de Meira
c) Alberto Sampaio
d) Novais Teixeira

5 – O VINHO DO PORTO SURGIU COM O 
ACRÉSCIMO DE UMA AGUARDENTE PARA O 

VINHO DO DOURO AGUENTAR AS VIAGENS 
PARA INGLATERRA. EM QUE SÉCULO?

a) Século XIII
b) Século XV

c) Século XVII
d) Século XIX

3 – AS CANÇÕES “LA VIE EN ROSE” E “NON, JE 
NE REGRETTE” SÃO ÊXITOS DE QUE CANTORA 

E COMPOSITORA FRANCESA?
a) Édith Piaf

b) Monique Serf
c) Juliette Greco

d) Mireille Mathieu

6 – A XEROFTALMIA (DIFICULDADE EM 
PRODUZIR LÁGRIMAS E NA VISÃO NOTURNA) 
RESULTA DA FALTA DE QUE VITAMINA?
a) A
b) B1
c) C
d) D

1 – MANTER O COFRE 
EM SEGURANÇA
A vila de S. João tinha o banco mais 
assaltado do país. O infeliz responsável 
pelo cofre era sempre forçado a abri-
lo, e o banco tinha perdido demasiado 
dinheiro, que estava a levar o gestor do 
banco, o senhor Carvalho, a ficar careca.

Então, um dia, o senhor Carvalho teve 
uma ideia. O seu sobrinho, Alex, devia 
ser o responsável pelo dinheiro. Era o 
homem ideal para o trabalho, pois a sua 
memória era tão má, que dava a certeza 
que nenhum assaltante conseguiria 
forçá-lo a dizer a combinação correta 
para abrir o cofre. Além disso, os seus 
pobres talentos para se lembrar de 
algo eram igualados por um talento 
extraordinário para deduzir coisas. 
Isto significava que ele não precisava 
de saber a combinação correta, mas 
apenas de saber os dados do senhor 
Carvalho, para resolver o problema e 
chegar à combinação de cinco dígitos.

Eis os dados transmitidos pelo senhor 
Carvalho: “o quarto dígito é menos 
quatro do que o segundo. Há três pares 
de dígitos cuja soma é 11. O terceiro 
dígito é menos três do que o segundo. O 
primeiro dígito é três vezes maior do que 
o quinto”.

Em 100.000 números possíveis, qual a 
combinação correta para abrir o cofre?

2 – A MEIO CAMINHO 
DA CIDADE
Se um carro se deslocar até metade 
do caminho para uma cidade a 60 
quilómetros de distância a uma 
velocidade de 30 quilómetros por hora, 
quão rápido tem de ir no que resta 
do percurso para conseguir uma 
velocidade média de 60 quilómetros 
por hora durante toda a viagem?

Soluções Quiz junho: 1 – c) 20; 2 
– a) Laser; 3 – b) União Soviética; 
4 – c) Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Guimarães 
(AHBVG); 5 – d) República Federal 
Alemã; 6 – a) Aveiro.

QUEBRA-CABEÇASQUIZ JULHO 2017
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À FRENTE NO NOSSO TEMPO

A REVISTA TAMBÉM ESTÁ
DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD
EM WWW.MAISGUIMARAES.PT
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