
SETE DESTINOS DOS VIMARANENSES
Os habitantes da cidade-berço 
conciliam o preço e o clima, nas 
escolhas para as férias de verão.

FESTAS GUALTERIANAS
Em agosto, há música, carrinhos de 
choque, vendedores ambulantes e 

farturas para todos os gostos.
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VIAGEM ÀS TASCAS 
VIMARANENSES

 Uma incursão pelos espaços 
onde ainda encontramos os 

sabores e as formas genuínas 
de confecionar pratos 
tipicamente minhotos.
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Uma Açoriana e um Portuense deixa-
ram as suas cidades, no ano de 1999, 
para iniciarem as suas formações aca-
démicas na Universidade do Minho em 
Guimarães. Nesta fundaram o Nieta de 
Gouveia Durão Atelier, prestando servi-
ços na área de arquitetura e interiores.
 
No seguimento de uma procura inces-
sante de padrões e formas no traba-
lho desenvolvido pelos dois no Atelier 
surge a ambição de criar a sua própria 
marca e que esta se destacasse do con-
vencional. Nasce assim o novo projeto 
"upcycling ● handmade ● Portugal" by 
Nieta Atelier.
 

"REINTERPRETAR O 
DESPERDÍCIO"

Foi no design têxtil que o Atelier desco-
briu o novo conceito de transformação, 
aliando a cultura Minhota ao "Upcycling". 
Recriar e reinterpretar as técnicas fei-
tas em teares e agulhas manuais, com 
base numa transformação de residuos 
considerados inúteis e descartáveis em 
novos produtos de valor acrescentado, 
tendo como principal objectivo trans-
formar "desperdícios" em peças únicas 
com design, feitas manualmente e isen-
tas de consumos energéticos. 
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Avenida D. João IV, Galerias D. João IV Loja 2  4810-534 Guimarães

nieta-atelier.com
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Estrada Nacional 105,
n.º 4790 Pavilhão C - Nespereira
4835-517, Guimarães Tlf.: +351 253 563 415 / 417 WWW.F2J.PT    GERAL@F2J.PT

em construção...

Estas são imagens das novas instalações da 
F2J Alumínios e Vidros Lda., em construção na 
Vila de Serzedelo. A nova área industrial, que 

vai ocupar um espaço de cerca de 8000 
metros quadrados, está concebida para 
albergar a nossa estrutura produtiva, os 

escritórios e um amplo e moderno showroom.
Aqui prosseguiremos na senda de cresci- 

mento constante que marca a história da 
nossa empresa.
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As estradas minhotas receberam 
novamente, no último fim-de-semana 
de junho, a “prova rainha” do ciclismo 
do Minho, organizada pela ACM - 
Associação de Ciclismo do Minho, e 
com um pelotão que contou com 145 
ciclistas de 22 equipas do escalão júnior, 
16 equipas portuguesas e 6 espanholas, 
a percorrerem quase 300 quilómetros 
entre Cabeceiras de Basto e Melgaço.

Sete anos depois da última edição, louvo 
a enorme coragem dos dirigentes da 
Associação de Ciclismo, sediada em 
Guimarães, em recuperar esta mítica 
prova do ciclismo nacional. O Grande 
Prémio do Minho era, de facto, uma 
prova de referência do calendário 
velocipédico português, servindo de 

aperitivo para a Volta a Portugal.
Por esse motivo, muitos dos corredores 
que temos agora como referências 
do ciclismo português percorreram as 
estradas que utilizamos diariamente. 

Entre 1998 e o ano 2000, altura em 
que colaborava com uma das rádios 
de Guimarães, a Fundação, tive o 
privilégio de decalcar também esses 
caminhos do ciclismo. Num Ford 
Fiesta já com o conta-quilómetros 
no vermelho, puxando uma roulotte 
de dimensões consideráveis e de 
onde efetuávamos os nossos diretos, 
percorri, a direito, para conseguir 
contar as partidas e as chegadas, os 
mesmos trilhos desses destacados 
atletas, relatando com a devida 

emoção, os seus feitos e conquistas.

A região vibrava com o ciclismo, as 
estradas enchiam-se de gente, os 
atletas vibravam com isso e com as 
paisagens maravilhosas que construíam 
as margens da prova.

O cenário continua maravilhoso, 
achando-se a diferença na vontade 
dos dirigentes locais em recuperar esta 
tradição tão nossa e que se perdeu, até 
2017.

Que este seja o ano de viragem e que, 
depois da prova de juniores, para 2018, 
tenhamos um Grande Prémio do Minho 
ao nível dos melhores anos, e que 
regresse às estradas de Guimarães.
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01 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão de 
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02 A Revista “Mais Guimarães”, é uma publicação 
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03 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão 
de informação que recusa o sensacionalismo 
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honestidade no tratamento das notícias. 

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

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

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

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

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

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

ATÉ SI
O QUE DE MAIS 

IMPORTANTE ACONTECE NA 
CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO

11

26

12
32

24

22
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ALBANO COELHO LIMA HOMENAGEADO
NO 80º ANIVERSÁRO

AMÉRICO CORREIA
O PRESIDENTE CESSANTE

DO ROTARY CLUBE
DE GUIMARÃES

AS ‘ENTRADAS PAGAS’
NO CASTELO DE GUIMARÃES

"O NOSSO OBJETIVO PASSA POR TRIPLICAR
OS ALUNOS QUE TEMOS"

PRAIAS FLUVIAIS
SÃO COLEÇÕES DE MEMÓRIAS

ATIRA-TE À ÁGUA NESTAS PISCINAS!
SAIBA ONDE ENCONTRAR UMA 

GUIMARÃES ENCHE-SE DE COR PARA 
AS FESTAS DA CIDADE E GUALTERIANAS 
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DENGAZ, AUREA E ZÉ AMARO ATUAM NAS FESTAS GUALTERIANAS COMO CABEÇAS-DE-CARTAZ DE 
UMA EDIÇÃO QUE VAI MANTER VÁRIOS MOMENTOS JÁ TRADICIONAIS.

GUIMARÃES ENCHE-SE DE COR PARA 
AS FESTAS DA CIDADE E GUALTERIANAS 

FESTAS DA CIDADE E GUALTERIANAS

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Música, carrinhos de choque, vendedo-
res ambulantes, instalações artísticas 
e farturas. Há de tudo para todos 
durante as Festas da cidade e Gualte-
rianas. 

Antes que a festa rija comece, con-
vém conferir o que vale a pena visitar 
e experimentar da agenda das fes-
tas ou antes de ir aquecendo o lugar 
nos carrosséis e nas barraquinhas de 
farturas. Os vendedores surgem à volta 
do padroeiro da festa – S. Gualter -, o 
cheiro a farturas dispersa-se pelo ar e a 
música toma conta de praças, avenidas 
e palcos. Espreite a agenda para que 
não fique nada por fazer.

Mas há mais. Para quem quiser fazer 
uma refeição pode comer uma bifana, 
ou pão com chouriço junto ao teleférico, 
onde encontra os carrinhos de cho-
que, carrosséis e outras diversões para 
os mais novos. Ao descer a zona das 
Hortas até à Igreja de S. Gualter, onde 
está umas das novidades deste ano, a 
recentemente inaugurada rua S. Nicolau 
dos Estudantes. De sexta-feira, dia 04, 
a segunda-feira, dia 07, pode encontrar 
nas ruas da cidade cantares ao desafio, 
festivais de folclore, grupos de bombos, 
arruadas de concertina e cantares ao 
desafio, destaque ainda para o desfile 
de charretes, a Majestosa Procissão 

de S. Gualter e, como não podia faltar, 
a Marcha Gualteriana. Faça também 
uma visita pela Casa da Memória e pela 
exposição “O Verde a Preto e Branco”, 
com a organização da Muralha Asso-
ciação para a Defesa do Património de 
Guimarães.

Como tem sido hábito nos últimos 
anos, durante o fim de semana pode 
assistir a três concertos. O destaque vai 
para as atuações de Dengaz, no dia 04, 
Aurea, no dia 05, e Zé Amaro, no dia 06, 
na Plataforma das Artes, pelas 22h00.

MISTURA DE TRADIÇÃO  E 
CONTEMPORANEIDADE 

José Bastos, vereador da Cultura, 
assume que o programa mantem a 
“tradição” e introduz alguma contem-
poraneidade, de forma a agradar os 
milhares de vimaranenses e forasteiros 

que vão passar pelas festas. Já Frederi-
co Queirós, responsável pela A Oficina, 
mostrou-se confiante no “sucesso” das 
festas e destacou as visitas guiadas à 
Casa da Memória, que vai contar com 
o guia João Luís Pereira Guedes, e a 
batalha das flores.

O presidente da ACIG, Fernando Martins, 
frisou que Guimarães tem um programa 
cultural “excecional”, sublinhando que 
as Festas da Cidade atraem gentes da 
periferia do concelho e “forasteiros”. “É a 
festa anual que mais corporiza a atração 
dos nossos contemporâneos das fre-
guesias mais rurais”, disse. O responsá-
vel da Associação Artística, José Pontes, 
referiu que esta edição da marcha tem 
como referências as várias instituições 
que celebram este ano um aniversário 
“especial”. 

Muitos dos carros que vão desfilar 
fazem alusão a instituições ou pessoas 
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•  De 04 a 05 de agosto 
16h00
Visitas orientadas à Casa da 
Memória
Casa da Memória de Guimarães

•  Sexta-feira, 04 de agosto

21h30
Cantares ao Desafio
Coreto do Jardim da Alameda

21h30
1.5ªC: o ponto de equilíbrio
Largo de Donães

22h00
Jorge Amado
Largo Condessa do Juncal

22h00
Festival de Folclore
Largo do Toural

22h00
Dengaz
Praça da Plataforma das Artes

•  Sábado, 05 de agosto

09h30
Desfile e Concentração de Grupos 
de Bombos
Ruas da cidade

10h00
Feira de Gado e Concurso Pecuário
Campo de S. Mamede

11h00
Oficinas em Marcha

Largo da Oliveira
16h00
Zikas Trio
Coreto do Jardim da Alameda

17h00
Guia de Visita com João Luís Pereira 
Guedes
Casa da Memória de Guimarães

18h00
Batalha de Flores
Ruas da cidade

21h30
Arruada e encontro de tocadores 
de concertina
Largo do Toural

22h00
Aurea
Praça da Plataforma das Artes

00h30
Sessão de fogo de artifício
Alameda Alfredo Pimenta

•  Domingo, 06 de agosto

09h30
Animação de rua com grupos de 
bombos
Ruas da cidade

11h00
Oficinas em Marcha
Largo da Oliveira

11h00
Desfile de charretes antigas
Ruas da cidade

12h30
Festividades litúrgicas em honra de 
S. Gualter
Igreja de S. Francisco

16h00
Inauguração e bênção das imagens 
de S. Francisco de Assis e S. Gualter
Igreja de S. Francisco

16h00
Tukanos
Coreto do Jardim da Alameda

17h00
Majestosa procissão de S. Gualter
Igreja S. Francisco e ruas da cidade

21h30
Despique de bandas
Largo do Toural

22h00
Amigos de Guimarães
Largo Condessa do Juncal

22h00
Zé Amaro
Praça da Plataforma das Artes

•  Segunda-feira, 07 de agosto

15h00 
Corrida de cavalos
Centro Equestre Loureiro Velho – 
Fermentões

23h00
Marcha Gualteriana 
Ruas da cidade

PROGRAMA

que celebram datas especiais como é 
o caso do carro em homenagem aos 
“140 anos dos Bombeiros Voluntários”, 
do carro dos “500 anos do Patrono da 
Escola Francisco de Holanda”, carro 
dos “40 anos da CERCIGUI”, carro dos 
“150 anos de Raul Brandão” e do carro 
dos “100 anos do Orfeão”. Para além 
destes, a marcha conta ainda com o já 
tradicional carro da “Cidade”, o carro da 
“Criança”, o carro dos “Açores”, o carro 
de “Cuba” e o carro das “Balonas”, dedi-
cado aos obreiros.

Por último, Domingos Bragança, Presi-
dente da Câmara, sublinhou a dimen-
são popular “muito forte” das Gualte-
rianas e a preocupação de manter as 
atratividades junto do padroeiro da 
festa. “A cidade está a evoluir e não é 
possível ter tendas nas ruas no centro 
da cidade, mas tentamos ter eventos 
em vários pontos da cidade e junto da 
Igreja S. Gualter”, concluiu.
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
AGOSTO 2017

AGENDA

SONS À MARGEM
04 A 06 DE AGOSTO 
Arosa

A freguesia de Arosa terá o seu 
primeiro grande evento de Verão. 
O Sons à Margem conta com um 
cartaz onde se encontram mais de 20 
bandas.

ESPALHA MEMÓRIAS - 
TASCAS
05 DE AGOSTO - 10H30
Casa da Memória

A Casa da Memória será o local de 
partida de um novo programa. Samuel 
Silva dá a conhecer algumas das mais 
típicas tascas da cidade.

ZÉ AMARO
06 DE AGOSTO - 22H00
Plataforma das Artes

Zé Amaro é o último a atuar nas 
Festas da Cidade e Gualterianas e trará 
ao palco músicas assumidamente 
românticas, com um toque "country" 
em português, a que lhe junta a música 
popular portuguesa.

L'AGOSTO
10 A 12 DE AGOSTO
Museu Alberto Sampaio

De 10 a 12 de Agosto, a música urbana 
faz uma cerca ao Museu de Alberto 
Sampaio. A primeira edição do L’Agosto 
conta com entrada livre e assegura 
um novo conforto e comodidade ao 
público e aos artistas.

CINEMA EM NOITES DE 
VERÃO 
09 A 31 DE AGOSTO 
Largo da Oliveira

O prazer de ver cinema na cidade, numa 
praça, num parque, ouvir o vento e os 
sons da rua misturarem-se com o beijo 
final no grande ecrã continua a ser um 
prazer irresistível. Este ciclo de filmes 
para o verão propõe-nos isso mesmo: 
esquecer o conforto da sala escura e 
sair para a rua.

BANHOS VELHOS -
LINCE + YCWLB
23 DE JULHO - 22H00
Caldas das Taipas

Duplo concerto de You Can’t Win 
Charlie Brown e Lince no dia 26 de 
Agosto. Os Banhos Velhos contam com 
entrada gratuita em todos os eventos.

BANHOS VELHOS -
NOITE DE FADOS
19 DE AGOSTO - 22H00
Caldas das Taipas

Uma grande noite em que o público 
poderá desfrutar de toda a magia, 
força e emoção em estado puro do 
fado. A entrada é gratuita.

DENGAZ
04 DE AGOSTO - 22H00
Plataforma das Artes

Dengaz é o primeiro de três artistas 
a subir ao palco da Plataforma das 
Artes no âmbito das Festas da Cidade 
e Gualterianas de 2017. O artista vem 
a Guimarães com um concerto que 
promete passar pelos temas mais 
acarinhados pelo público.

AUREA
05 DE AGOSTO - 22H00  
Plataforma das Artes

Para o segundo dia das Festas da 
Cidade e Gualterianas está reservado a 
atuação de Aurea. A artista portuguesa, 
júri no programa televisivo “The Voice 
Portugal”, vem apresentar o seu novo 
álbum “Restart”, onde abandona o 
“soul” inspirada nos anos 60 e aposta 
no Jazz, no rock e ainda no pop.
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FAMÍLIA E COLABORADORES DA LAMEIRINHO ORGANIZARAM UMA FESTA SURPRESA PARA O 
COMENDADOR ALBANO COELHO LIMA, NUM DIA MUITO ESPECIAL. NOITE FOI MARCADA POR 

MUITA MÚSICA, DISCURSOS E EMOÇÕES FORTES. 

ALBANO COELHO LIMA HOMENAGEADO NO 
80º ANIVERSÁRO

COMEMORAÇÃO

TEXTO: LUÍS FREITAS   FOTOGRAFIA: CARLOS MOREIRA

O Comendador Albano Coelho Lima 
celebrou, quinta-feira, 29 de junho, o 
seu 80º aniversário, mas estaria longe 
de imaginar a noite de emoções fortes 
que estava à sua espera.

Passavam poucos minutos das 21h00 
quando Albano Coelho Lima chegou à 
Lameirinho. À sua espera estava uma 
festa surpresa organizada pelos seus 
familiares, amigos e por todos os traba-
lhadores da sua empresa. A cerimónia 
começou com a inauguração de um 
busto com a figura do Comendador, 
em jeito de homenagem. Depois de 
benzido o busto, a ação passou para 
o local da festa, onde cerca de 700 
pessoas aguardavam o ilustre aniver-
sariante. Ao entrar na sala, ao ritmo da 
Orquestra Juvenil de Pevidém e do Coro 

da Academia de Música, ao qual Albano 
Coelho Lima dá o nome, o Comendador 
mostrou-se visivelmente emocionado.

Ao Mais Guimarães, Albano Coelho 
Lima confessou que foi totalmente 
apanhado de surpresa: “No dia do meu 
aniversário os colaboradores normal-
mente cantam-me os Parabéns, por 
isso vim à empresa a pedido de um dos 
turnos que normalmente não tem a 
oportunidade de o fazer. Estava longe 
de imaginar que iria encontrar aqui, à 
minha espera, esta fantástica equipa 
acompanhada pela minha família”. 

A forte relação que mantém com todos 
os funcionários da Lameirinho é uma 
das principais características de Albano 
Coelho Lima e uma das razões desta 

empatia. “A relação que mantenho com 
esta equipa, para além de próxima, é 
de muita cumplicidade. Muitos dos co-
laboradores fazem parte desta família 
há mais de quarenta anos. Já passámos 
por muitos momentos juntos ao longo 
destes anos”.

Olinda Coelho Lima foi uma das princi-
pais impulsionadoras desta festa sur-
presa. Para a filha do Comendador as 
pessoas adoram-no porque “ele é mui-
to humano e está próximo das pessoas. 
Sabe o nome de cada trabalhador”. Para 
Olinda Coelho Lima, o principal atributo 
do seu pai é o seu “espírito emotivo e 
paternal que o acompanha desde que a 
Lameirinho foi criada”.
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Aposentado de uma carreira na área 
da informática, no grupo Somelos. Afir-
ma-se um dinossauro dos primeiros 
dias da revolução digital e considera 
que foi um previlégio ter tido a oportu-
nidade de fazer formação em grandes 
empresas do setor, como a IBM. 

Chegou ao Rotary há pouco tempo, em 
2015, pela mão de um amigo, como é 
costume no clube, porém, o trabalho 
solidário já ocupa um lugar central na 
sua vida há muito tempo. Há vários 
anos que colabora com a Associação 
de Paralisia Cerebral de Guimarães, de 
que é atualmente vice-presidente.

O que é que fica de mais importante 
deste mandato que agora termina?

A minha primeira preocupação foi 
dar continuidade aos projetos que o 
clube tem no terreno há vários anos. 
Projetos na área social, entre os quais, 
o banco alimentar, que procura fazer 
face à pobreza, nomeadamente a 
pobreza envergonhada; o programa 
de cadeiras de rodas, em que temos 
200 destes equipamentos a circular 
por quem deles precisa. Outro aspeto 
que também veio na continuidade do 
mandato anterior foi o protocolo com 
o Hospital da Senhora da Oliveira que 
já permitiu inaugurar, em janeiro deste 
ano, com a presença do presidente da 
República, uma área completamente 
nova no serviço de cardiologia. Este 
é um projeto que se prolonga para o 
próximo mandato, uma vez que, o mês 
passado, iniciaram-se as obras para a 
mesa de hemodinâmica.

A Gala dos Afetos também foi um 
momento importante…

Foi um momento importante e foi 
um evento que fizemos no grande 
auditório do Centro Cultural Vila Flor. 
O Rotary tem que ser mais conhecido, 
deixar aquele aspeto de socieda-
de secreta. Havia a necessidade de 
verbas para a APCG, porque aquilo 
que chega através da Segurança 
Social não chega. Tivemos a ajuda da 
Orquestra Juvenil de Pevidém, com 
o maestro Vasco Faria, que imprimiu 
uma dinâmica fantástica ao espetácu-
lo, tivemos a Band Stand Blues Band, 
tivemos o Vimaranes e duas solistas. 
Correu bem, porque além da promoção 
que garantiu, permitiu recolher fundos 
para o banco alimentar do Rotary e, 
principalmente, para a APCG.

Como é que são escolhidos os proje-
tos em que o Rotary se envolve?

O clube tem aquilo a que chamamos 
“avenidas”; são áreas de trabalho. 
Há companheiros (é assim que os 
membros do clube se tratam entre si) 
que têm mais afinidade por algumas 
áreas, por questões profissionais, 
sentimentais, familiares, ou outras. 
Naturalmente os projetos em cada 
área são seguidos pelos companheiros 
com mais ligação ao tema. Em alguns 
casos o presidente funciona apenas 
como um facilitador, os companheiros 
tratam de tudo. No caso do protocolo 
com o hospital, foi obra essencialmen-
te de dois companheiros, que tiveram 
da minha parte todo o apoio para a 
persecução do projeto.

O Rotary é um clube elitista?

Não. Podemos dizer que somos uma 
elite profissional. Na medida em que 
quando um companheiro convida al-
guém, convida-o porque acha que ele 
é um reconhecido profissional, um líder 
na sua área de trabalho. Há cotas por 
profissões no clube, isso faz com que 
haja um filtro que garante que temos 
no clube os melhores profissionais de 
cada área. Se estivermos a falar de 
profissionais, nessa medida o clube 
reúne uma elite.

O que foi o RYLA e qual a sua impor-
tância?

Trata-se de um programa que visa 
desenvolver habilidades de liderança 
entre os jovens. Este ano tivemos, em 
Guimarães, 19 jovens durante quatro 
dias, de 13 cidades do país, em coló-
quios e em sessões de estudo e de 
trabalho. Estes jovens foram escolhi-
dos, pelos clubes, entre aqueles que 

AMÉRICO CORREIA
O PRESIDENTE 

CESSANTE DO ROTARY 
CLUBE DE GUIMARÃES
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A GALA DOS AFETOS FOI 
UMA NOVIDADE DO SEU 
MANDATO QUE É PARA 
MANTER. OS FUNDOS 
REVERTEM PARA A APCG E 
PARA O BANCO ALIMENTAR 
DO ROTARY GUIMARÃES

apresentam qualidades de liderança, 
essencialmente perfil académico.

Além do RYLA há outros prémios 
de mérito escolar promovidos pelo 
Rotary?

Temos nove prémios escolares que 
foram instituídos por companheiros, 
que em muitos casos já cá não estão. 
Esses companheiros constituíram um 
fundo, aplicado na Fundação Rotária, 
estas aplicações geram rendimen-
to que é distribuido por em quatro 
prémios de mérito académico univer-
sitário e cinco para alunos de ensino 
secundário. Estes prémios têm sido 
complementados pelas famílias, uma 
vez que, nestes últimos anos, o rendi-
mento das aplicações tem sido baixo.

Há instituições próprias para os jo-
vens dentro do clube?

Infelizmente, neste momento em Gui-
marães não. Esse será um dos grandes 
desafios do meu sucessor. Angelino 
Salazar já assumiu esse como um de-
safio do seu mandato. O clube tem os 
Rotary Kids, para crianças dos oito aos 
12 anos, o Interact para jovens dos 12 
aos 16 anos e o Rotaract para pessoas 
até aos 30 anos. Temos que dar força 
a este movimento e para isso é muito 
importante ter companheiros ligados à 
área da educação.

Este ano o Rotary Clube de Guimarães 
comemorou 69 anos…

É verdade e esse foi um momento 
importante, em março deste ano. Foi 

uma festa muito interessante. Apro-
veitamos para homenagear, de forma 
muito merecida, o nosso companheiro 
Francisco Zamith, que fez 50 anos de 
rotário. Foi uma festa bonita, em que 
reunimos representações de mais de 
quarenta clubes, e também mais de 
quarenta antigos governadores. Esti-
veram inclusivamente alguns compa-
nheiros do sul.

Como é que o clube se organiza em 
termos nacionais?

O Rotary em Portugal tem dois distri-
tos, cada um deles com um governa-
dor. Dentro dos distritos existem os 
clubes. O distrito 1970, que abrange a 
zona Norte de Portugal, tem 96 clubes, 
cada um deles encabeçado por um 
presidente, com mandatos anuais. No 
caso de Guimarães, os presidentes 
têm ocupado o cargo apenas um ano, 
o clube tem gente suficiente para que 
seja assim, e isso é bom.

Quantos rotários existem?

Em Guimarães somos 44. No mundo 
somos um milhão e duzentos mil, dos 
quais um pouco mais de duzentos mil 
são senhoras.

O clube está indistintamente aberto a 
mulheres e homens?

Sim. Embora haja menos mulheres, 
não há nada que limite a entrada de 
senhoras. Em Guimarães só temos 

uma. Este movimento com 112 anos, 
na sua génese era para profissionais 
homens, porque as mulheres também 
não trabalhavam.  

O banco alimentar tem tido particular 
importância nesta altura de crise?

Sim, e além disso nós procuramos não 
só fazer os cabazes, mas faze-los de 
forma adequada. Não se pode fazer 
um cabaz para um casal de idosos 
igual a um para uma família com 
filhos menores.

Como são as relações com a Câmara 
Municipal de Guimarães? 

São ótimas, na medida dos vários 
sócios, por via das suas profissões 
têm boas relações com a Câmara, 
o clube beneficia disso. O Rotary 
procura suprir as suas necessidades, 
mas sempre que batemos à porta da 
Câmara somos bem recebidos.

Qual é a média de idades dentro do 
clube?

Quando eu entrei, em 2015, estraguei 
a média etária (risos). Eu entrei com 
67 anos. Entretanto os três compa-
nheiros que entraram depois de mim 
eram todos mais novos. Mas o alfobre 
para o clube se rejuvenescer são as 
organizações de juventude que é 
preciso dinamizar. Mas apesar disso a 
média de idades está a baixar.
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GUIMARÃES FOI PALCO DA NOITE
MAIS BRANCA DO ANO  

CULTURA

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: MARCO JACOBEU

A Noite Branca afirma-se cada vez 
mais como um dos eventos de referên-
cia na cidade berço. No dia 08 de julho, 
a noite virou dia e a animação, pintada 
de branco, tomou conta dos milhares 
de vimaranenses e visitantes. 

Desde a rua de Santo António, pas-
sando pelo Largo João Franco, Praça 
de S. Tiago, Largo Condessa do Juncal, 
Plataforma das Artes e da Criatividade 
e até pelo Coreto do Jardim da Alame-
da, todos os locais serviram de palco 
para a festa, com música para todos os 
gostos e idades. Como é já habitual, um 
Trio Elétrico percorreu as ruas desde o 
Largo da Mumadona até ao Largo do 
Toural, com os DJs The Fucking Bastards 
a comandar a viagem e a garantir a ani-
mação pela noite dentro. Para além da 
muita música, houve museus e espaços 
culturais da cidade associados ao even-
to, como o Centro Internacional das 
Artes José de Guimarães, que abriu as 
portas ao público para dar a conhecer 
as novas exposições.

A temperatura de verão ajudou a 
manter a festa pela madrugada, num 
ambiente único, como só Guimarães 
sabe proporcionar.



15

DONA AUGUSTA:
A PERSONIFICAÇÃO 
DA ANTIGA TASCA 
VIMARANENSE
O NEGÓCIO DAS TASCAS DEVE MUITO A 
GENTE COMO ELA QUE NUNCA DESISTIU, 
MESMO QUANDO AS ESTAS CASAS ERAM 
VISTAS COMO PARENTES POBRES DOS 
RESTAURANTES. HOJE O NEGÓCIO ESTÁ 
REABILITADO, AS PESSOAS PROCURAM UM 
REGRESSO AOS SABORES, E ÀS FORMAS 
GENUÍNAS DE FAZER COMIDA. SURGEM 
EMPRESÁRIOS QUE LANÇAM NEGÓCIOS 
DESTE TIPO, DE RAIZ, OU QUE RECUPERAM 
ANTIGAS TABERNAS. DONA AUGUSTA 
CONTINUA NO LUGAR ONDE SEMPRE 
ESTEVE.
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DIZ O POVO QUE OS OLHOS TAMBÉM COMEM, TALVEZ POR ISSO, COMER UM BACALHAU RECHEADO 
NUMA TASCA NÃO SAIBA DA MESMA FORMA QUE O MESMO PRATO NUM RESTAURANTE VULGAR. HÁ 
UMA MAGIA NESTES LUGARES QUE NOS TRANSPORTA PARA UM TEMPO PERDIDO E QUE NOS FAZ 
SONHAR.

TASCAS DE GUIMARÃES
COMER E BEBER À MANEIRA DE ANTIGAMENTE

REPORTAGEM

TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

Longe vão os tempos em que no rio 
Vizela se pescava lampreia. A iguaria 
era consumida nas tascas da cidade, 
regada pelo típico vinho verde a pintar 
a malga. Foi-se a lampreia ficaram as 
tascas, o vinho e muitos outros pratos 
da gastronomia minhota. Pratos como 
o bacalhau, cozinhado de diversas 
formas, o cabrito no forno, os rojões 
ou a vitela, são presença inevitável 
em qualquer restaurante da região, 
mas ganham outro significado quan-
do são saboreados num ambiente que 
nos remete tempos passados, onde 
essas tradições gastronómicas têm as 
suas raízes. 

Se andar pelas ruas da cidade e, de 
repente, tiver necessidade de comer 
qualquer coisa, experimente entrar 
numa destas casas pedir dois bolinhos 
de bacalhau. É diferente de entrar 
numa vulgar pastelaria, onde o tempo 
corre atrás das pessoas apressadas, 
que engolem os croissants empurra-
das pelas meias de leite a queimar o 

céu da boca. Na tasca o tempo anda 
para trás, um bolinho de bacalhau não 
se leva à boca de uma vez, nem em 
duas, come-se devagar em pequenas 
dentadas convenientemente regadas.

Nas tascas de Guimarães, pela noite 
dentro, comemora-se como se não 
houvesse amanhã. Alguns destas 
casas já cá estão há tanto tempo que 
as festividades da cidade já não se 
poderiam fazer sem elas. É assim nas 
Nicolinas, em que se fazem reservas 
de mesa com um ano de antecedência, 
mas também nas Gualterianas, em que 
estão na cidade muitas pessoas de fora 
que querem experimentar os sabores 
tradicionais. Nos últimos anos, com 
o aumento do turismo, “qualquer dia 
pode ser dia de festa”, como diz Daniel 
Mendes, gerente da Taberna do Trova-
dor, no largo com o mesmo nome.

Apesar dos turistas serem uma fatia 
importante do negócio de algumas 
destas casas, os habitantes locais con-
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tinuam a ser acarinhados, até porque 
os moradores da rua fazem parte do 
quadro e sem eles a decoração destes 
espaços fica incompleta.
A seleção que apresentamos abaixo é 
meramente ilustrativa do que se pode 
encontrar, necessariamente limitada 
pelo espaço e pelo tempo. Se recome-
çássemos agora podíamos escolher 
outras tantas casas também elas re-
presentativas da boa cozinha regional, 
regada a vinho verde, em ambiente a 
fazer lembrar os tempos antigos. 

Tasca Expresso

O facto de não ter hora de abertura 
ou fecho diz tudo sobre a actitude 
necessária para visitar esta tasca. O 
espaço, situado no largo República do 
Brasil, deslumbra os muitos turistas 
que naquele lugar sobem e descem 
dos autocarros que os trazem à cida-
de. A Tasca Expresso está encerrada 
para obras, espera-se que reabra 
brevemente.

Adega dos Caquinhos

Muito conhecida pelo lado folclórico 
que lhe empresta a dona e cozinheira, 

Dona Gusta, é uma injustiça fazer dis-
so o mais importante. A comida é real-
mente muito boa: bacalhau recheado, 
generosamente refugado com cebola 
e pimentão doce, rojões com a quanti-
dade certa de gordura, nem mais nem 
menos, bem acompanhados com de-
liciosas papas, ou a vitela assada no 
forno, de partir com colher. A Adega 
está intimamente ligada às Nicolinas, 
talvez por os estudantes apreciarem 
a resposta, sempre pronta, da língua 
afiada da dona da casa.

Porta Larga

Uma diária por 5 € a dois minutos de 
caminho do largo do Toural, descendo 
pela rua da Caldeiroa. Um prato cheio 
de boa comida portuguesa. O arroz de 
feijão vermelho é épico, pode acom-
panhá-lo com o que houver, patanis-
cas ou sardinhas são boas opções.

Tasquinha do Tio Júlio

Há quem diga que os pregos do Tio 
Júlio não têm par. A carne é tão macia 
e saborosa que é difícil comer só um. 
Um dos aspetos mais pitorescos do 
Tio Júlio é o horário; vinte e três horas 

e meia sobre vinte e três horas e 
meia. É muito difícil encontrar a porta 
desta casa fechada, só o tempo sufi-
ciente para limpar a casa, nessa altura 
saem os últimos clientes da noite e 
entram os últimos clientes da manhã. 
Preços contidos, numa casa onde não 
há luxos, pode experimentar também 
tostas mistas, hambúrgueres, cachor-
ros e salgadinhos variados.

Taberna do Trovador

Numa casa em pedra, pequena e 
apertada entre as outras, no largo do 
Trovador, encontra-se a taberna com 
o mesmo nome. Arroz de feijão, ou 
arroz de tomate, tão bom que basta-
ria, mas a que pode juntar pataniscas. 
Se preferir pode optar pelo generoso 
naco de vitela convenientemente 
acompanhado por batata a murro e 
grelos, tudo regado com azeite de 
qualidade. A maioria dos clientes são 
estrangeiros, muitos limitam-se a 
atravessar o largo, vindos do hostel 
em frente. O tempo em que se jogava 
à sueca entre um copo e outro, mas 
mesmo assim continua a haver vima-
ranenses que por ali passam para as 
merendas.

"PASSA  POR AQUI GENTE DE 
TODO O MUNDO. TIVEMOS UM 
VITENAMITA QUE IA NO CAMINHO 
DE SANTIAGO E ACABOU AQUI UMA 
NOITE A BEBER VINHO VERDE E 
A CANTAR CONNOSCO", DANIEL 
MENDES
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O ALGARVE É O DESTINO QUE REÚNE A MAIOR FATIA DAS PREFERÊNCIAS DOS VIMARANENSES, 
MAS ESPANHA E O NORTE DE ÁFRICA TAMBÉM ESTÃO NAS PREDILEÇÕES, SEM ESQUECER A ILHA DA 
MADEIRA. CONHEÇAS OS SETE DESTINOS MAIS REQUISITADOS PARA ESTE VERÃO. 

OS SETE DESTINOS DE FÉRIAS PREFERIDOS 
DOS VIMARANENSES NESTE VERÃO 

TURISMO

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Algarve, Porto Santo, Menorca, Ibiza, 
Marrocos e Tunísia e Cabo Verde são 
os setes destinos preferidos dos vima-
ranenses para passar as férias neste 
verão. Os habitantes da cidade-berço 
procuram conciliar o preço e o clima, 
sobretudo no mês de agosto, privile-
giando quase sempre a praia.

Cada turista deverá gastar, em média, 
750 euros nas férias de verão, a que 
corresponde a sete noites, um consumo 
semelhante ao de 2016. As marcações 
antecipadas são quase sempre a me-
lhor oferta, por exemplo, o Algarve, em 
regime tudo incluído, pode variar desde 
300 a 1200 euros por pessoa.

“Felizmente, os clientes já perceberam 
que quando mais cedo marcarem as 
férias melhores valores tem, já que em 
cima da hora, não há ofertas venda an-
tecipada e a maior parte dos destinos 
ficam sem lugares disponíveis, isto por-
que sabemos que 80% dos vimaranen-
ses tiram férias em agosto”, explicou 
Sofia Viera, agente de viagens.

Conheça um pouco melhor os sete 
destinos mais procuras para o verão de 
2017.

2 3 4

1
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ALGARVE
O Algarve é o destino preferido dos 
turistas nacionais, segundo um estudo 
do IPDT – Instituto de Planeamento e 
Desenvolvimento do Turismo, e os vi-
maranenses não são a exceção. O cli-
ma ameno, com um sol que raramente 
falha no verão, é o cartão de visita no 
qual se junta as praias de excelente 
qualidade. O oceano azulado, as ilhas 
quase desertas, os areais amarelados, 
limitados por falésias douradas, fazem 
fronteira com as iguarias que pode 
encontrar na serra, que mantem vivas 
as tradições do sul de Portugal. 

CABO VERDE
Cabo Verde é um arquipélago localizado 
ao largo do Senegal e composto por nove 
ilhas totalmente distintas. Da cultura e 
animação noturna do Mindelo, em São 
Vicente, aos resorts de luxo das ilhas 
do Sal ou Boavista, do vulcão do Fogo 
à minúscula ilha de Maio, da Praia e do 
Tarrafal, em Santiago, às montanhas 
de Santo Antão, sem esquecer o mítico 
festival da Baía das Gatas, completam 
um cartaz convidativo. As boas tempe-
raturas que se fazem sentir durante todo 
ano aleado à água cristalina, também são 
boas razões para viagens a Cabo Verde.

MENORCA
Chegámos ao paraíso das Ilhas Balea-
res. As praias de Menorca são as mais 
cobiçadas do país, e são também as que 
atraem mais turistas estrangeiros. “É um 
mundo totalmente diferente”, segundo 
dizem alguns turistas nacionais, e os 
seus riachos e águas turquesas tendo-
-a convertido no paraíso que muitos 
desejamos. As boas temperaturas que 
se fazem sentir durante todo ano aleado 
à água cristalina são duas boas razões 
para conhecer este éden. As águas 
claras das suas praias convidam perma-
nentemente aos banhos e mergulhos. 

5 6 7

1 2 3

IBIZA
Sol, praia e noites animadas fazem de 
Ibiza um lugar especial, a mais fabulosa 
e fascinante ilha das Baleares. Se pro-
cura descansar e relaxar ao sol, mas ao 
mesmo tempo ter férias com muita ani-
mação, tanto de dia como de noite, Ibiza 
é o destino certo. Com apenas cerca de 
45 quilómetros de um extremo ao outro, 
Ibiza é um local idílico, com paisagens 
tranquilas de aspecto rural, temperatu-
ras suaves e um sol generoso, que brilha 
durante quase todo o ano. Poderá esco-
lher entre pequenas enseadas, extensas 
praias de areia fina ou as dunas.

TUNÍSIA

Considerado um dos países mais fáceis 
de África para viajar, a Tunísia oferece 
de tudo um pouco. São disso exemplo 
a arquitetura deslumbrante de Sidi Bou 

PORTO SANTO
O Porto Santo é uma extensa praia de 
areia com um pouco de ilha a acompa-
nhar. Ao longo dos seus nove quilómetros 
de suave areia branca, irá encontrar ape-
nas alguns hotéis e restaurantes, fazendo 
com que seja um dos poucos destinos 
europeus ainda por descobrir. Faz parte 
do arquipélago português, que inclui a 
Ilha da Madeira – no Oceano Atlântico, 
não muito longe da costa africana – o 
Porto Santo oferece a oportunidade de 
poder fugir de tudo. As suas areias vul-
cânicas há já muito tempo reconhecidas 
pelos seus poderes curativos.

MARROCOS
Marrocos é um país extenso e com uma 
grande diversidade geográfica, desde 
as grandes cidades imperiais, mon-
tanhas, deserto e uma grande costa 
atlântica cheia de boas praias. Terra de 
todos os sons e cheiros, uma viagem a 
Marrocos é uma experiência verdadei-
ramente sensorial. A Medina de Fez, a 
cidade imperial de Meknes, conhecer os 
souks de Maraquexe, a pitoresca cidade 
costeira de Asilah, Essaouira, as ruínas 
romanas de Volubilis, o descanso de 
Saïdia, motivos de sobra para viajar até 
Marrocos, tão perto e tão distinto.

4
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Said, a labiríntica Medina de Tunes, os 
resorts de Hammamet e Tabarka, a ilha 
de Djerba, o coliseu de El-Jem, as planí-
cies salgadas de Chott el-Jerid, Douz e 
o deserto do Sahara, e Sidi Ali el-Mekki, 
considerada por alguns a mais bonita 

praia da Tunísia. Atrações que ajudam 
a tornar as viagens à Tunísia experiên-
cias singulares. Entre todos os desti-
nos, Djerba é o mais requisitado, pois 
apresenta o calor árabe com um preço 
bem português. 
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1. O preço do metro cúbico da água é 
variável na proporção do consumo. 
Lares mais consumidores têm faturas 
mais elevadas enquanto os lares onde 
o consumo é diminuto beneficiam de 
um preço menos oneroso na unidade 
de medida do consumo. É com esta 
simplicidade que se forma o que se 
entende ser uma consciência ambien-
tal no poupar do líquido dito precioso. 
É também com esta simplicidade que 
se produz a mais falaciosa ideia de um 
preço, aliás, escondendo-se na fórmula 
e, nas suas consequências, o contrário 
do que à partida se diz pretender. A 
razão é simples e conhecida: um único 
morador vivendo num apartamento 
gastará forçosamente menos metros 
cúbicos de água do que um lar onde 
vivem cinco pessoas. E assim sendo, é 
a residência onde mais pessoas tomam 
banho que se torna penalizada, não 
porque a média de consumo indivi-
dual seja maior mas porque o princípio 
está errado, penalizando as famílias 
que, por exemplo, têm mais crianças e 
logo, consomem mais metros cúbicos 
de água. Quer tal dizer que o preço do 
metro cúbico da água é, entre outros, 
inimigo da natalidade vimaranense. O 
custo progressivo do metro cúbico da 
água vimaranense deve ser tema de 
campanha política. 

2. Ter uma montanha como a Penha 
e voltar-lhe as costas políticas é um 
imperial desperdício económico. É ter 
economia dada pela natureza e deitá-la 
fora pela ilusão de punição religiosa pela 
política. É fazer de conta que a longa 
e insistente relação construída pelos 
vimaranenses no desbravar da monta-
nha, habitando-a, é hoje um anacronis-
mo. É não compreender a geografia dos 
sentidos diversificados engendrados 
pela cidade ao longo dos tempos. É 
não compreender que o dinheiro não 
tem religião e que a ideologia política é, 

também ela, uma religião. Nesse fausto 
desperdício inscreve-se o teleférico. O 
artefacto foi transformado não num 
meio de ligação entre dois pontos que 
sempre se quiseram ligar mas num 
fim. Num marcador de poder. Como 
hoje existe, o teleférico podia estar 
em qualquer lado. Por exemplo, ligar 
as extremidades da avenida Conde de 
Margaride. Seria um luxo. Um luxo sem 
qualquer proveito. A Penha e o teleférico 
merecem um manifesto de cada partido. 

3. Não tão lentamente como se possa 
imaginar os sentidos de habitação – e 
também de habituação – dos vima-
ranenses vai mudando. Num repente 
os preços das habitações do centro 
urbano passaram a ter uma inusitada 
procura. Não há dia em que as caixas 
de correio não apresentam dois ou três 
pedidos de contacto “se quiser ven-
der”. A pressão da procura é tanta ao 
ponto de, várias vezes, alguns mora-
dores serem confrontados com toques 
de campainha e abordagens à saída 
propondo compra das suas habitações. 
Parece haver uma explicação para o 
fenómeno: com a desfabrilização de-
sapareceram as centenas de unidades 
produtivas espalhadas pelo concelho. 
Ao mesmo tempo desfaziam-se as 
famílias alargadas e envelheciam os an-
tigos proprietários de confeções que, ao 
longo do tempo, insistiram em construir 
as moradias cuja garagem era a empre-
sa. Essas “maisons” responsáveis pelo 
feísmo que grassa pela cidade ordinária 
estão hoje à venda com preços atrati-
vos mas sem procura. Com cem anos 
de atraso, vive-se hoje, em pleno século 
XXI, o êxodo fabril. As razões são co-
nhecidas: ficar próximo do hospital, das 
ofertas do centro e o reconhecer das 
vantagens da cidade. Todo este fluxo e 
as novas variáveis por ele introduzido 
são deveras interessantes e deviam 
merecer uma atenção dos políticos que 

ARTIGO DE OPINIÃO

HÁ ELEIÇÕES? SEJAMOS 
REALISTAS, QUEREMOS O 
IMPOSSÍVEL!
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES

se candidatam às próximas eleições. 
A começar pelo reconhecimento de 
que a política local não sabe – nunca 
soube – antecipar e controlar os fluxos 
de procura.

4. A não ser que um fenómeno se 
intrometa, continuará a dar-se uma 
reprodução social que leva atrás de si 
um considerável atraso. Aliás, vinque-se 
aqui: toda a reprodução social beneficia 
as elites mas desqualifica estrutural-
mente, inclusive essas mesmas elites. E 
persiste na pobreza, ao jeito de filho de 
varredor será varredor. Daí muitas vezes 
a ilusão de riqueza quando é a pobreza 
que avança. É sabido: a pobreza ocorre 
por falhanço do Estado na forma como 
não consegue promover a transfor-
mação social que o mesmo diz querer 
produzir. Por muito que se diga que 
não cabe às autarquias agir sobre este 
fenómeno, a verdade é que só um agir 
próximo, planeado, orientado, participa-
do, controlado; só um plano urdido para 
intromissão dos primeiros anos poderia 
promover resultados dentro de algumas 
décadas. Nessa altura teria havido 
uma mudança social ascendente com 
força para promover uma substituição 
de elites ociosas e pela introdução do 
princípio da conflitualidade, algo que, 
pelos vistos, é hoje muito mal visto no 
ensino mas que, sem dúvidas, intro-
duz uma verdade difícil de suportar: à 
partida todos nascem desiguais (e não 
a lengalenga contrária, cujo enunciado 
de igualdade à partida nunca questio-
na o tamanho da conta bancária e da 
propriedade dos pais.) Aqui dava muito 
jeito uma coalizão entre partidos, es-
pécie de contrato programa geral com 
vista à transformação social.

5. É utópico? Pois é! Mas afinal para que 
serve a política?

Esser Jorge Silva  Sociólogo
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NÃO PRECISA DE PEGAR NO CARRO PARA DAR UM MERGULHO. VISTA O FATO DE BANHO E CONHEÇA 
QUAIS SÃO E ONDE ESTÃO AS PISCINAS ESPALHADAS PELO MUNICÍPIO. 

ATIRA-TE À ÁGUA NESTAS PISCINAS!
SAIBA ONDE ENCONTRAR UMA 

VERÃO

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Oito complexos, 18 piscinas, gran-
des e pequenas, para adultos e para 
crianças. Não faltam opções para 
quem quer se abrigar do calor com 
um mergulho ou para quem adora 
capturar um banho de sol, que pode 
juntar às diversões instaladas junto 
das piscinas. 

Fato de banho e chinelos. É tudo o que 
precisa para nadar numa piscina. Não 
se esqueça de passar o corpo pelo chu-
veiro antes de entrar na água e levar 
chinelos nos pés para evitar fungos e 
bactérias. Tampões nos ouvidos são 
recomendados para quem costuma 
sofrer de otites.

Inaugurado no Verão de 2003, a 
construção do Scorpio resultou de um 
investimento conjunto da Tempo Livre e 
da Câmara Municipal de Guimarães que 
permitiu adaptar uma área de logra-
douro, existente no Complexo Municipal 
de Piscinas, num agradável parque de 
animação e diversão aquática.

Se gosta de ter mais ação, então a 
Scorpio disponibiliza a “Fantasilândia”, 
onde as crianças podem desfrutar de 
vários equipamentos temáticos, como 
multipistas, escorregas ou repuxos de 
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Piscinas
de Guimarães

água, e o “Waterslide”, composto por 
um escorrega “aquasplash” com cerca 
de 20 metros de comprimento.

As piscinas exteriores de Airão São João 
colocam aos seu dispor um tanque para 
adultos e um chapinheiro para crianças, 
balneários, bar e outros equipamentos 
de apoio. O complexo possui a capaci-
dade para 300 pessoas.

Na Costa, encontra três piscinas, duas 
para adultos e uma para crianças, 
para além de um amplo espaço com 
balneários, bar e um ringue de futebol, 
recentemente renovado, para fazer 
uma pausa nos banhos de sol.

O Complexo de Piscinas das Taipas 
Termal é um complexo constituído por 
três piscinas, uma delas com dimen-
sões olímpicas, em plena zona verde do 

Parque de Lazer de Caldas das Taipas. 
As piscinas de Brito, do Clube Paraíso e 
do MitPenha são complexos compostos 
por uma piscina para adultos e outra 
para crianças, com snack-bar de apoio 
e balneários.

Se procura algo diferente, então o Par-
que de Campismo da Penha pode ser 
a sua escolha. Junte a brisa da Penha 
com o lazer do Parque de Campismo. 
Ali, a natureza é pura, serena, harmo-
niosa. Respira-se quietude, sentem-
-se os cheiros das árvores florestais. 
Envolvido numa vasta área verde, 
com uma vegetação predominante 
de pinheiros, o parque de campismo 
da Penha tem duas piscinas (adultos 
e crianças), que podem ser aquecidas 
se fizer muito frio. Para não fazer uma 
viagem de volta a casa traga uma 
tenda.
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SCORPIO - PISCINAS DE 
RECREIO E DIVERSÃO AO 
AR LIVRE
Localização: alameda dos Desportos, 
Candoso S. Tiago 
Número de piscinas: 2 
Época Balnear: junho a setembro 
Horário: 9h00 - 20h00
Dimensões: 650 m²

MITPENHA
Localização: rua da Montanha, Mesão 
Frio
Número de piscinas: 2 
Época Balnear: junho a 17 de setembro 
Horário: 09h00 - 19h00
Dimensões: 350 m² 

PARQUE DE CAMPISMO DA 
PENHA
Localização: Monte da Penha 
Número de piscinas: 2 
Época Balnear: junho a 17 de setembro 
Horário: 10h00 - 20h00
Dimensões: 35 m² e 3,4 m²

PISCINAS DO CLUBE 
PARAÍSO
Localização: Agrelos, Paraíso, Pevidém 
Número de piscinas: 2 
Época Balnear: junho 04 setembro 
Horário: 10h00 - 20h00
Dimensões: sem informação

PISCINAS DE AIRÃO SÃO 
JOÃO
Localização: rua 25 de Abril, Airão São 
João
Número de piscinas: 2 
Época Balnear: junho a setembro 
Horário: 10h00 - 20h00
Dimensões: sem informação 

PISCINA DA COSTA
Localização: travessa da Boavista, Costa
Número de piscinas: 3 
Época Balnear: junho a 17 setembro 
Horário: 10h00-20h00
Dimensões: sem informação

AQUABRITO
Localização: rua General Humberto 
Delgado, Brito
Número de piscinas: 2 
Época Balnear: junho a setembro 
Horário: 10h00 - 19h30
Dimensões: 200 m²  e 41,31 m²

PISCINAS DAS TAIPAS
Localização: alameda Rosas Guimarães, 
Caldas das Taipas 
Número de piscinas: 3 
Época Balnear: junho a setembro 
Horário: 10h00 - 19h00
Dimensões: 417m², 220m² e 59m² 
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VERÃO VOLTA A AGUÇAR O APETITE PARA UM MERGULHO NO RIO. NO ENTANTO, AS PRAIAS FLUVIAIS 
DE GUIMARÃES SÃO, HOJE EM DIA, LOCAIS ABANDONADOS. S. CLÁUDIO DE BARCO CONTINUA A SER 
UMA EXCEÇÃO À REGRA E A PRAIA SECA DAS TAIPAS JÁ SE ENCONTRA EM REQUALIFICAÇÃO.

PRAIAS FLUVIAIS
SÃO COLEÇÕES DE MEMÓRIAS

VERÃO

TEXTO E FOTOGRAFIAS: LUÍS FREITAS

Um pedaço de areia à beira rio e mil 
histórias para contar. As praias fluviais 
foram outrora um local de “culto” para 
vimaranenses. Hoje, são poucos os 
locais onde os banhos são assíduos, 
mas há praias a rejuvenescer. 

O calor do verão vem reforçar a neces-
sidade de um mergulho nas águas fres-
cas do norte de Portugal. Com a beleza 
da costa, muita gente se esquece dos 
tesouros que o interior do país guarda. 
Guimarães ofereceu, durante décadas, 
condições para os seus habitantes con-
viverem, em família ou amigos, junto à 
margem do rio. A zona das Caldas das 
Taipas é uma das mais famosas em 
todo o concelho.

Quem lá habita recorda com emoção o 
tempo em que as águas eram límpidas 
e as horas pareciam minutos, tal era 
o divertimento. José Freitas, 50 anos, 
nasceu e vive em Ponte, mas é junto ao 
rio que faz fronteira entre as duas vilas 
que viveu as maiores aventuras da sua 

infância. “Acordava de manhã e ia com 
os meus amigos e irmãos para o rio. Só 
voltava a casa à noite, o que deixava, 
habitualmente, a minha mãe preocupa-
da e furiosa”. A maioria dos habitantes 
daquela zona do concelho aprendeu a 
nadar nestas praias. José Freitas, não 
só deu as primeiras braçadas na Praia 
Seca, nas Taipas, mas também ensinou 
os seus irmãos a nadar e a mergulhar.

PRAIA DE BARCO 
CONTINUA COM GRANDE 
AFLUÊNCIA
Basta um raio de sol brilhar no céu para 
a praia fluvial de Barco ficar repleta de 
banhistas. Quem atravessa a ponte não 
fica indiferente ao ruído das crianças 
a brincar com bolas e raquetes e dos 
fortes mergulhos na prancha improvisa-
da. Tem sido assim ao longo dos anos, 
mas especialmente em julho e agosto, 
quando os muito emigrantes regressam 
às suas origens. 

O parque de lazer e os recintos des-
portivos mesmo junto à praia propor-
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cionam tardes de convívio e outro tipo 
de ofertas para os visitantes. Sinónimo 
do grande dinamismo desta praia é a 
organização do festival “Barco Rock 
Fest”, que anualmente costuma trazer 
pessoas de outras partes do país e até 
estrangeiros. 

PRAIA SECA ENCONTRA-
SE EM FASE DE 
REQUALIFICAÇÃO

Palco de diversão para várias gerações, 
pretende-se agora que a Praia Seca 
volte a acolher vários banhistas. Nos 
dias que correm, ainda há várias pes-
soas a mergulhar nas águas desta praia, 
especialmente habitantes locais, que 
não se conseguem desfazer deste mítico 
local. O acesso é feito através do parque 
de lazer de Ponte e demora cerca de 
5 minutos, por um caminho junto às 
margens do rio. No dia 26 de junho co-
meçaram as obras de requalificação da 
margem direita do rio Ave, até à praia, 
com o intuito de criar um parque de 
lazer. Esta intervenção, que  há muitos 
anos vem sido pedida pelos moradores, 
vem devolver aos cidadãos um bem que, 
durante anos, lhes pertenceu.

AUSÊNCIA DE BANDEIRA 
AZUL E VIGILÂNCIA

A praia fluvial de Barco não tem 
qualquer bandeira azul e, por conse-
quência, não é vigiada (o mesmo vai 
acontecer com a praia Seca). Por isso 
mesmo, é fundamental cumprir as 
regras de segurança inscritas nos pai-
néis, até porque, estas praias podem 
ser mais perigosas do que as praias 
marítimas, devido à baixa temperatura 
das águas, às correntes e fundões as-
sociadas aos rios e ao facto de a água 
doce fazer com que a flutuabilidade 
seja menor, tornando o ato de nadar 
mais complicado.

Alameda Alfredo Pimenta, 278
4810-420 Guimarães
(junto ao Pingo Doce)

Venha descobrir
as novidades

3º
Decoração
Flores Artificiais
Artigos de Cozinha
Artigos Casa de Banho
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1 - AS MUDANÇAS OPERADAS NO 
CASTELO

Foram feitas obras, no Castelo de 
Guimarães, no valor de cerca de meio 
milhão de euros.
No meu modesto entender de cida-
dão (sempre disposto a corrigir e a 
aprender), essas obras, na sua parte 
visível de revestimento das escadas e 
do adarve, não beneficiaram o mo-
numento, nem em termos estéticos, 
nem de adequação à solenidade do 
local; e com elas, as dificuldades de 
‘acessibilidade’ e ‘segurança’ (‘naturais’, 
num espaço como esse) também não 
ficaram resolvidas.

É certo que não é fácil realizar obras 
num castelo. Mas com os bons técnicos 
que temos, seria de esperar uma res-
posta mais adequada para aquilo que 
se pretendia.
A Torre de Menagem do Castelo, que 
esteve, durante anos, encerrada, foi 
reaberta.
Essa foi a parte ‘boa’ da ‘mudança’, 
pois que, dentro de um critério de 
contenção de custos e de meios, foi 
adoptada ‘uma’ solução que permite ao 
visitante compreender, rapidamente, o 
que foram alguns períodos de grande 
complexidade da História de Portugal.
Entre outros pontos, são-lhe apresen-
tadas as fases de ‘maior relevo’, na 
existência do Castelo: a Época Condal 
(sécs. X-XI), a Época Românica (séc. XII), 
a Época Gótica (sécs. XIII-XIV), o Paço 
do Alcaide e a Barbacã (séc. XV), e os 
seus tempos de Decadência e Restauro 
e Reabilitação.

HISTÓRIA DE GUIMARÃES

AS ‘ENTRADAS PAGAS’ NO CASTELO
DE GUIMARÃES
TEXTO: LINO MOREIRA DA SILVA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Estiveram bem os autores do projecto, 
pelo modo como, de forma simples 
e directa, conseguiram um resultado 
de rigor – atributo imprescindível ao 
conhecimento histórico.
A prazo, seria útil disponibilizar-se 
mais informação e apresentarem-se 
‘recriações de época’, por via das ‘novas 
tecnologias’.
Deparamo-nos, contudo, com um 
importante ‘senão’: depois das obras, o 
Castelo passou a ter (Julho de 2016), em 
‘todo’ o seu espaço, “Entradas Pagas” 
(como nunca aconteceu), ficando sujei-
to ao mesmo tratamento que qualquer 
outro monumento nacional.

2 - A SIMBOLOGIA DO CASTELO

Ora, o Castelo de Guimarães é um 
monumento ‘impar’, não comparável a 
nenhum outro monumento nacional.
As suas especificidades, reconhecidas 
desde sempre, têm a ver com o que ele 
‘é’ (e se pode ‘ver’ na visita à Torre de 
Menagem), mas sobretudo com o que 
ele ‘simboliza’ e ‘significa’.
E o que o Castelo de Guimarães ‘sim-
boliza’ e ‘significa’ anda directamente 
ligado ao ‘guerreiro endurecido’, mas 
também ‘grande estratega’, ‘político sa-
gaz’, ‘negociador exímio’, ‘reptício insti-
gador de princípios e ideias’… que foi D. 
Afonso Henriques, a quem o Portugal 
de hoje deve muito daquilo que é.
O Castelo é chamado de ‘Berço da Na-
cionalidade’, ‘Castelo da Fundação’, ‘Pa-
radigma das Origens da Nacionalidade’, 
‘Símbolo da Nacionalidade’, ‘Monumen-
to da Memória’, ‘Grande Marco Histórico 
do País’, ‘Maravilha de Portugal’… o que 

reforça a sua característica de monu-
mento ‘único’.
Ele representa, sem aproveitamentos 
de nenhum tipo, a ‘alma portuguesa’ e 
a independência de Portugal.
É o monumento pátrio que mais susci-
ta a união de todos os portugueses.
Guimarães celebra a Batalha de São 
Mamede (1128) com o seu feriado mu-
nicipal, e assim estabelece uma íntima 
ligação entre si mesma, o Castelo, D. 
Afonso Henriques, a nacionalidade e 
Portugal.
Por isso, há quem proponha (com a 
maior razão) que o ‘Dia de Portugal’ 
passe a ser o 24 de Junho, e não o 10 
de Junho, como actualmente acontece.
Mas não basta reconhecer que o 
Castelo de Guimarães está acima de 
qualquer outro monumento pátrio, é 
preciso ‘agir’ em conformidade.

3 - O CASTELO DE GUIMARÃES 
E A REPRESENTAÇÃO DA ‘ALMA 
PORTUGUESA’

Em 2015 (pp.147-148), apresentei uma 
proposta para que o Castelo de Guima-
rães fosse mais ‘sentido’ e ‘reconheci-
do’, pelos Portugueses.
Escrevi, então, que o Castelo de Gui-
marães é “um espaço de identidade, 
origem e união”, para todos os Portu-
gueses, e por isso, “pelo menos o seu 
piso básico (as zonas do adarve e da 
torre já poderão ser tratadas de outro 
modo) deveria ser-lhes franqueado 
livremente, incutindo neles a ideia de 
que, ao menos uma vez na vida, todos 
os Portugueses se deveriam irmanar 
com os ideais patrióticos que o Castelo 
de Guimarães simboliza”.
E acrescentei que se poderia “ir mais 
longe”: o Castelo de Guimarães “o 
‘primeiro’ Castelo de Portugal”, “deveria 
ter acesa, no seu interior, uma Cha-
ma, representando os valores pátrios, 
e, ao lado, um espaço para receber 
flores”; “e nas principais entradas de 
Guimarães, também deveria existir, 
em caracteres bem notórios, o convite: 
‘Português, visita o teu Castelo, onde 
nasceu Portugal’”.

Estes aspectos fazem parte da ‘dinami-
zação cultural’ do Castelo.
Nesta área, envolvendo, ‘coordenada-
mente’, em todas as suas dimensões, 
‘monumentos’ locais, concelhios, inter-
municipais, nacionais e… internacionais, 
ainda há muito que fazer – em Guima-
rães e no país inteiro.
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4 - UMA REACÇÃO NECESSÁRIA

Sempre acreditei em que o que se 
anunciava para o Castelo não iria ser 
concretizado.
Mas foi.
Ao sê-lo, esperei uma reacção de 
inconformismo – por parte de cidadãos, 
instituições, associações, meios de 
comunicação social, articulistas 
dos jornais…
Mas que eu desse por isso, nada 
aconteceu.

Ocorreu-me Alexandre Herculano 
(1810-1877) e o seu comentário às 
“obras desastrosas” que se fize-
ram na Colegiada, em 1830-1832.
Como Herculano, que dizia que 
a Colegiada era ‘património de 
Guimarães’ e não dos Cónegos 
que nela intervieram… os Vima-
ranenses de hoje têm o ‘dever’ 
de asseverar que o seu Castelo 
é “património de Guimarães e 
dos portugueses”, e não de quem 
intervém nele.
Tive saudades de alguns bons Vima-
ranenses do passado, que, se fossem 
vivos, não teriam deixado de promover 
o debate sobre o que se fez no Castelo 
e, certamente, de levar à reformulação 
da situação que se criou.
Perante tanto silêncio, senti-me ‘civi-
camente’ impelido a reagir, e enviei à 
Assembleia Municipal de Guimarães 
uma exposição, manifestando “discor-
dância e reprovação por passar a ser 
de ‘Entrada Paga’ o acesso ao Castelo 
de Guimarães”, considerando a opção 
tomada, “histórica e simbolicamente 
despropositada”, “muito infeliz” e “lesi-
va dos interesses de Guimarães”.
Da Assembleia Municipal, pela pessoa 
do seu Presidente, recebi uma pronta e 
amável resposta, dizendo que reme-
teria, “de imediato, o documento aos 
líderes parlamentares”, que lhe dariam 
a sequência que entendessem mais 
conveniente.
Até ao momento, desconheço que ‘se-
quência’ tenha sido essa, e se chegou a 
ser debatida, por esses líderes parla-
mentares, a realidade do que ‘também 
é’ o seu Castelo.
Entretanto, o Castelo de Guimarães ali 
está, ao que diz a imprensa com cen-
tenas ou milhares de entradas diárias, 
sendo muito elogiado pela sua… quali-
dade ‘especial’ de “gerador de receitas”.

5 - ALGUMAS REFLEXÕES

– O Castelo de Guimarães é… de Gui-
marães e dos Vimaranenses; mas, que 
eu saiba, em nenhum momento lhes 
foi perguntado se concordavam com as 
alterações que nele foram introduzidas, 
nomeadamente as “Entradas Pagas”.

PARA CONHECER MAIS:

- Alexandre Herculano (1982). História 
de Portugal (3). Lisboa: Bertrand.
- DGEMN (1937). Boletim da Direcção-
-Geral dos Edifícios e Monumentos Na-
cionais – O Castelo de Guimarães. Lis-
boa: MOPC.
- Lino Moreira da Silva (2015). Os largos 
da Misericórdia e de João Franco, em 
Guimarães. Espaços e história. Guima-
rães: Edição do Autor.

Lino Moreira da Silva  llinomoreira@gmail.com

Suponho até (fiz um pequeno inquérito 
de rua) que a esmagadora maioria dos 
Vimaranenses nem sequer está infor-
mada, ou se apercebeu das mudanças 
operadas.

– Também, que eu saiba, nenhuma 
instituição ou associação ‘questionou’ 
as novas medidas, nenhuma corrente 
de opinião ‘debateu’ o seu alcance, em 
nenhum órgão de comunicação social 
se ‘propôs reflexão fundamentada’ 
sobre isso.
Afinal: onde está a ‘consciência cultural’ 
da ‘massa crítica’ vimaranense?

– Para certos fins, o Castelo de Gui-
marães, o ‘primeiro’ e o ‘maior’ dos 
monumentos portugueses, é engala-
nado com fitas e pregões; mas depois, 
é reduzido à condição de ‘monumento 
comum’, ou até menos.

– Não contesto as “Entradas Pagas” em 
monumentos, antes considero ‘justo’ 
que quem usufrui deles contribua para 
a sua onerosa conservação.
Só que isso não pode ser feito ‘sem 
princípios’ – sendo um deles o respeito 
por especificidades, história, simbolo-
gias, valores.
Foi por ‘insensibilidade’, relativamente a 

isso, que o Castelo de Guimarães ficou 
sem pelo menos a sua parte básica, de 
‘Acesso Livre’ para ‘todos’ os portugue-
ses.
Não é crível que quem acedesse, 
livremente, ao seu piso inferior não 
visitasse, também, o resto do monu-
mento. E desse modo, sem se porem 
em causa ‘desejadas receitas’, estar-se-

-ia a reconhecer a singularidade 
do Castelo e, ao mesmo tempo, 
a contribuir para o incentivo e a 
preservação dos “valores pátrios” 
nele representados.

– O Castelo de Guimarães é um 
monumento único, com uma sim-
bologia singular.
E Guimarães, que se orgulha de 
ser, com toda a razão, “Onde 
Nasceu Portugal”, circunstância 
indissociável do seu Castelo, 
mostrou-se, incompreensivelmen-
te, indiferente ao modo como o 
mesmo Castelo foi tratado.

– Por que se fizeram ‘silêncios’ e ‘omis-
sões’ perante factos tão relevantes?
Lembro que foi a coberto de ‘silêncios’ 
e ‘omissões’ que, em 1829 (e depois, em 
1836), “certos sacripantas” quase conse-
guiram que o Castelo fosse demolido e 
a sua pedra aplicada nas obras da Vila…
Atento estava o rei (D. Miguel), que 
ordenou que o Castelo fosse “intacta-
mente conservado… sem a mais mínima 
alteração nas suas obras interiores e 
exteriores”.
Hoje, parece que não estamos tão aten-
tos – e que ainda não compreendemos 
que ‘vivenciar a democracia’ também é, 
entre tudo o mais, atender às particula-
ridades do património e valorizar o que 
ele ‘exprime’ e ‘significa’.

O Castelo de Guimarães, em 1863
(Revista ‘Archivo Pittoresco’)

Apart T3 com 172m². Cozinha mobilada e equipada. 
Condomínio privado no centro da cidade!

NESPEREIRA, GUIMARÃES
Moradia T4 com 498m² e terreno com 2910m²!

Campo futebol relvado equipado com balneários.

AS17069

549.000€

NESPEREIRA, GUIMARÃES
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AS17069
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URGEZES, GUIMARÃES
AS17089
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A dor crónica é comum no idoso e tem 
um impacto significativo na sua quali-
dade de vida e dos seus familiares. De 
acordo com a Direção-Geral da Saúde, 
a dor crónica moderada a intensa 
afeta 83 por cento dos idosos insti-
tucionalizados em lar e 50 por cento 
dos idosos que vivem na comunidade. 
Estas percentagens estão relacio-
nadas com a elevada prevalência de 
algumas patologias nesta faixa etária, 
nomeadamente a patologia degene-
rativa da coluna, osteoartrose, cancro, 
AVC, entre outras. 

Numa fase em que os avós assumem 
um papel fundamental na educação 
dos netos, algumas reações podem 
ser sinal de dor no idoso. É frequente 
o idoso assumir algumas mudanças 
comportamentais quando existe a 
presença de dor. Não falar com os ne-
tos, deixar de interagir e/ou participar 
nas suas brincadeiras ou até evitar 
estar com os netos podem ser um 
sinal de dor nesta faixa etária. Nestes 
casos, o regresso à interação com os 
netos e a disponibilidade para par-
ticipar nas suas brincadeiras podem 
representar uma recuperação da sua 
qualidade de vida.

A dor é uma experiência subjetiva, 
muitas vezes difícil de descrever por 
parte do doente. Deste modo, a sua 
avaliação deve ser um processo rigo-
roso e exigente envolvendo o próprio, 
o profissional de saúde e, em alguns 
casos, os familiares/cuidadores. 
No caso do idoso, a avaliação da 
dor pode tornar-se uma verdadeira 
batalha, quando as dificuldades de 

comunicação se interpõem, muitas 
vezes causadas por patologias como 
a demência, entre outras. Nestas si-
tuações, o cuidador assume um papel 
fundamental e o seu testemunho pode 
ser a chave para a correta avaliação 
da dor do doente. 

QUANDO NÃO 
EXISTEM BARREIRAS 
NA COMUNICAÇÃO, O 
PROCESSO REMETE 
PARA UMA ESCALA DE 
AUTOAVALIAÇÃO DA DOR 
QUE É COMPLEMENTADA 
PELA HISTÓRIA CLÍNICA 
DETALHADA DO DOENTE, 
UM EXAME OBJETIVO 
RIGOROSO, EXAMES 
COMPLEMENTARES 
E UMA AVALIAÇÃO 
BIOPSICOSSOCIAL.

O profissional de saúde deve identi-
ficar a presença de dor no idoso em 
todos os contextos, seja em consul-
ta, urgência ou internamento. Deve, 
igualmente, avaliar a dor por rotina, 
considerando que o idoso pode não a 
manifestar. Por vezes, os idosos utili-
zam expressões como “formigueiro” 
e outras para exprimir as sensações 
dolorosas, exigindo do profissional de 
saúde uma atenção redobrada a todo 
o discurso do doente, que é passí-
vel de ele próprio ser indicativo de 
dor, embora o doente não o identifi-

que como tal.. Se o idoso colaborar 
deve utilizar-se a escala numérica 
ou qualitativa, recorrendo sempre 
à observação completa do doente, 
principalmente quando a comunicação 
se assume como um obstáculo. Estes 
são alguns métodos utilizados pelos 
profissionais de saúde para identificar 
a presença de dor no idoso.

Com o intuito de controlar a dor, 
melhorar a capacidade funcional e a 
qualidade de vida do idoso, deve dar-
-se preferência aos tratamentos não 
farmacológicos, associados a medica-
mentos sempre que necessário. Entre 
as terapêuticas não farmacológicas 
encontramos o exercício, que deve 
ser adaptado a cada caso, a aplicação 
local de calor ou frio, a massagem 
realizada por profissionais, a diatermia 
(produção de calor através de corrente 
elétrica) e ultrassons, a imobilização 
temporária, a cirurgia, a estimula-
ção elétrica nervosa transcutânea, 
a formação do doente e cuidador, a 
aplicação de estratégia cognitivas 
individuais ou em grupo e a promoção 
da distração do doente através de 
técnicas como a música ou a leitura. 

No que refere à terapêutica farmaco-
lógica, os analgésicos continuam a as-
sumir-se como preferenciais. As doses 
devem ser ajustadas, considerando 
a patologia associada, vulnerabilida-
de e fragilidade do idoso, de forma a 
otimizar o controlo da dor e minimizar 
os efeitos secundários.

Doutora Ana Pedro 

ARTIGO DE OPINIÃO

DIA DOS AVÓS A 26 DE JULHO
E SE A DOR ESCOLHESSE 
IDADES?
TEXTO: DOUTORA ANA PEDRO

www.smiity.com
info@smiity.com

* smiity é a APP que apresenta informação local e contextual através da interação com a tecnologia Apple iBeacon e Google Eddystone.

1. Instale a APP
2. Ative o Bluetooth
3. Viva a cidade!

Download Gratuito:

CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS

ANA PEDRO, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O ESTUDO DA DOR
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Durante o mês de julho outros encon-
tros marcaram os dias dos agentes da 
Remax Vitória, com destaque para as 
palestras da atleta olímpica Simone 
Fragoso e de Massimo Forte, reco-
nhecido como uma referência uma 
referência no mercado imobiliário. 

Na passada terça-feira, 25 de julho, os 
convidados foram Luís Gil e António 
Carvalho, agente imobiliário da Remax 
Vitória, que abordaram o tema da su-
peração. Na primeira edição, dedicada 
ao Empreendedorismo, foram orado-
res Neno, relações-públicas do Vitória 
Sport Clube e Daniela Costa, também 
agente imobiliária da Remax Vitória.

Luís Gil, além de guarda prisional, é 
um conhecido praticante de atletismo, 
tendo representado a seleção nacional 
em 7 ocasiões na disciplina de marcha 
atlética, na distância dos 50Km.  Numa 
deles a seleção sagrou-se 3ª classifi-
cada, por equipas. Luís Gil foi campeão 
nacional dois anos consecutivos, em 
2013 e 2014, na disciplina de marcha 
atlética na distância dos 50Km. Fez já 
perdeu a conta às meias maratonas, 
maratonas e trails em várias distân-
cias que já fez tendo-se destacado 
também ao concluir em 2º a Geres 
Extreme Maraton, considerada a ma-
ratona mais dura do mundo.

Há dois anos surgiu-lhe um novo 
desafio, o de participar em Lousada 
numa competição de 100 Km a correr 

VITÓRIA TALKS

PRIMEIRO ESTRANHA-SE, 
DEPOIS ENTRANHA-SE

AS VITÓRIA TALKS PRETENDEM SER UM ESPAÇO DE PARTILHA DE EXPERIENCIAS DE VIDA 
E DE TROCA DE CONHECIMENTOS. A INICIATIVA, ORGANIZADA PELA AGÊNCIA IMOBILIÁRIA 
REMAX VITÓRIA, SITUADA NA AVENIDA D.JOÃO IV EM GUIMARÃES, É ABERTA À POPULAÇÃO 

QUE SE TEM APRESENTADO EM BOM NÚMERO.

em circuito de 2300m. Luís Gil venceu 
a 1ª e a 2ª edições e está “ansioso que 
abram as inscrições para a próxima”. 

Poucos terão esta “consciência de 
superação, de perceber os limites, de 
os controlar e definir metas esforçan-
do-se para as alcançar como Luís Gil, 
e isso ficou bem vincado na conversa 
com os presentes nesta sessão”, refe-
riu ao Mais Guimarães Filipe Carvalho, 
administrador da Remax Vitória.

Na primeira edição da Vitória Talks 
o tema abordado foi o Empreende-
dorismo, tendo Neno destacado a 
importância de as pessoas fazerem ao 

longo da vida “aquilo que gostam, de 
perceberem os seus talentos e de os 
trabalharem. Só assim serão felizes e 
pessoas de sucesso”. Já Daniela Costa, 
que “mudou de vida” e recentemente 
se tornou agente imobiliária, falou dos 
medos e anseios de quem entra neste 
mercado e que foram superados com 
a sua dedicação e com a ajuda dos 
colegas e da estrutura que a Remax 
Vitória disponibiliza aos seus colabo-
radores.

As Vitória Talks decorrerão mensal-
mente com diferentes temas e com 
personalidades, selecionada de acordo 
com o assunto a abordar.
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APRESENTAÇÃO E CONTO 
PATOLINO, UM PATO NADA FEIO

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES

Ainda antes de a escola ser democrati-
zada. Ainda antes de todas as crianças 
saberem ler. Ainda antes de Gutenberg 
inventar a imprensa. Numa época em 
que poucos a cultura e o saber estava 
ao alcance de poucos, num tempo em 
que os livros eram objetos que poucos 
tinham, ou sequer viam e tocavam, era a 
tradição oral que ensinava os povos. Os 
contos e as histórias orais sempre foram 
uma forma de transmitir conhecimento, 
ensinamentos, regras de convivência e 
lições para uma vida.

Muito antes de ingressarem na escola e 
aprenderem a ler, as crianças ouvem his-
tórias, mais ou menos reais, e com estes 
relatos vão construindo o mundo que as 
rodeia e formando o seu imaginário, o seu 
mundo de fantasia.

É também através da leitura e do simples 
e do carinhoso ato de ler para uma crian-
ça que se forma a personalidade desta, 
se enraízam os laços de carinho e afeto 
e se inicia o preenchimento da Tabula 
rasa de que Aristóteles e John Locke nos 
falavam. 

É com a leitura que se inicia a construção 
do seu conhecimento, dos seus princípios 
e regras, e é com ela que a criança toma 

consciência do seu mundo.
A criação do gosto pela leitura vem, como 
na maioria dos comportamentos infantis, 
pela repetição dos padrões familiares. De-
vemos pois estimular padrões assertivos 
de leitura nas crianças, que aprenderão a 
reconhecer formas de empregar a leitura 
e ampliar os seus objetivos e interesses. 

Se a linguagem escrita apresentar um 
significado para uma criança, ela apren-
derá da mesma maneira que aprendeu a 
comunicar, impelida por reflexo recorren-
te do seu quotidiano e das suas relações 
sociais e afetivas.

O “Conta-me um conto” posiciona-se 
como impulsionador desta significação 
da leitura, da leitura lúdica, da leitura 
como rotina. Pretende aproximar famílias, 
(re)ligar as pessoas, desligando-as da 
tecnologia, num ato tão simples como ler 
para o outro. Ler pelo singelo prazer de 
ouvir ler, de criar um imaginário nos mais 
novos, e reanimar o imaginário dos mais 
crescidos, de estimular o ser crítico que 
cada criança deve desenvolver.

Mensalmente a revista + Guimarães 
publicará um conto infantil que permitirá 
desenvolver estes princípios, estes obje-
tivos. Talvez vos fale de um cão perdido 

NESTE VERÃO,
DELICIE-SE COM A

NOSSA BOLA DE CARNE

Rua Paulo IV - Guimarães
Tel: 253 192 805 

num mundo em que a sua aparência 
é mais importante que o seu coração, 
ou poderá ser um feiticeiro que realiza 
magias com ingredientes mágicos das 
nossas despensas. Poderei contar a his-
tória de uma nuvem que chorou meses a 
fio devido à maldade que vê lá de cima, 
lá cima tão alto que o som abafado do 
seu choro não chega aos ouvidos dos 
homens, apenas das crianças mais sensí-
veis que serão os homens de amanhã, ou 
trará um mistério, a história de um rei há 
muito esquecido, tão esquecido como o 
seu tesouro.

A gratidão, a amizade, o respeito, a liber-
dade, o raciocínio, a experimentação, os 
afetos, a solidariedade e a responsabilida-
de, os direitos e os deveres, os princípios 
básicos de convivência num mundo, num 
planeta que existia antes do Homem ser 
homem, e existirá milhões de anos depois 
do dia em que o Homem aprendeu a ler, 
a escrever e contar, serão o mote mensal 
para “Quem conta um conto”. 

Vamos reiniciar tradições e reaprender a 
partilhar, a viver, apreciar momentos de 
leitura em família. Vamos (re)aprender a 
apreciar OUVIR LER. 
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PATOLINO,
UM PATO NADA FEIO

Patolino era o pato mais belo da ca-
poeira do senhor Domingos. As suas 
plumas, alvas como a neve, faziam 
a inveja de todos quantos passavam 
pela capoeira. 

Era invejado pelos gansos, que cedo 
se despediam de todos e termina-
vam no forno de alguém. Era invejado 
pelas galinhas que passavam os dias 
fechadas nas casotas para poedeiras, 
saindo apenas ao final da tarde para 
apanhar alguns raios de sol, esticar 
as penas e as patas e debicar, aqui 
e além, uma ou outra minhoca mais 
distraída, enquanto ele se passeava 
descontraidamente, sem regras nem 
prisões. Era invejado pelo galo, por não 
lhe ser dada a importância e valor que 
julgava merecer, que com a sua bela e 
afinadíssima voz era o despertador de 
toda a quinta e arredores.

Patolino tinha as regalias de uma 
verdadeira estrela da capoeira. Andava 
pela horta do senhor Domingos sem 
pudor nem medo, como provocação às 
restantes aves que se encontravam do 
outro lado da rede. Não tinha nenhu-
ma tarefa aparente. Não cantava para 
todos acordar. Não punha ovos para 
a sra. Esmeralda fazer aquelas tartes 
famosíssimas de ganso e ruibarbo. 
Não dava leite como Amarela, a vaca, 
nem puxava a carroça onde os netos 
do sr. Domingos gostavam tanto de 
andar quando chegavam para as férias 
grandes.  

Patolino era realmente uma vedeta. 
Certo dia, num belo dia de primavera, 
daqueles dias em que o sol quente 
chama pela preguiça, e esta não se 
roga a surgir incrustada nos músculos 
e vontade, Patolino dormitava junto à 

capoeira. Um molho de couves bem 
fresquinhas, acabadinhas de regar, 
meia dúzia de rabanetes e três vermes 
distraídos haviam cumprido a sua fun-
ção, um papo bem cheio.

Do outro lado da rede, as seguidoras, 
patas patetas que grasnavam cons-
tantemente desde o raiar do dia até 
ao pôr-do-sol, encantadas com o seu 
amado, grasnavam como nunca. O 
galo cantava como se não houvesse 
novo amanhecer, como se o sol não 
fosse quente e confortável, como se 
algum perigo se aproximasse. As gali-
nhas cacarejavam como loucas. 

“Quantas dúzias de ovos terão postos 
estas tolas galinhas para fazerem esta 
chinfrineira?”, pensava aborrecido Pa-
tolino para com as suas penas.

E preso nos seus pensamentos e 
vaidade, Patolino não reagiu a tempo, 
embebido na sua importância, beleza 
e desprezo pelos restantes animais da 
capoeira. Patolino não reagiu a todo o 
ruído que as aves se esforçavam por 
fazer. 

Patolino acabou por não saber o que 
realmente se passara. O que motivara 
aquela “chinfrineira”.

Patolino nunca soube!

Mas nessa noite, a noite daquele dia 
de primavera em que o sol chamava a 
preguiça, e que um molho de couves 
bem fresquinhas, acabadinhas de 
regar, meia dúzia de rabanetes e três 
vermes distraídos haviam cumprido a 
sua função, a raposa que passou pela 
horta do senhor Domingos, teve um 
belo jantar.
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Passado um ano da fundação do 
clube, quando se anunciou a meta 
de acolher 200 praticantes até ao 
presente verão, que balanço faz do 
trabalho até agora desenvolvido?

Completámos um ano de existência, e 
todos os objetivos a que nos propu-
semos foram superados em instala-
ções com limitações, apesar de muito 
dignas. A Cercigui, desde o primeiro 
momento, deu-nos a mão, e terminá-
mos o ano desportivo com um número 
superior a 350 alunos. Criámos turmas 
que vão desde o “baby gym” (crianças 
dos 18 aos 36 meses) até ao “senior 
gym” (pessoas com mais de 65 anos) 
e passamos também a ter classes de 
“special gym”, porque não fazia sentido 
não darmos esse apoio nas instalações 
da Cercigui. A nível desportivo, temos 
um número potencial de praticantes 
muito elevado, e financeiro, conse-
guimos que o clube fosse sustentado. 
O Guimagym ficou com boa imagem 
na comunidade, pois, desde o início, 
entendemos que a responsabilidade 
social do clube era um eixo fundamen-
tal.Portanto, desenvolvemos um even-
to solidário, cuja receita foi na íntegra 
para a Cercigui. A “cereja no topo do 
bolo” foi a inauguração da Academia 
de Ginástica, que acabou por propor-
cionar à comunidade uma mais-valia.

O Guimagym defendeu até agora 
a recreação e a formação como 
processos que antecedem a 
competição. Os atletas já inscritos 
praticam ginástica com fins diversos? 

A ginástica é uma modalidade base. 
Está na base do correr, do saltar, do 
equilíbrio. As características funda-
mentais da ginástica estão em todas 
as modalidades e no dia a dia. Temos 
atletas que vêm de vários concelhos 
limítrofes - Famalicão, Vizela, Braga, 

Barcelos, Felgueiras -, que vêm para 
Guimarães praticar ginástica, pois 
não havia nada semelhante nos seus 
concelhos. Havia muitas pessoas que 
já praticavam ginástica, se calhar de 
forma mais amadora. Conseguimos 
ainda que a ginástica não seja um fim. 
Temos gente que pratica outra mo-
dalidade e vai buscar à ginástica uma 
componente de flexibilidade ou de 
força, por exemplo, para a sua moda-
lidade. Não queremos tirar pessoas de 
outras modalidades. O nosso interesse 
é que as pessoas pratiquem despor-
to. Sabemos que a ginástica pode ser 
um fim, mas também um meio para 
a melhoria de competências. Vamos 
apresentar, no início da próxima época, 
um projeto inovador a alguns clubes 
de Guimarães, de algumas modali-
dades onde sabemos que a ginástica 
pode melhorar as habilidades desses 
praticantes.

A mudança das instalações da 
Cercigui para a Academia de Ginástica 
tem proporcionado uma evolução 
mais rápida aos ginastas?

Muito mais rápida e muito mais 
eficiente. Um aluno para dar uma roda 
sem mãos tinha de dar um impulso 
completamente diferente no piso que 
estávamos habituados do que o que 
têm agora. Quando vêm executar 
este gesto técnico, conseguem fazê-
lo melhor e mais alto. Isso é muito 
importante. Aquela base que tivemos 
na Cercigui foi importante para criar 
esta adaptação. Poderia aparecer 
apenas agora um clube de ginástica em 
Guimarães e não há um ano, quando 
não havia praticamente condições. Mas, 
pelos resultados que foram obtidos, 
penso que se justificou claramente a 
aposta que a direção fez. Na altura, não 
sabíamos se Guimarães iria ter ou não a 
Academia de Ginástica.

Já agora, qual a regularidade com que 
os atletas treinam?

Temos alunos que praticam todos os 
dias, duas a três horas por dia. Temos 
alunos que praticam três vezes, alunos 
que praticam duas e outros uma. A 
parte competitiva é consequência do 
trabalho feito na fase de formação 
Essa tem sido a explicação do sucesso. 
O principal objetivo não é colocar os 
alunos todos a praticar ginástica de 
competição. É que se desenvolvam em 
termos motores. Depois, se tiverem 
gosto e ambição desportiva, também 
estaremos cá para dar resposta na 
parte da competição.

E quantas turmas há?

Estamos a trabalhar com as mesmas 
turmas que estávamos na Cercigui. 
Posso dizer que temos cerca de 40 
turmas em funcionamento, todas elas 
com um número muito elevado de 
alunos. Chegámos a ter de recusar 
inscrições em várias turmas, porque já 
não conseguíamos dar resposta nas 
instalações que tínhamos. Temos de-
tetado uma grande procura. Acredito 
que, em setembro, vamos duplicar o 
número de praticantes, mas o nosso 
objetivo passa por triplicar os alunos.

LUÍS RODRIGUES
“O NOSSO OBJETIVO

PASSA POR TRIPLICAR OS
ALUNOS QUE TEMOS”

“TEMOS GENTE QUE VAI 
BUSCAR À GINÁSTICA 
UMA COMPONENTE 
DE FLEXIBILIDADE OU 
DE FORÇA PARA A 
SUA MODALIDADE FIM. 
NÃO QUEREMOS TIRAR 
PESSOAS DE OUTRAS 
MODALIDADES”

GUIMAGYM - PRIMEIRO ANIVERSÁRIO
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Em que prazo pretendem atingir tal 
meta?

Esse será o nosso objetivo para a 
próxima época, Isto é ambição pura 
e só se consegue com bom trabalho. 
Quando apontámos os 200, já eram as 
nossas melhores expetativas e supe-
rámo-las. 

Os números atingidos refletem o inte-
resse da comunidade? 

Mesmo antes da Academia já conse-
guíamos despertar isso nas pessoas. 
A ginástica, pela espetacularidade que 
tem, cativa. 95% dos alunos  são do 
género feminino. No desporto, a nível 
nacional, há mais homens a praticar 
desporto. A ginástica veio dar um 
equilíbrio a esta racionalidade, mas a 
ginástica também é para homens, e há 
muitos locais em que é praticada por 
mais homens do que mulheres. Aqui 
teve este impacto. Agora, cabe-nos 
mudar isto. 

Caso a procura continue a aumentar, 
a capacidade da Academia é 
suficiente para albergar um grupo de 
ginastas em constante crescimento?

A academia está preparada para rece-
ber todas as disciplinas da ginástica, 
apesar da polémica que se gerou. 
Enquanto clube, não podemos pensar 
em fecharmo-nos em nós próprios. 
O nosso trabalho não se vai limitar 
à Academia de Ginástica. Queremos 
permanente contacto com a comuni-
dade. Portanto, iremos a instituições e 
a clubes desportivos onde poderemos 
fazer um trabalho de proximidade nas 
suas instalações. A Academia tem as 
suas limitações de espaço. O clube, até 
agora, arranjou argumentos e soluções 
para os problemas que apareceram e 
não é pelo aumento da procura que vai 
deixar de os encontrar. 

Guimarães tem-se destacado na 
organização de eventos nacionais, 
como a Festa Nacional de Ginástica, 
em 2013, e as Super Finais, neste ano, 
e internacionais, como o Europeu de 
Trampolins, em 2014? O Guimagym 
pretende ter um dia ginastas nessas 
competições?

O GuimaGYM vai participar em compe-
tições, a partir de setembro. Quando 
se fala em participar em Super Finais, 
estamos a falar no trabalho de anos. 
São os melhores de cada disciplina. A 
Academia não é uma “galinha dos ovos 
de ouro”, porque a ginástica é muito 
cara. Para atingirmos resultados, de-
vem existir três vértices estratégicos: 
as instalações, que, neste momento, 
são das melhores a nível nacional e até 
da Europa, alunos, que não nos faltam, 
e recursos humanos qualificados. Essa 
é a grande questão. Em setembro, 

iremos apresentar o corpo técnico, 
recheado de referências da ginástica. 
Isto é gratificante para nós, só que tem 
os seus custos, porque em Guimarães 
não existe um histórico da prática da 
modalidade, nem pessoas habilitadas 
para o treino. 

O Guimagym é o projeto mais alician-
te em que se envolveu até agora? 

O GuimaGym, até ao momento, é o 
grande projeto da minha vida. Não 
quero ser injusto com os outros pro-
jetos. Todos foram diferentes, mas o 
Guimagym é especial. Do ponto de 
vista emocional, veio-me dar uma 
estabilidade e um equilíbrio que ainda 
não tinha encontrado noutros projetos. 
Gosto muito de desafios, e o dirigismo 

desportivo é uma escola de vida, com 
muitas preocupações, mas de onde 
se tira grande proveito. Apesar de não 
perceber de ginástica, pois a minha 
área é a gestão, adoro ver projetos 
nascer. 

Pretende continuar na liderança do 
clube por muito tempo?

O mandato da direção é de quatro 
anos. Temos mais três. Vamos analisar. 
O clube é dos sócios. Neste momento, 
estamos num processo de angariação 
de sócios. O clube, neste momento, 
tem apenas os sócios fundadores, que 
são 14. Em setembro, vamos avançar 
com uma campanha de angariação de 
sócios, sustentada, que crie valor para 
as pessoas.

Mulher do andebol, responsá-
vel pela criação dos escalões 
de formação do Xico, clube que 
presidiu entre 2009 e 2012, Paula 

PAULA FERRÃO:
REGRESS0 A UM PASSADO DISTANTE

Ferrão é agora vice-presidente do 
Guimagym, envolvendo-se numa 
modalidade que conhece pouco, 
mas que chegou a contactar en-
quanto jovem, quando participou 
nas primeiras classes de ginástica 
na cidade-berço, que surgiram 
com o pavilhão do Inatel, no 
fim da década de 60. O meu pai 
pôs-me a mim e à minha irmã. 
O ‘bichinho’ da ginástica estava 
cá dentro escondido”, contou, 
revelando que o seu “principal 
contributo” para o Guimagym 
reside na “angariação de atletas”, 
principalmente mais novos, pela 
facilidade que tem em contactar 
com eles, por ser educadora de 
infância.



34

FUTEBOL À LUPA

FORMAR PARA GANHAR
TEXTO: RAQUEL F. VEIGA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Em 1990, o contrato de Jean-Marc Bos-
man com o RFC Liège chegava ao fim. 
O clube apresentou uma proposta para 
renovação, mas o jogador não concor-
dou com a redução salarial e expres-
sou a sua vontade de sair. Bosman foi 
colocado no mercado e, pouco tempo 
depois, o clube francês Dunkerque 
mostrou interesse em adquirir o seu 
passe. A empreitada não foi avante, 
uma vez que o clube de Liège exigia 
um pagamento desmedido pelo passe 
do jogador.

A política de transferências de joga-
dores de futebol no início da década 
de 1990 era drasticamente diferente 
da que vigora actualmente. Depois 
de terminado o vínculo contratual, o 
passe do jogador permanecia na posse 
do clube. Este não era o futebol dos 
salários exorbitantes, nem do mundo 
paralelo com contornos ‘hollywoodia-
nos’ alimentado pelos jogadores. Este 
era o futebol controlado pelos clubes, 
em que os jogadores tinham pouca ou 
nenhuma liberdade e auferiam salários 
módicos. 

A situação já descrita deixou Bosman 
no limbo: não podia sair, mas também 

JEAN-MARC BOSMAN NÃO FOI UM GRANDE FUTEBOLISTA. A SUA CARREIRA MODESTA E SEM 
PALMARÉS DISTANCIAM-NO DO TRONO DESTINADO AOS GRANDES ÍDOLOS DO «DESPORTO-REI». FOI 
APENAS QUANDO TROCOU OS RELVADOS PELOS TRIBUNAIS QUE BOSMAN PROTAGONIZOU A JOGADA 
DA SUA VIDA: DERROTOU O SISTEMA E REVOLUCIONOU O FUTEBOL MUNDIAL.

dinheiro foi naturalmente investido 
no mercado de transferências. Para 
além de frenético, o mercado passou 
também a estar inflacionado. Comprar 
o passe de jogadores talentosos a um 
preço justo é cada vez mais difícil.

Garantir a saúde financeira do clube 
e fazer um planeamento desportivo 
a longo prazo é cada vez mais impor-
tante. É necessário que se faça uma 
abordagem inteligente ao mercado de 
transferências, que seja pautada por 
decisões fundamentadas e racionais. 
Tratando-se de futebol, não há uma 
fórmula infalível. Cada clube tem 
necessidades, objectivos e recursos 
diferentes e, para cada um, a gestão 
do plantel é feita de diferentes formas. 
No entanto, há uma opção que parece 
cada vez mais ser o caminho a seguir: 
formar talento com o objectivo de o 
introduzir na equipa principal.

O Athletic Bilbao é um clube com iden-
tidade e princípios muito próprios. Dos 
seus quadros fazem parte apenas joga-
dores nascidos e/ou formados no País 
Basco. Ainda que o número de habitan-
tes da região seja superior a 2 milhões, 
este critério delimita o raio de acção do 
clube na captação de talento. Enquanto 
a maioria das equipas compra desen-
freadamente, o Athletic caminha para 
a marca de dois anos sem contratar 
jogadores. O passe de Raul Garcia foi 
o último que o clube adquiriu, a 30 de 
Agosto de 2015. Por outro lado, quando 
vende o passe de algum jogador dos 
seus quadros, o clube investe esse di-
nheiro no melhoramento da academia, 
a famosa Lezama. Embora o emblema 
de Bilbao não se intrometa na luta pelo 
título, é de realçar que é integrante 
do restrito grupo de clubes que nunca 
foram relegados, e é o segundo clube 
que mais Taças do Rei venceu, supe-

não podia ficar. Atipicamente inconfor-
mado para a época, decidiu recorrer 
aos tribunais. O jogador argumen-
tou que o futebol não podia viver à 
margem dos códigos laborais e que, 
se o RFC Liège não fosse um clube de 
futebol, mas sim uma empresa comum, 
não lhe seria permitida tal conduta. 
Nos 4 anos que se seguiram, Bosman 
fez frente ao RFC Liège, à Federação 
Belga de Futebol, à UEFA e à FIFA. Em 
última instância, decidiu recorrer ao 
Tribunal de Justiça da União Europeia, 
alegando que os contratos desportivos 
violavam as normas europeias por res-
tringirem a livre circulação de trabalha-
dores no espaço europeu.

Depois de uma batalha jurídica de 
5 anos e uma carreira sacrificada, 
Bosman viu o tribunal reconhecer-lhe 
razão. A 15 de Dezembro de 1995, com 
a abertura das fronteiras, o futebol 
transformou-se. Os jogadores nascidos 
em países da União Europeia passaram 
a gozar em pleno o direito à livre circu-
lação, consagrado no artigo 45º do Tra-
tado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Para que tal fosse cumprido, 
os jogadores passaram a ser livres de 
deixar o clube após o término do con-
trato. Foi assim que surgiu aquilo que 
hoje se designa, na gíria futebolística, 
de transferências a ‘custo zero’.

Foram muitas as consequências que 
a Lei Bosman produziu no mundo do 
futebol. Uma dessas consequências 
e, provavelmente, a mais inesperada, 
foi a hiperactividade do mercado de 
transferências. A abertura das frontei-
ras e eliminação das restrições tornou 
os clubes menos criteriosos. Além 
disso, no início do milénio um grupo 
restrito de clubes – liderado pelo Real 
Madrid – começou a receber injecções 
de dinheiro exteriores ao meio. Esse 
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rado apenas pelo colosso culé. Nos 
últimos anos, é presença habitual na 
Europa League e conseguiu classificar-
-se no 4º posto da tabela espanhola 
na época 2013/2014. Embora seja 
um sistema quase impossível de ser 
reproduzido por outros clubes, é uma 
demonstração cabal de que a aposta 
na formação é um caminho viável para 
o sucesso desportivo.

FORMAÇÃO VITORIANA

A forte ligação emocional estabelecida 
entre o Vitória Sport Clube e a cidade 
de Guimarães é, por certo, uma das 
razões para que o clube sempre se 
tenha assumido como formador. Quem 
nasce em Guimarães é vitoriano. Quem 
nasce em Guimarães com aptidão para 
o futebol quer jogar no Vitória. Tam-
bém isto faz parte da identidade dos 
‘conquistadores’.

A formação do Vitória conta mais de 45 
títulos distritais. Conta ainda com 3 tí-
tulos de expressão nacional. O primeiro 
foi conquistado pela equipa de juniores 
na época de 1990/91. Cinco anos mais 
tarde, na época 1995/96, foram os pu-
pilos dos iniciados, onde jogava o agora 
capitão Moreno, a trazer para o ‘berço’ 
o troféu. A equipa de juvenis, que 
conquistou o título na época 2013/2014 
– na ressaca da conquista da Taça de 
Portugal, quando a equipa vitoriana 
entrou em campo com 3 jogadores que 
passaram pelos seus escalões de for-
mação -, já começa a dar frutos para as 
equipas profissionais. Hélder Ferreira, 
avançado de 20 anos, já foi chamado à 
equipa principal. O médio João Bruno e 
o defesa Jorge Sampaio, ambos de 19 
anos, foram promovidos à equipa B. O 
último foi titular no jogo de pré-época 
frente ao Belenenses, que resultou 
numa vitória expressiva dos ‘branqui-
nhos’ por 4-1 e na conquista do torneio 
organizado pelo Varzim SC.

Nos últimos anos, foram vários os 
jogadores que emergiram da formação 
vitoriana. Alguns continuam ao serviço 
do emblema, como é o caso de Miguel 
Silva, e outros dão continuidade à 
carreira noutras paragens, assim como 
João Pedro, titular indiscutível dos LA 
Galaxy, e Ricardo Pereira, que cumpriu 
uma época de qualidade ao serviço do 
OGC Nice. Do presente (e especialmente 
do futuro) fazem parte jogadores como 
Dani Figueira e Miguel Reisinho, ex-ju-
niores chamados à equipa B do Vitória. 
O Vitória B tem servido o propósito de 
reforçar com qualidade a equipa prin-
cipal de futebol profissional e é muito 
difícil nomear um jogador que tenha 
dado o salto e não tenha correspondido 
positivamente. Mais do que a qualida-
de dos jogadores formados no Vitória, 
sobressalta a entrega, o compromisso e 
o esforço de jogar em prol da equipa.

PEDRO MENDES: RESULTADO DA FOR-
MAÇÃO VIMARANENSE

Recentemente, o Sporting anunciou 
a compra de 60% do passe do vima-
ranense Pedro Mendes ao Moreirense 
FC. O jovem, de 17 anos, é produto da 
formação do Vitória SC e dos ‘cónegos’. 
O ponta-de-lança, que marcou 18 golos 
em 25 jogos na época passada, tem 
contrato firmado com os ‘leões’ até 
2023 e uma cláusula de rescisão de 60 
milhões de euros.
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Se ainda tinha reparado, a indústria 
automóvel está a passar por uma fase 
de transformação. Há cada vez mais 
interessados em carros elétricos e 
fabricantes automóveis dispostos a ir ao 
encontro dessa procura. Tendo isto em 
conta, já pode ter colocado a questão se 
alguma vez os carros elétricos serão tão 
relevantes como os que tenham motor 

de combustão e, nesse caso, o relatório 
do ING deverá elucidá-lo. De acordo com 
este relatório, é esperado que até 2035 
todos os carros vendidos em espaço 
europeu serão elétricos. O motivo que 
explica este crescimento é o desapa-
recimento de barreiras que atualmente 
desmotivam os consumidores a adquirir 
carros elétricos.

Lançado em 2012, o tema “Gagnam 
Style” do sul-coreano PSY tem gozado 
de uma popularidade tal que, foi du-
rante vários anos, o vídeo mais visto de 
sempre do YouTube. Porém, este “reino” 
teve um fim e há um novo vídeo que 
arrecadou o título. Falamos “See You 
Again” de Wiz Khalifa e Charlie Puth, 
música que ficou celebrizada pela banda 
sonora do filme “Velocidade Furiosa 7” 
enquanto homenagem ao já falecido 
ator Paul Walker, que interpretava o 
protagonista Brian O’Conner. Apesar de 
“Gangnam Style” exibir umas impres-
sionantes 2.894,564,985 visualizações, 
“See You Again” alcançou a marca das 
2.895,823,334 visualizações. Mesmo que 
haja um novo vídeo “rei” do YouTube, 
nota o Daily Sabah que o vídeo da mú-
sica “Despacito” de Luis Fonsi já foi visto 
2.485,195,650 vezes, pelo que em breve 
poderá haver novidades.

Com a nova temporada de “A Guerra 
dos Tronos” pode relembrar-se que 
além dos valores de produção altíssi-
mos, a HBO escolheu também locali-
zações belíssimas para filmar a série. 
Caso tenha interesse em ver como 
são essas localizações na realidade, 
o Google Street View dá-lhe essa 
oportunidade. A tecnológica de “Mou-
ntain View” tem um “site” onde pode 
visitar através do “Street View” todas 
as localizações da série. Sejam cas-
telos, florestas, planícies ou ruínas, a 
Google leva-o por todo o mundo para 
saber onde foi gravada “A Guerra dos 
Tronos”. Mesmo que seja apenas uma 
visita virtual, há a hipótese de querer 
fazer uma viagem por todas estas 
localizações, pelo que veja o sítio da 
internet pela sua conta e risco.

O Facebook continua a desenvolver a 
sua vertente fotográfica, estando neste 
momento a trabalhar na introdução da 
capacidade de criar “GIFs” por via da 
câmara da aplicação. Basta aceder à 
câmara (arrastando o ecrã para a direita 
na aplicação) e escolher entre as opções 
“Normal” e “GIF”. Naturalmente, cada 
“GIF” tem a duração de apenas alguns 
segundos e, como tem sido até agora 
na rede social, o Facebook permite-lhe 
ainda aplicar uma série de efeitos e 
animações. Conta o The Next Web que 
a funcionalidade está a ser lançada 
gradualmente para dispositivos Android 
e iOS por isso não se aflija se ainda não a 
tiver acessível.

RUBRICA

“GANGNAM STYLE”  
FOI DESTRONADO

JÁ PODE VISITAR 
“A GUERRA DOS TRONOS" 

TIRAR FOTOGRAFIAS  
VAI SER MAIS DIVERTIDO

EM 2035, TODOS OS CARROS VENDIDOS  
NA EUROPA SERÃO ELÉTRICOS
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O micro-estado de San Marino vai 
torna-se o primeiro território do mundo 
a ter rede 5G, conta o Financial Times. 
A iniciativa é da operadora de teleco-
municações Telecom Italia Mobile e 
do governo do pequeno estado, que 
pretendem iniciar os serviços em 2018. 
O custo desta implementação de rede 
5G em San Marino custará 56 mil mi-
lhões de euros, ao passado que criará 
um total de 2,3 milhões de empregos. 
A iniciativa trata-se, no entanto, de um 
simples teste.

Astrónomos e investigadores foram 
capazes de detetar “sinais estranhos” 
vindos de uma estrela localizada a 11 
anos-luz de distância da Terra. Estes 
sinais foram detetados graças ao 
Observatório Arecibo, um telescópio 
dedicado a ondas de rádio a partir 
do qual os sinais foram detetados 
“quase periodicamente ao longo de 
um período de dez minutos. A estrela 

que se julga estar na origem destes 
sinais tem o nome “Ross 128” e é 
2.800 vezes menos brilhante que o 
nosso Sol. Conta ao Business Insider 
um dos astrobiólogos do Observatório 
Arecibo, Abel Méndez, que é extrema-
mente improvável que se tratem de 
sinais com fonte em vida alienígena, 
ainda que a opção não seja de todo 
descartada.

Teve início em julho a partir de Paris uma 
viagem “épica” para o Energy Observer, 
um barco movido a energia eólica, solar 
e ainda hidrogénio gerado pela água do 
mar que custou um total de 5,25 milhões 
de dólares (cerca de 4,5 milhões de eu-
ros). Mais do que o valor que foi investi-
do neste barco, é importante notar que 
foi desenvolvido de modo a não utilizar 

nenhum tipo de gás que contribua para 
o efeito de estufa. Ao todo serão 101 pa-
ragens em 50 países em todo o mundo, 
uma viagem que demorará seis anos a 
completar. O segredo estará na gestão 
dos vários tipos de energia recolhida, 
sendo que o hidrogénio será usado du-
rante o período noturno ou quando não 
houver vento.

A Sony anunciou que vai voltar a fabricar 
discos de vinil, após ter cancelado a pro-
dução em 1989, devido ao aumento da 
procura global pelo suporte analógico. A 
Sony Music Entertainment, o braço mu-
sical do gigante tecnológico, com sede 
em Tóquio, decidiu retomar a produção 
de vinis durante o exercício em curso 
em duas das suas fábricas localizadas 
no Japão, confirmou uma porta-voz da 
empresa à agência noticiosa espanhola 
Efe, sem adiantar o volume de produção 
previsto. A empresa japonesa interrom-
peu o fabrico dos discos de vinil para uso 
doméstico em 1989, devido à crescente 
quota do mercado musical conquistada 
pelos CD's, formato físico digital que a 
própria Sony ajudou a desenvolver e 
começou a distribuir em 1982. A Sony 
espera assim adaptar-se ao renascimen-
to atual que vive o vinil, graças às vendas 
de álbuns em segunda mão e ao cres-
cente número de lançamentos no velho 
suporte analógico.

SAN MARINO VAI TER  
A PRIMEIRA REDE 5G 

INVESTIGADORES DETETAM 
"SINAIS ESTRANHOS" DE ESTRELA 

BARCO QUE SE MOVE A ENERGIA RENOVÁVEL 
PARTE NUMA VIAGEM DE SEIS ANOS

SONY VOLTA A 
FABRICAR VINIS 
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1 – GUIMARÃES ACOLHEU, PELA PRIMEIRA 
VEZ, EM 1906, UM DESFILE DE CARROS 

ALEGÓRICOS, A “MARCHA MILANEZA”. QUE 
DESIGNAÇÃO TEM HOJE ESSE NÚMERO?

a) Marcha Gualteriana
b) Batalha das Flores

c) Cortejo do Linho
d) Pinheiro

4 – A CONSTRUÇÃO DO MURO DE BERLIM, 
ESTRUTURA QUE CERCOU A ZONA OESTE DA 
CIDADE ALEMÃ ATÉ SER DEMOLIDA EM 1992, 
ARRANCOU A 13 DE AGOSTO. DE QUE ANO?
a) 1955
b) 1958
c) 1961
d) 1964

2 – A SOPA DA PEDRA É UM PRATO TÍPICO DE 
QUE REGIÃO PORTUGUESA?
a) Trás-os-Montes
b) Beira Alta
c) Ribatejo
d) Alentejo

5 – O ITALIANO MARCONI FOI O PRIMEIRO 
A COMERCIALIZAR O EQUIPAMENTO QUE 

SUSTENTOU UM DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
QUE SE DESTACOU NO SÉCULO XX. QUAL?

a) Imprensa
b) Telégrafo

c) Rádio
d) Televisão

3 – A SÉRIE TELEVISIVA “A GUERRA DOS 
TRONOS” (2011), BASEIA-SE NUMA SÉRIE DE 

FANTASIA DE QUE ESCRITOR?
a) John R. R. Tolkien

b) C. S. Lewis
c) Ursula K. Le Guin

d) George R. R. Martin

6 – O SUÍÇO ROGER FEDERER VENCEU O 
TORNEIO DE WIMBLEDON E É O TENISTA COM 
MAIS VITÓRIAS NO GRAND SLAM. QUANTAS?
a) 17
b) 19
c) 20
d) 22

1 – O HOMEM NO 
ELEVADOR
Um homem que vive no décimo andar 
desce de elevador para o primeiro andar 
todas as manhãs, para ir para o trabalho. 
À noite, quando regressa, ele sobe 
diretamente pelo elevador para o seu 
andar, caso esteja a chover ou haja mais 
pessoas no elevador. Caso contrário, ele 
sobe até ao sétimo andar e, depois, sobe 
três andares pelas escadas até ao seu 
apartamento.

Porquê?

2 – 17 CAVALOS
Um dono de uma quinta queria dividir 
os seus 17 cavalos entre os três filhos. 
Segundo o dono da quinta, o filho mais 
velho deveria obter metade dos cavalos, 
o filho do meio obter um terço dos 
cavalos e o mais novo um nono.

Quando o seu pai morreu, eles não 
foram capazes de divider os cavalos, 
porque o resultado vinha em fracções. 
Como os filhos estavam a lutar sobre 
como dividir os cavalos, um matemático 
em viagem ouviu falar do problema e 
foi resolvê-lo. Ele propôs uma solução 
em que todos os filhos obtinham a sua 
parte na propriedade dos cavalos, sem 
prejudicar nenhum dos animais.

Como os filhos do dono da quinta 
dividiram os cavalos, após o conselho 
do matemático?

3– FAMÍLIA NO RIO
Uma família, com pai, mãe e dois filhos 
– um filho e uma filha – chegou a um 
rio largo, sem ponte. A única forma 
de chegar ao outro lado residia em 
perguntar a um pescador se poderia 
emprestar o seu barco. No entanto, o 
barco apenas podia levar um adulto e 
duas crianças. 

Como a família chegou ao outro lado e 
devolveu o barco ao pescador?

Soluções quiz julho: 1 – b) Neil 
Armstrong; 2 – d) Novais Teixeira; 3 – a) 
Édith Piaf; 4 – c) Cinco vitórias seguidas; 
5 – c) Século XVII; 6 – a) A.

QUEBRA-CABEÇASQUIZ AGOSTO 2017
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Av. Afonso Henriques, 15 - Guimarães
facebook.com/pregariadeguimaraes2015

253 188 071/ 968 189 137

PROVAVELMENTE

os melhores pregos do mundo

Experimente
o nosso serviço
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