
O VINHO VERDE ESTÁ CADA VEZ MELHOR
Com a modernização da viticultura, 

há cada vez mais produtores a 
vinificar as suas próprias uvas.
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MUNICÍPIO MAIS 
SUSTENTÁVEL DO PAÍS

Guimarães recebeu em setembro 
o galardão que destaca os 

municipios com melhores práticas.
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A ALCATEA, UM ESPAÇO 
DELICIOSO CHEIO DE COR E SABOR
Sempre partilhei da opinião que, a me-
lhor publicidade de qualquer projeto ou 
negócio, é o passa a palavra. E a verda-
de é que, cada vez mais sou convicta 
disso. Foi mesmo assim, depois de uma 
conversa com uma prima, que conheci 
um espaço maravilhoso, super tranqui-
lo e acolhedor, cheio de opções saudá-
veis mas também, com opções menos 
saudáveis - para aqueles momentos de 
muita vontade de nos lambuzarmos de 
"gordices", ou para aproveitar o dia da 
"cheat meal".

Pequeno-almoço fora de casa cheio de 
energia, almoço de amigas com muita 
conversa à mistura, a tranquilidade do 

chá das cinco, lanche reforçado, jantar, 
beber um copo ou tomar um café. Um 
espaço que vale mesmo a pena esprei-
tar e saborear.
A primeira vez que lá fui, levei uma 
amiga atrás claro (a tal publicidade), 
com a ideia definida de irmos saborear 
os famosos crepes lá do sítio - a Alca-
tea - e mentalizadas de que, naquele 
dia íamos sabotar por completo a 
nossa alimentação saudável. Conclu-
são: depois de percebermos o que 
se passava por trás daquela vitrina, o 
crepe ficou para outro dia.

Bolos deliciosos (e outras coisas 
mais!), tudo confecionado pela própria 

mentora deste projeto que nasceu de 
um sonho antigo e que finalmente está 
aí para nos adoçar e mostrar um dos 
lados bons da vida.

Sou uma apaixonada por histórias as-
sim e não resisto em partilhar. Já lá fui 
algumas vezes, sempre acompanhada 
com pessoas diferentes e saio sempre 
surpreendida. Não houve uma única 
vez que fosse igual à vez anterior.

No meio disto tudo, só me resta dar os 
parabéns à Liliana Marques, que para 
além de ter umas mãos mágicas na 
cozinha, é de uma simpatia espetacu-
lar e que, além de nos conquistar pelo 
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Alcatea
Cafetaria / Salão de Chá / Creparia 

Rua da Fé, Nº.422 R/c Azurém
Guimarães

Tel. 253 077 593

estômago, ainda nos enche de boa 
disposição.

Há muito que precisávamos de um 
espaço assim e por cá.

Pôr a conversa em dia, comer e beber, 
marcar encontros com amigos, combi-
nar um programa diferente e temos o 
roteiro da boa vida bem mais completo.

Imagens que nos deixam com água na 
boca e com muita vontade de provar!!!
Alcatea, um espaço delicioso cheio de 
cor e sabor.

Ângela Abreu Blogue Entre Nós
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Em 2013, em plena campanha eleitoral, 
Domingos Bragança apresentava a 
candidatura de Guimarães a Capital 
Verde Europeia como um desígnio do 
seu programa, a implementar durante 
o seu primeiro mandato. O seu “sonho”, 
como o próprio apontou em entrevistas 
ao Mais Guimarães, foi interpretado 
com desconfiança por muitos. O próprio 
admitiu não ter dormido bem nas noites 
seguintes ao anúncio, por considerar ser 
gigantesca a carga de trabalhos que a 
conquista de tal galardão exigiria.

Em setembro de 2017, Guimarães é 
eleito o Município mais sustentável 
de Portugal. Este é um sinal de que o 

trabalho está a ser feito e de que serão 
já cada vez menos os que estranham 
os caminhos da sustentabilidade 
ambiental e, consequentemente, 
mais os que abraçam a mudança dos 
comportamentos tendo em vista um 
território mais verde. A candidatura 
alcançou também, pelo caminho, um 
invulgar comprometimento politico, 
que devia manifestar-se sempre que 
os projetos ultrapassem a duração dos 
mandatos e sejam tão significativos 
como este.

Nesta edição da revista Mais Guimarães 
falamos do caminho já percorrido, da 
criação do Laboratório da Paisagem e 

do muito trabalho que lá se desenvolve, 
do rede de ecovias cuja construção já 
se iniciou e que permitirá a qualquer 
vimaranense chegar a vários pontos 
do concelho em bicicleta, da rede de 
carregamento de automóveis elétricos 
espalhada pela cidade, e do inovador 
projeto de recolha de lixo do centro 
histórico. 

Há já o muito que se fez, mas é ainda 
extenso o carreiro a percorrer. 

Se caminharmos juntos, para um 
desígnio plural, que nos una, o caminho 
far-se-á muito melhor.

FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

Mais Guimarães A Revista da Cidade Berço
Publicação Periódica Regional, Mensal
Tiragem
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Proprietário
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Sede Rua de S. Pedro, Nº. 127 - Serzedelo
4765-525 Guimarães
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Email geral@maisguimaraes.pt
Diretor e Editor
Eliseu de Jesus Neto Sampaio
Registado na Entidade Reguladora Para
a Comunicação Social, sob o nº. 126 352
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Mais Guimarães – A Revista é um órgão de 
comunicação independente e plural ao serviço de 
Guimarães e de todos os Vimaranenses.

Estas são as linhas que a definem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08 A Revista “Mais Guimarães” considera a sua 
atividade como um serviço de interesse público, 
com respeito total pelos seus leitores, em prol do 
desenvolvimento da identidade e da cultura local 
e regional, da promoção do progresso económico, 
social e cultural.
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Com o propósito de sensibilizar os proprietários de imóveis e clientes da Compra Certa, Pedro 
Guimarães e Natália Maia, administradores da imobiliária vimaranense que está a comemorar 15 
anos de atividade, decidiram estabelecer uma parceria com a Cercigui, Cooperativa de Educação 
e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Concelho de Guimarães, entregando, aquando da 
concretização dos negócios, uma parte significativa da comissão de venda: 20% desse valor 
reverte, durante o próximo ano, e automaticamente, para a instituição de solidariedade. 

IMOBILIÁRIA COMPRA 
CERTA E SOLIDÁRIA

A ideia da parceria com a Cercigui surgiu 
em meados de julho de 2017, resultan-
do de uma aproximação à instituição 
facilitada por Rui Leite, atual presidente 
da Cercigui. O acordo foi assinado na 
passada sexta-feira, dia 15 de setembro 
e, no próprio dia, a imobiliária ofereceu à 
instituição dois novos televisores de 49 
polegadas.

Segundo o presidente da instituição, A 
CERCIGUI acompanha atualmente 450 
utentes nas diferentes respostas sociais.

Em 2017, ano em que completa o seu 
40º aniversário, todas as iniciativas de 
angariação de fundos têm como objetivo 
a reabilitação dos espaços interiores do 
edifício onde funciona um dos Centros 
de Atividades Ocupacionais, na Rua Raúl 
Brandão. 

Paralelamente está a decorrer também 
a Campanha CAUSA NOSTRA cujo 
objetivo é angariar mecenas sociais/
padrinhos que ajudem financeiramente 
nessa reabilitação. 

A primeira intervenção aconteceu já na 
Sala de Convívio/Polivalente onde decor-
rem os momentos de lazer de todos os 
clientes que fazem parte dessa Resposta 
Social. O objetivo é agora reabilitar as 8 
salas de trabalho dos utentes no mesmo 
edifício, estando a obra já a decorrer. 

“É com imensa alegria que estabelece-
mos esta parceria com a Compra Certa 
Imobiliária. Desde a primeira hora que o 
sentimento de compromisso, de envolvi-
mento autêntico e de total identificação 

IMOBILIÁRIA COMPRA CERTA

A sua casa em Boas Mãos

Avenida de Londres, 420
Guimarães 

Tel.  962 567 236

geral@imobiliariacompracerta.com
www.imobiliariacompracerta.com

com a instituição e suas atividades está 
presente. Não temos dúvidas que esta 
parceria será de imenso sucesso. Já 
está a contagiar e a motivar os utentes 
e colaboradores e conseguirá contagiar 
também todos os clientes da Compra 
Certa Imobiliária pelo seu caráter diferen-
ciador.” Refere Rui Leite.

Com a ajuda de todos estão a ser criadas 
condições de melhoria significativas no 
dia-a-dia dos utentes. Para além disso 
esta reabilitação “poderá permitir alargar 
o apoio a mais 20 utentes, diminuir um 
pouco a nossa longa lista de espera e 
dar uma resposta social efetiva a estas 
famílias”, Acrescenta o presidente da 
Cercigui.

“A partir de agora comprar ou vender 
imóveis será mais que um negócio mas 
também um ato de solidário.” Rui Leite, 
Presidente do Conselho de Administra-
ção da CERCIGUI.



07

N54 | OUTUBRO 2017

TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA 

ATÉ SI
O QUE DE MAIS 

IMPORTANTE ACONTECE NA 
CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO
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QUEM CAMINHA POR GOSTO NÃO CANSA

OS PRESIDENTES DE CÂMARA NA DEMOCRACIA VIMARANENSE

CAPELA E IRMANDADE DA SENHORA DA GUIA – 1

VINHO VERDE ESTÁ CADA VEZ MELHOR

PS GANHOU
EM TODAS AS FRENTES

GUIMARÃES É O MUNICÍPIO MAIS 
SUSTENTÁVEL DO PAÍS

95 ANOS:
UMA CIDADE E UM CLUBE
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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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A DEMOCRACIA GANHOU MAIS 6,2% DE VOTANTES, O PS SUBIU QUASE OITO MIL VOTOS, O PSD SUBIU 
MAIS DE CINCO MIL E, COM A PERDA DA CDU, ALTEROU O EQUILIBRIO NA VEREAÇÃO. O MAPA DAS JUNTAS 
É AINDA MAIS SOCIALISTA E NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL O PS TAMBÉM GANHOU DOIS DEPUTADOS À 
CDU, COM AS OUTRAS FORÇAS A MANTEREM A SUA FORÇA RELATIVA NESTE ORGÃO.

PARTIDO SOCIALISTA REFORÇADO  
O PS GANHOU EM TODAS AS FRENTES

NOITE  ELEITORAL

TEXTO: RUI DIAS FOTOGRAFIA: MARCO JACOBEU

Hoje os resultados das eleições são 
apurados muito rapidamente. Já vão 
distantes os primeiros tempos da de-
mocracia em que se ia para a cama com 
uma leve ideia da tendência de voto e 
só se sabiam realmente os resultados 
na manhã seguinte. No domingo, 01 de 
outubro, na sede do PS esperava-se 
a continuação da história, já na sede 
da coligação Juntos por Guimarães 
esperava-se que o voto dos vimaranen-
ses tivesse feito história. Ganharam os 
primeiros.

Os primeiros resultados apurados até 
podiam parecer animadores para os so-
ciais-democratas. A freguesia de Prazins 
Santa Eufémia foi a primeira a aparecer 
pintada no mapa, Natália Ribeiro conti-
nuava a ser a presidente de Junta. Falso 
alarme, as coisas não estavam a correr 
bem. O líder do PSD em Guimarães 
chegou à sede de semblante carregado, 
sem esconder que os resultados que lhe 
iam chegando não eram animadores.

Entretanto, do outro lado do largo do 
Toural, Domingos Bragança fazia uma 
aparição precoce, como que, anunciando 
que a vitória estava certa. Em contraste 
André Coelho Lima esperou quase até à 
meia-noite para fazer a sua comunicação.

Ainda não eram 22h30 e já circulava 
uma viatura com música a comemorar a 
vitória socialista.

O atraso do candidato da coligação 
Juntos por Guimarães terá estado rela-
cionado com a avaliação da extensão 
da derrota, que acabou por não ser tão 
pesada porque houve quem perdesse 
mais. A CDU foi a grande derrotada des-
tas eleições autárquicas, perdendo não 
só o vereador que tinha no executivo 
municipal, mas também a única Junta de 
Freguesia que governava, em Gondar.

Há medida que a noite caminhava para 
o seu epílogo o que estava em causa 
já não era quem vencia, nem sequer 
se o PS teria maioria absoluta. A única 
questão que ficou pendente até mais 
tarde foi se o Partido Socialista teria sete 
elementos no executivo ou, se por outro 
lado, a coligação Juntos por Guimarães 
teria um quinto vereador. André Coelho 
Lima admitiu a derrota e felicitou Domin-
gos Bragança. O líder da coligação afir-
mou que os vimaranenses “renovaram 
a confiança em quem tem governado os 
seus destinos”. O líder da coligação con-
gratulou-se com a descida da abstenção 
afirmando que “tinha feito vários apelos 
nesse sentido”. A coligação Juntos por 

Guimarães passa a estar sozinha a fazer 
oposição na vereação.
Na sede da CDU, Torcato Ribeiro lamen-
tou-se do que classificou como “exacer-
bação” do que era necessário para man-
ter o PS no poder. O líder da Coligação 
Democrática Unitária promete ao seu 
eleitorado que a CDU se vai reinventar 
para continuar a fazer oposição. Tam-
bém Wladimir Brito lamentou a descida 
da CDU e assinalou a subida do BE que 
não chegou para eleger um vereador e 
cumprir o objetivo de romper a maioria.

Na varanda da sede socialista, sobre o 
Toural e os muitos apoiantes que chega-
ram de diversas freguesias do concelho, 
o presidente reeleito agradeceu a “con-
fiança dos vimaranenses no seu projeto 
para Guimarães”, lembrou as várias 
dimensões em que o Município se desta-
ca: “a dimensão desportiva, a dimensão 
cultural, a dimensão económica e social 
e agora também a dimensão ambiental. 
Este caminho da Capital Verde Europeia 
de sermos amigos e cuidarmos da natu-
reza”. Domingos Bragança colocou ainda 
a tónica na dimensão social para o próxi-
mo mandato. “No programa apresentei 
a incubadora social e essa incubadora 
é para funcionar desde já”, assegurou o 
presidente.

DOMINGOS BRAGANÇA 
COLOCOU A TÓNICA NA 
DIMENSÃO SOCIAL PARA 
O PRÓXIMO MANDATO
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O vinho verde está cada vez melhor, 
tirando partido dos novos avanços 
enológicos e da modernização da viti-
cultura. Há cada vez mais produtores a 
vinificar as suas próprias uvas, fugindo 
à prática habitual da região, em que o 
grosso da produção era canalizado de 
forma quase caótica, sem olhar a crité-
rios de qualidade, para alguns, poucos, 
produtores.

Até mesmo as cooperativas produ-
zem hoje vinhos de maior qualidade 
que há dez anos atrás. Com o impulso 
gerado pelo sucesso do Alvarinho, os 
produtores da região começaram a dar 
mais atenção às castas. Numa visita 
à Adega Cooperativa de Guimarães, 
ainda a vindima de 2017 só levava uma 
semana, o engenheiro Sequeira Braga 
explicava que naquela altura esta-
vam dentro da adega as uvas Arinto 
e Fernão Pires e que as outras castas 
começariam a ser vindimadas na se-
mana seguinte. Uns dias depois, numa 
vindima familiar, um velho produtor 
apanhava Arinto (Pedernã como lhe 
chama o povo), Trajadura e Loureiro, 

tudo junto, só se apanhava separado o 
Vinhão.

Mas até mesmo o Vinhão, provavel-
mente a casta mais tradicional do vinho 
verde, que dá um vinho muito carac-
terístico, difícil de ser apreciado fora 
da região, já vai ganhando prémios. O 
Vinhão 2007, engarrafado com a marca 
Afros, da Quinta do Paço Padreiro, foi 
colocado, pelo crítico inglês Jamie Goo-
de, como um dos 50 melhores vinhos 
portugueses.

O Alvarinho até há pouco tempo carre-
gava a região às costas, mas já não é 
bem assim. O Loureiro, antes confinado 
à região do vale do Lima, tem ganho es-
paço e hoje algumas das preciosidades 
da região são feitas com esta casta.

De uma região de vinhos baratos a re-
gião dos vinhos verdes está a tornar-se, 
à semelhança do que aconteceu em ou-
tras regiões, numa marca de qualidade. 
Há produtores maiores, como a Aveleda 
Vinhos, SA que fazem uma síntese entre 
a produção de massa (como o icónico 

VINHO VERDE
DE PRODUTO REGIONAL 
A PONTA DE LANÇA DAS 
EXPORTAÇÕES

Casal Garcia) e produtos de maior qua-
lidade, como o Follies. Outros produto-
res, até pela dimensão, que no Minho 
raramente é muito grande, apostam 
só nos produtos com alguma diferen-
ciação. É o caso da Casa de Sezim, em 
Nespereira. Destaque para o premiado 
Sezim Sauvignon Blanc 2015, medalha 
de prata no Concurso Internacional de 
Lyon 2016. “Um vinho da região dos 
vinhos verdes produzido com uma casta 
francesa a ganhar prémios em França, 
impensável há uns anos atrás”, explica 
Paulo Mendes enquanto nos mostra a 
vindima na Quinta de Sezim.

A vindima na Quinta de Sezim é um 
exemplo das melhores práticas do setor. 
As uvas são colhidas em pequenas 
caixas - nada de tinas em cima de trato-
res – depois são transportadas rapida-
mente para a adega, que fica no meio 
da própria vinha, de forma a passarem 
o menor tempo possível expostas ao 
sol e ao ar, depois de colhidas. Muita 
uva fica nas videiras. “Só são colhidas 
as mães, as filhas e as netas ficam, só 
queremos as melhores uvas para fazer 
os nossos vinhos”, afirma Paulo Mendes. 
Muito diferente da atitude de Fernando 
Fernandes, que numa vindima, mais 
tradicionalmente minhota, grita para 
quem anda no cimo das escadas: “não 
é para deixar uvas para trás, vamos 
apanhar tudo”.  

Esta aposta na qualidade que chegou 
um pouco mais tarde ao Minho, primeiro 
pelo regime de propriedade da terra, 
depois pela associação dos vinhos da 
região aos preços baixos, agora parece 
imparável. Como explica Sequeira 
Braga, “o programa vitis permitiu dar 
um impulso muito importante à região e 
algumas das vinhas plantadas ao abrigo 
deste programa entram agora em 
produção plena”. A juntar a este desen-
volvimento da vinha e das técnicas de 
produção, os estrangeiros parecem ter 
descoberto as maravilhas deste vinho 
singular. De um produto que era con-

TEXTO:  RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: RUI DIAS E JOÃO BASTOS
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OS VINHOS VERDES, 
ANTES UM PRODUTO 
PARA CONSUMO 
REGIONAL, SÃO HOJE MAIS 
VENDIDOS NO EXTERIOR 
DO QUE EM PORTUGAL.

sumido fundamentalmente na região, o 
vinho verde passou a produto de expor-
tação presente em inúmeros mercados. 
A Adega Cooperativa de Guimarães já 
vende os seus vinhos em mercados tão 
diversos como o Japão, Alemanha, Ho-
landa, EUA, Estónia, França e Polónia.

Num ano em que a produção foi “su-
perior, em qualidade e precocidade”, de 
acordo com o relatório da vindima da 
Comissão de Viticultura da Região dos 
Vinhos Verdes (CVRVV), tudo se conjuga 
para que as exportações continuem a 
crescer. Pela primeira vez, em mais de 
um século, a região está a vender mais 
vinho no estrangeiro que em Portugal. 
As exportações de vinhos verdes subi-
ram 7% entre janeiro e julho deste ano e 
tudo leva a crer que este seja o ano em 
que se vai ultrapassar a barreira dos 60 
milhões de euros.

AMI 13249 | POLIMONEY - Mediação Imobiliária Unipessoal, Lda

SÃO FAUSTINO, GUIMARÃES
Quinta T6 com 379m² e 1526m² de terreno. 

Piscina, Picadeiro, Cavalariças, Poço de água.

AS15015

225.000€

SILVARES, GUIMARÃES
Luxuosa Moradia T6 com 232m² e 2029m² de terreno.

2 cozinhas, Piscina, Churrasqueira, Garrafeira, Discoteca.

AS170130

340.000€

NESPEREIRA, GUIMARÃES
Moradia T3 com 256m² e terreno com 3727m². Cozinha 

mobilada e equipada. Sala muito ampla com acesso a deck.

AS17069

399.000€

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS
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A loja abriu em Dezembro de 2016, 
inicialmente na Rua Dr. Eduardo de 
Almeida, junto à Escola Secundária 
Martins Sarmento. Aí funcionando 
essencialmente com trabalho “à porta 
fechada”, com projetos de decoração 
de interiores. A 01 de Maio, mudou-se 
para a Rua de Camões, procurando ter 
aí também algumas peças de exposi-
ção, mostrando um ou outro ambiente, 
de forma a que os clientes percebam 
o tipo de artigos que “As Marias” têm 
para lhes oferecer.  

O conceito da loja espelha muito daquilo 
que é a Decoração de Interiores, para 
Flora Freitas, que se considera uma pes-
soa muito eclética. “Não tenho propria-
mente um estilo de decoração definido. 
O que gosto é de misturar estilos. Claro 
que, para que estas misturas funcio-

nem, isto tem de ser muito bem feito. A 
loja/atelier As Marias-Decoração de In-
teriores, como aliás, é bem visível, pelas 
peças que cá temos, é um reflexo deste 
meu gosto. Aqui temos peças vintage, 
modernas, contemporâneas, mas acima 
de tudo, temos um espaço com caráter 
e harmonia! O que eu procuro em cada 
projeto que faço, é acima de tudo, res-
peitar os gostos, as necessidades, o ca-
ráter dos meus clientes e conseguir um 
resultado onde se vejam os detalhes, e 
o todo permaneça harmonioso.” 

Na loja/atelier As Marias - Decoração 
de Interiores, destaque para os muitos 
artigos personalizados, que juntamen-
te com os colaboradores e parceiros, 
são fabricados à medida e gosto de 
cada cliente. Desde mobiliário, ilumina-
ção, quadros, espelhos, todo o tipo de 

ESPAÇOS
COM ALMA

estofos, cortinados, papéis de parede e 
vários outros revestimentos… 

Destaque também para as velas que 
representa em Guimarães, a VOLUS-
PA, uma vela perfumada, de qualidade 
superior, e também para as bonecas “As 
Margaridas”, bonecas artesanais, ela-
boradas de forma manual e tradicional, 
pela artesã Isabel Moura, que é impossí-
vel não amar. 

Há já três públicos distintos que procu-
ram a loja/atelier As Marias-Decoração 
de Interiores: O do Gift Corner, o público 
que passa na rua e vê as peças e se in-
teressa por elas, ou vê na página da loja 
e gosta; o público que procura o serviço 
de decoração de interiores, um serviço 
mais específico (a remodelação do seu 
espaço, um cortinado novo para o quar-
to ou um sofá novo para a sala) e ainda 
o público das listas de noivos, um novo 

AS MARIAS - DECORAÇÃO DE INTERIORES

QUEM CONHECE AS MARIAS, HABITUALMENTE, DEFINE ESTE ESPAÇO, COMO SENDO UM ESPAÇO COM 
ALMA, COM CARÁTER! “FELIZMENTE, TEMOS TIDO UM EXCELENTE FEEDBACK DE QUEM NOS CONHECE. 
QUEM NOS CONHECE VOLTA. E ISSO É, VERDADEIRAMENTE, RECOMPENSADOR! REFERE FLORA MARIA 
FREITAS, RESPONSÁVEL PELO ESPAÇO.
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DECORAR É A ARTE 
DE TRANSFORMAR 
QUALQUER ESPAÇO 
NUM AMBIENTE 
PERSONALIZADO, ONDE 
SE SINTA E RESPIRE A 
ALMA DE QUEM O HABITA!

serviço que está a ser implementado.

“Já desenvolvemos alguns projetos mui-
to gratificantes. Entre outros, destaco o 
quarto e a sala que decoramos para 
uma cliente muito especial e querida. 
Logo depois, fizemos o quarto da sua 
sobrinha, ficou maravilhoso. Um peque-
no espaço no Porto, que ficou fantásti-
co. E mais recentemente, um salão de 
cabeleireiro que remodelamos aqui em 
Guimarães, um projeto que foi um gran-
de desafio, mas que deixou o cliente, 
que já é também um amigo, muito feliz 
com o resultado, deixando-me a mim, 
duplamente feliz!” Flora Freitas

Flora é apaixonada por decoração. A 
sua primeira experiência nesta área, co-
meçou por ser um part-time, há muitos 
anos atrás, “Talvez uns 17, 18 anos atrás. 
Adorei desde logo todo o glamour do 
mundo da decoração.” Pouco depois fez 

a sua formação na área. Trabalhou em 
2 empresas de decoração de interiores 
antes de, há 12 anos atrás, ter aberto o 
seu primeiro atelier. 

“Eu adoro papéis de parede. Tenho 
memórias da minha infância, onde havia 
fins-de-semana, para se colocar o papel 
de parede. Era um ritual. A mesa de 
madeira longa onde se estendiam os 
rolos, a aplicação da cola, e finalmente 
a colocação na parede. Um trabalho de 
equipa, uma família junta para redecorar 
as paredes da casa da grande ma-
triarca - a avó Antónia Maria. A grande 
empreitada, da responsabilidade da sua 
filha - a tia Maria. E eu, perdida entre os 
adultos, enquanto os primos brincavam, 
extasiada com toda aquela azáfama, 
construindo memórias que ainda hoje 
me inspiram.”

Rua de Camões, 114
4810-442 Guimarães

Tel.  917 788 234

Horário: Segunda a Sexta-feira:
10h - 13:30h e 14h - 19:30h

geral@asmariasdcoracao.pt
www.asmariasdcoracao.pt

www.instagram.com/asmariasdcoracao
www.pinterest.com/asmariasdcoracao
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A APCG - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE GUIMARÃES, EM COLABORAÇÃO COM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUIMARÃES E O ROTARY CLUB DE GUIMARÃES, VOLTOU A ORGANIZAR MAIS UMA 
EDIÇÃO DA CAMINHADA E DA MINI-MARATONA.

QUEM CAMINHA POR GOSTO NÃO CANSA
ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE GUIMARÃES

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: MARCO JACOBEU

A iniciativa contou com um passeio, 
denominado XI Caminhada “Pessoas 
Diferentes, Direitos Iguais” na distância 
de 5.000 metros, uma mini-maratona 
na distância de 11.000 metros e ainda 
um Percurso de Cadeira de Rodas, na 
distância de 600 metros.

Logo pela manhã de 17 de setembro, 
percebeu-se que o evento iria ter uma 
grande afluência, com centenas de pes-
soas a reunirem-se junto ao Campo de 
São Mamede, com o Castelo de Guima-
rães em fundo, prontas para a partidas 
das duas provas mais longas. 

Os participantes da caminhada, mais 
friorentos, ainda escondidos dentro dos 
casacos, os atletas, que aproveitavam 
o espaço do terreiro para começarem o 
fazer o aquecimento para os 11 quiló-
metros da Mini-Maratona, distinguiam-
-se desde de logo pelo dorsal ou pela 
t-shirt alusiva ao evento. A chegada à 
Pista de Atletismo Gémeos Castro, onde 
se realizou o percurso de cadeira de 
rodas, foi o coroar do sucesso da inicia-
tiva, que tentou sensibilizar a opinião 
pública para o direito à igualdade e à 
não discriminação da pessoa deficiente.

Para além da boa ação, alguém foi um 
pouco mais feliz para casa, ao vencer 
um Smart fortwo que foi sorteado entre 
todos os participantes das diversas 
provas. Mas esta é uma prova para to-
dos e um convívio desportivo em nome 
de uma causa maior. Prova disso é o 
tempo da última pessoa a chegar na 
Mini-Maratona, 1h22.
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
OUTUBRO 2017

AGENDA

MORRER ESTÚPIDO
13 DE OUTUBRO - 22H00  
São Mamede - CAE

A comédia está de volta ao Centro de 
Artes e Espectáculos do São Mamede. 
Desta vez, o interveniente é Guilherme 
Fonseca com o seu novo espetáculo 
“Morrer Estúpido”.

RESISTÊNCIA: 25 ANOS
14 DE OUTUBRO - 14H00  
Multiusos de Guimarães 

O Multiusos de Guimarães é o palco 
escolhido para a celebração de duas 
décadas e meia de história por um dos 
mais importantes coletivos da música 
portuguesa: Resistência. 

DO BOSQUE PARA O 
MUNDO
13 E 14 DE  OUTUBRO 
Pequeno Auditório do CCVF

“Do Bosque para o Mundo” conta a 
história de Farid. Farid é um rapaz 
afegão, de 12 anos, com uma história 
que poderia ser igual à de muitos 
outros rapazes, não fosse ter sido 
enviado pela mãe para a Europa, para 
um sítio seguro. Farid é um refugiado.

BIENAL DE ILUSTRAÇÃO 
DE GUIMARÃES
14 A 31 DE  OUTUBRO 
Centro Cultural Vila Flor

Exposição dos autores selecionados ao 
Prémio BIG e Prémio BIG Revelação.

DETROIT
15 DE  OUTUBRO - 21H45 
Grande Auditório do CCVF

O Cineclube Guimarães apresenta 
"Detroit", de Kathryn Bigelow. Um 
raide da polícia na cidade de Detroit, 
em 1967, desencadeia um dos maiores 
motins da história dos Estados Unidos.

SORTE À LOGAN
22 DE  OUTUBRO - 21H45 
Grande Auditório do CCVF

Fartos da mediocridade das suas 
vidas, os irmãos Jimmy e Clyde Logan 
arquitectam um plano que os torne 
milionários.

ORQUESTRA DE 
GUIMARÃES
21 DE OUTUBRO - 21H30
Grande Auditório do CCVF

A Orquestra de Guimarães apresenta-
se como um projeto ambicioso e 
singular que pretende, com base 
na excelência, integrar e potenciar 
o talento de artistas da região, 
proporcionando-lhes o contacto com a 
prática musical orquestral sinfónica.

THIS PENGUIN CAN FLY
13 DE OUTUBRO - 23H00  
Café Concerto do CCVF

“Som de GMR”, está de volta ao Café 
Concerto do Centro Cultural Vila Flor 
com concertos à noite e conversas ao 
final da tarde. O “Som de GMR” abre 
com This Penguin Can Fly, banda que 
cria sinestesias auditivas para o corpo 
e para alma. Para dançar de olhos 
fechados.

 III PEVIDÉM FILARMÓNICO
14 DE OUTUBRO - 14H00  
Vários locais - Pevidém

A Sociedade Musical de Pevidém 
comemora o seu 123º aniversário com 
um Certame Internacional de Bandas, o 
III Pevidém Filarmónico, que inicia pelas 
14h00.

O MUNDO DA SARA
22 DE OUTUBRO - 16H00
Multiusos de Guimarães 

A Sara é uma das meninas que já 
passou pelo Bairro do Panda e que 
agora vai mesmo viver para lá. A Sara é 
muito sonhadora e sempre que sai da 
escola encontra o Panda. 
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"MASCOTOS D'OURO"
 UMA INICIATIVA ÚNICA NO PAÍS

SOCIEDADE

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: MÁRIO RODRIGUES

Escuteiros do Agrupamento de 
Mascotelos são distinguidos pelo seu 
desempenho ao longo do ano. Cerimó-
nia assemelha-se à famosa gala dos 
Globos de Ouro. A segunda edição "su-
perou as expetativas" e contou com a 
presença de mais de 220 pessoas, na 
Casa de Sezim.

A passadeira vermelha não deixa dú-
vidas. A noite é de gala e as habituais 
vestimentas do escutismo ficam em 
casa. Veste-se o melhor vestido e o 
melhor fato. A edição de 2017 dos “Mas-
cotos d’Ouro” realizou-se no sábado, 
23 de setembro.  A iniciativa, que serviu 
também para dar início às celebrações 
dos 40 anos do Agrupamento, que tem 
como lema “O que nos une”, tem como 
finalidade distinguir os elementos do 
agrupamento que mais se destacaram 
em seis diferentes áreas: físico, afetivo, 
caráter, espiritual, intelectual e so-
cial. Para além destas seis áreas mais 
importantes do escutismo, a gala ainda 
homenageou o elemento com melhor 
técnica, com a atribuição do “Mascoto 
Tecnicista”. 

Segundo Rui Castro, presidente do Agru-
pamento, a gala deste ano “superou lar-
gamente as expetativas” e contou com 
a presença de mais de 220 pessoas. 
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FOI JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, ADVOGADO DE PERGAMINHOS PROFISSIONAIS RECONHECIDOS E 
PESSOA DE RELAÇÕES ALARGADAS EM GUIMARÃES QUEM ASSUMIU A PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO 

ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES NO DECURSO DAS CONSEQUÊNCIAS DO 25 
DE ABRIL DE 1974.

OS PRESIDENTES DE CÂMARA
NA DEMOCRACIA VIMARANENSE

POLITICA LOCAL

TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Estávamos a 15 de maio de 1974 e essa 
Comissão constituía o ponto de partida 
para a organização de eleições para as 
autarquias locais.  Não se pense que tal 
quadro de posse se realizou em eferves-
cência revolucionária. Nesse dia Araújo 
Abreu, presidente da edilidade até então 
apresentava-se também na posse para 
entregar o poder. De caminho recebia os 
elogios do secretário do Governo Civil. O 
principal objetivo da Comissão Adminis-
trativa, em Guimarães ou outro qualquer 
concelho do país, é preparar os órgãos 
locais para as eleições autárquicas de 
acordo com o que as novas disposições 
da democracia vieram a pautar. Apro-
vada 2 de abril de 1976, a novel Consti-
tuição da República Portuguesa atribui 
uma nova ordem orgânica às autarquias, 
dotando-as de princípios democráticos 
na eleição dos seus representantes.

As primeiras eleições autárquicas 
realizam-se em 12 de dezembro de 
1976. Os oito partidos concorrentes em 
Guimarães captam 75% dos votos dos 
76 mil eleitores. O Partido Socialista foi 
o partido mais votado logo seguido do 
PPD/PSD. Os 4 mil votos de diferença 
levaram Edmundo Campos à vitória ati-
rando Fernando Alberto para a segunda 
posição. Todavia os mandatos serão 
distribuídos com uma maioria para o 
centro direita. O PS obtém 3 mandatos, 
a FEPU elege 1 mandato enquanto aos 
3 mandatos dos social-democratas 
juntam-se 2 do CDS. Edmundo Campos 
governará a Câmara não só com as di-

ficuldades dos iniciantes mas, principal-
mente, com as agruras da matemática. 

Três anos depois as clivagens no interior 
do PS local levarão ao aparecimento de 
um novo candidato às eleições de 1979. 
Manuel Ferreira, cujo nome constara dos 
suplentes do PPD/PSD em 1976, funcio-
nário bancário e ativo associativista em 
Fermentões, surge como principal figura 
candidata pelo PS. Apresentando-se 
numa coligação com o CDS, o PSD troca 
Fernando Alberto por António Xavier. A 
16 de dezembro de 1976 o gestor da em-
presa, que então calça Guimarães com 
as sapatilhas Xavi, ganha as eleições. 
Porém os quatro mandatos da Aliança 
Democrática são inferiores ao somatório 
dos mandatos entre PS (4) e APU (1). Não 
se formando propriamente uma coliga-
ção negativa, a governação da Câmara 
vimaranense faz-se sem a dinâmica 
verificada nos concelhos vizinhos onde 
se dão maiorias absolutas. 

Em 1982 será a última vez que as 
eleições autárquicas se realizam com 
intervalo de três anos. É também a 
última vez que a Câmara terá nove 
mandatos. No dia 12 de dezembro 
Manuel Ferreira e António Xavier trocam 
de posição. Ferreira é o presidente e 
Xavier vai liderar a oposição. O PS elege 
quatro dos onze mandatos possíveis, 
exatamente os mesmos que a coliga-
ção de centro direita denominada UD. 
Manuel Ferreira não vai ter vida fácil. 
Uma espécie de coligação negativa da 

maioria em oposição não o deixa tomar 
posse. Há mais votos da oposição do 
que do poder. Ferreira viverá um inferno 
onde se discute o indiscutível. Perde-se 
tempo. Algumas obras lançadas no final 
do mandato atrasam-se e uma interven-
ção de entubamento do rio Santa Luzia 
ao longo da Quintã atrasa-se na Avenida 
Conde de Margaride. Forma-se ali deixa 
um impensável lamaçal que funcionará 
como cartaz para as eleições. 

Em 1985, meses antes do fim do man-
dato, a análise política não apresenta 
novidades. O PSD repete o seu candida-
to histórico. Desta vez Xavier vai a meças 
com António Magalhães. O antigo fun-
cionário do Colégio Egas Moniz e ex-pro-
fessor de ginástica na Escola Preparató-
ria João de Meira, licenciado em História, 
abraçara a política a partir de convites 
dos socialistas da sua escola. Francisca 
Abreu está à cabeça. Acumula o lugar 
de deputado à Assembleia da República 
com a vereação da Câmara. No dis-
curso percebe-se a sua aprendizagem 
política. Poucos dias antes das eleições é 
surpreendido por um panfleto anónimo 
acusando-o de não querer dar o Estádio 
Municipal ao Vitória Sport Club. Vive-se 
um tempo de informação boca-a-boca. 
Ainda não há rádios em Guimarães. A 
informação fixa-se e Magalhães é tido 
pelo concelho como um anti-vitoriano. 
Amiúde usa-se, depressivamente, a sua 
condição de “estrangeiro de Cavez”. Na 
madrugada do dia 16 de dezembro de 
1985, após variadas contagens e busca 

EDMUNDO CAMPOS

ANTÓNIO XAVIER

MANUEL FERREIRA
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de votos em todos os cantos e urnas, 
o PS vimaranense toma consciência de 
uma derrota difícil de digerir. Parecem 
faltar 82 votos mas a Comissão Nacional 
de eleições diz que por mais 102 votos 
António Xavier fica com a possibilidade 
de ganhar a Câmara Municipal de Gui-
marães. Fala-se em possibilidade porque 
é preciso esperar por Vizela. A região luta 
por ser concelho e recusa votar. Tradi-
cionalmente socialista, correm nego-
ciações. Mas, já demonstrando intuição 
política e para não hipotecar o seu futuro 
político, Magalhães recusa qualquer 
cedência. Os anos seguintes não são 
diferentes dos mandatos anteriores e a 
impossibilidade gestionária abafa os dias 
municipais. António Xavier acaba por 
ceder num acordo que distribui pelou-
ros a todos os partidos com vereadores 
eleitos. Passa-se de 8 a 80. As notícias 
falam de uma redistribuição do poder 
nas formas mais básicas. Os empregos 
são um exemplo: se entram 10 socia-
listas na Câmara, entram também 10 
social-democratas. Se vai um camião 
de brita para Sande S.Clemente, outro 
segue para Brito. 

Aparecem as rádio locais e fazem-se 
perguntas de microfone em riste e 
antena em direto. Os jornais apostam 
em jornalistas em vez de escrevedores 
amadores. Tudo muda. Em 1989, antes 
que a rábula do Vitória volte a introme-
ter-se nas eleições António Magalhães 
avança para um acordo com a direção 
do Vitória. O PSD é surpreendido. Só lhe 
resta aliar-se à solução. O Vitória vai ter 
um estádio e, em troca, mantém uma 
espécie de neutralidade. Todavia, uma 
semana antes das eleições Magalhães 
entra triunfante no Estádio atravessan-
do o relvado. Vai de braço dado com 

Pimenta Machado. Contados os votos 
das autárquicas de 17 de dezembro 
Magalhães obtém quase 44% dos votos. 
As vicissitudes do método de Hondt 
fazem atribui o último mandado ao PS. 
É o sexto vereador. Pela primeira vez há 
uma maioria absoluta em Guimarães. 
Na tomada de posse Magalhães afirma 
perentório: Mudaremos! 

É sabido: António Magalhães presidirá a 
Câmara Municipal de Guimarães por 24 
anos ininterruptos. Ao todo obterá seis 
maiorias absolutas com destaque para 
1993 em que elegerá, pela primeira vez, 
sete vereadores em onze. Nesse ano 
debuta na vereação um nome impro-
vável: Domingos Bragança Salgado é o 
último eleito. Guimarães segue o que é 
entendido por mudança. Com o nasci-
mento de instituições municipais surge 
também uma espécie de economia mu-
nicipal. Recuperam-se praças e o Centro 
Histórico torna-se o ai Jesus da terra. 
Chega-se a Capital Europeia da Cultura. 
Cidade Europeia do Desporto. Guimarães 
é incluído no mapa da fruição cultural e 
grandes nomes visitam ora o Multiusos, 
ora o Centro Cultural Vila Flor.   

Após um tirocínio de 20 anos como 
vereador – a meio tempo no início – Bra-
gança, economista de profissão, avança 
para cabeça de lista às eleições de 2013 
com tudo a seu favor. Diz-se que nego-
ceia com Amadeu Portilha, outro puta-
tivo candidato a candidato. O ambiente 
de festa da Capital Europeia da Cultura 
de 2012 alonga-se até às eleições de 29 
de setembro. Obtém 47,61% dos votos 
contra 35,61% para André Coelho Lima. 
Em relação a 2009 perde um vereador 
mas mantém a maioria absoluta. A sua 
vitória é, em parte, atribuída aos anos 
de ouro de Magalhães. Nos mentideros 
do burgo vimaranense é tido como “o 
herdeiro” que recebeu o poder de mão 
beijada. Quando discursa revela dificul-
dades na expressão comunicativa. Parte 
da sua equipa teme que o seu estilo o 
leve a resultados negativos. Parte para 
as eleições de 2017 com a certeza de 
haver uma coligação à direita disposta a 
tudo para o enfrentar.

Melhora muito no discurso e articulação 
de ideias mas não abandona o seu esti-
lo. Veste a afabilidade e usa a gentileza 
humilde como uma arma política. Retira 
a excitação ao ato político fazendo exa-
tamente o inverso do seu antecessor. 

Não liga a conceitos de marketing polí-
tico. Diz-se autêntico e não um produto 
de mercado. Ao contrário do que todos 
imaginavam, aceita todos os debates 
com André Coelho Lima, José Torcato 
Ribeiro ou Wladimir Brito. A campanha 
eleitoral é uma das mais renhidas dos 
últimos 20 anos. Pessoas e qualidade 
de vida ocupam as discussões. Já não é 
a casa, o saneamento, a água potável, o 
caminho, a brita e a tinta. Já não é a cul-
tura e o desporto. Agora são passeios, 
mobilidade, aproximação da periferia 
ao centro, direito à cidade, intervenção 
ambiental. Vai a jogo percebendo a exis-
tência de uma bipolarização.

Na noite do dia 1 de outubro Domingos 
Bragança Salgado, 62 anos, economista, 
vence categoricamente as eleições com 
51,52% dos votos. Por cerca de 213 votos 
falha o sétimo vereador. Desta forma su-
pera André Coelho Lima, provavelmente 
o mais aguerrido e combativo candidato 
do centro-direita nos últimos 20 anos. 
A sua vitória é, todavia, mais do que a 
expressão de votos. É a afirmação de 
um estilo onde os afetos substituem a 
estratégia e a proximidade toma o lugar 
das promessas. É provável que haja aqui 
um caso de estudo.

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

ANTÓNIO MAGALHÃES

DOMINGOS BRAGANÇA
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Felizmente para os seus filhos, infeliz-
mente para o cão, chegará o dia da tão 
esperada e desesperada adopção. Pais 
cansados da rotina e sem tempo para 
eles próprios acabarão por ceder aos 
constantes pedidos dos seus filhos e to-
marão a pior decisão das suas vidas  (ou 
da vida do animal). Mas nem tudo é mau, 
chegarão os seus primeiros minutos de 
alívio, as crianças ficarão entretidas por 
breves momentos com a nova aquisição 
familiar. Tudo isto por umas pequenas 
horas de descanso porque o pior estará, 
com certeza, por vir.

Um cão com poucos meses de ida-
de pode tornar-se uma carga de traba-
lhos, bastante difícil de controlar. Tudo 
isto porque ainda não inventaram uma 
fórmula mágica de os educar num curto 
espaço de tempo. Roem tudo o que apa-
nham e apanham por tudo o que roem. 
Nessa altura doer-lhe-á mais a mão que 
o lombo do animal. É certo que será 
boa ideia optar pelo uso do jornal. Vão 
sapatos, roupa, móveis, objetos estra-
nhos que, se tudo correr bem, lhe obs-
truirão o intestino e será necessária 
uma intervenção cirúrgica de abdómen 
aberto para os retirar. Nesse preciso mo-
mento só lhe virá ao pensamento que 
o cão “dá mais trabalho do que vale”, 
embora neste contexto não faça muito 
sentido porque o animal foi adoptado, 
não pagou nada por ele. A não ser cla-
ro, que se refira ao seu valor sentimen-
tal. Se nessa altura ainda não for capaz 
de sentir o seu amor incondicional, aí 
sim, é aconselhável nem passar no vete-
rinário no final da cirurgia. Com sorte po-
derá aparecer alguém que o adopte e, 
obviamente, que pague a conta.

Mas tenha consciência das coisas mais 
prazerosas desta “dor de cabeça”, os de-
jetos com parasitas, a urina ácida que 
corrói o chão, e, caso lhe saia o pacote 
completo, os vómitos esporádicos. Tal-
vez, mesmo com o seu azar, até o 
colchão não se livre da marca territo-
rial. Certamente que poderá contar com 

este cenário durante uns dois meses, na 
melhor das hipóteses. Caso se preveja 
o pior, e que por vezes acontece, talvez 
tenha mesmo de procurar aconselha-
mento com um especialista mas para si 
e para a sua família.

Caso seja verão até que não é mau de 
todo, sabe bem uns passeios noturnos 
pelo parque e quem sabe até perder uns 
quilinhos. Se for inverno está o “caldo 
entornado”, até porque nestas alturas 
ninguém está preocupado em per-
der peso e muito menos contrair uma 
gripe. Apanhar frio, chuva e vento até 
que o cão se lembre de fazer as suas 
necessidades. Terá a sensação que brin-
ca consigo, passará quinze minutos a 
cheirar o meio ambiente e outros tantos 
a decidir onde fazer, sabe-se lá o quê.

Se são assim tão espertos, não se en-
tende porque insistem em fazer tudo ao 
contrário do que se ensina. Sim caro lei-
tor, tenha calma, não se responsabilize 
porque será certamente um excelente 
educador, paciente, dedicado e acima de 
tudo, muito sensato. Que culpa tem que 
o cão tenha saído com um Q.I. abaixo do 
esperado? Só por isso já seria uma boa 
razão para o devolver, ou quem sabe, 
abandonar. Porque não? Ao fim de con-
tas vai tudo dar ao mesmo, se não con-
seguiram educá-lo em tempo útil mais 
ninguém o conseguirá fazer. Até porque, 
visto bem as coisas, é o leitor quem 
decide o tempo que o animal necessi-
tará para adquirir um comportamento 
exemplar. Caso este tempo generosa-
mente cedido por si não seja respeitado, 
ora muito bem, terá de ir à vidinha dele.

Mas calma, chegará a hora das vacinas 
e dessas tretas todas. Irá sempre com a 
intenção de gastar dez euros mas po-
de-se ir preparando que logo, logo, 
lembrar-se-ão de descobrir uma doença 
rara que exige exames e mais exames 
com internamento incluído. É como nos 
hospitais, chega com a possibilidade de 
uma doença, sai com dez diagnostica-

das e ainda paga por isso. Desta forma 
será melhor nem passar por perto. Evite 
a todo custo contactar com os especia-
listas da área, com os médicos veteriná-
rios que olharão pela saúde do seu cão 
mas com o objetivo de salvaguardar a 
sua saúde e a dos seus filhos. Mas isso 
são questões mais complicadas, de saú-
de pública, questões que ninguém quer 
saber.

E com o passar do tempo chegará o mês 
de agosto, as tão esperadas e merecidas 
férias de descanso. Colocá-lo num hotel 
seria impensável, a sua estadia sairia 
bem mais barata que a do seu cão. Dei-
xá-lo nos vizinhos seria uma boa ideia, 
mas acontece que, infelizmente, férias 
no mês de agosto não lhe calham só a 
si.  Mas não se preocupe, não perca o 
seu precioso tempo à procura de uma 
solução. A meu ver, depois de ler as 
tremendas desvantagens que um animal 
pode acarretar a várias famílias, incluin-
do a sua, apenas existirá uma solução, 
bastante óbvia até, que passará por não 
adquirir nenhum animal sem antes pon-
derar os pontos acima referidos. 

Apelo à sua consciência enquanto ser 
humano responsável e que, acima de 
tudo, compreenda que adquirir um 
animal tem certamente pontos negati-
vos que devemos estar preparados para 
os ultrapassar. Espero que, de uma 
forma original e irónica, a minha mensa-
gem enquanto médica veterinária seja 
compreendida. Que leve à ponderação 
de muitas adoções e que estas, quando 
feitas, sejam de um modo responsável.

Na verdade, penso que seria um fardo 
para todos nós recebermos todos os 
dias, sem exceção, alegria na chegada, 
espera na partida e um amor incondicio-
nal capaz de tornar o nosso pior dia num 
momento de paz. Pense nisso!

Ana Vidal Pinheiro  
Médica Veterinária Vidalvet

ARTIGO DE OPINIÃO

PENSE IRONICAMENTE...
ANTES DE ADOPTAR
UM ANIMAL!
TEXTO: ANA VIDAL PINHEIRO • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS
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A BUSCA DE UMA CIDADE MAIS VERDE CONTINUA A DESANUVIAR A CADA DIA QUE PASSA. GUIMARÃES 
HÁ MUITO QUE COBIÇA UM ESTATUTO “GREEN” (VERDE) E PROVA DISSO ESTÁ NO PRÉMIO ECOXXI 2017 
ATRIBUÍDO AO CONCELHO, CLASSIFICANDO-O DE MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL DE PORTUGAL.

GUIMARÃES VENCE PRÉMIO DE MUNICÍPIO  
MAIS SUSTENTÁVEL DE PORTUGAL  

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A cidade-berço pode, desde já, re-
jubilar-se pelo prémio ECOXXI 2017 
conquistado, no passado dia 28 de 
setembro, atribuído pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE), que 
distingue o município mais sustentá-
vel do país, melhorando o “Top 3” do 
último ano. 

Guimarães deu assim mais um passo 
ao objetivo final: ser Capital Verde Eu-
ropeia em 2020. Este reconhecimento 
é mais uma prova do desenvolvimento 
sustentável do território vimaranense, 
que realça o caminho realizado nos últi-
mos anos, demonstrando um percurso 
crescente e sustentado nos vários indi-
cadores de avaliação sobre a qualidade 
ambiental dos municípios, no qual será 
um elemento altamente valorizador.

“É esta a nossa visão de futuro para 
Guimarães, do nosso caminho do 
desenvolvimento sustentável da Capital 
Verde Europeia”, afirmou Domingos 
Bragança, Presidente da Câmara de 
Guimarães. 

Com uma pontuação de 86% na análise 
dos 21 indicadores em apreciação, 
superando os 81% obtidos em 2016 e 
os 74% em 2015, deixando para trás 
municípios como Loulé, Lousã e Águe-
da, todos com pontuação acima dos 
80%, ou Cascais, Vila Nova de Gaia ou 
Famalicão, num total de 53 candidatu-
ras, Guimarães aparece nos primeiros 
lugares na maior parte dos indicadores, 
sendo mesmo o primeiro município 
em seis dos indicadores: "Produção e 
Recolha Seletiva e Valorização de Resí-
duos Urbanos", “Emprego”, “Cooperação 
com a Sociedade Civil”, “Certificação 
de Sistemas de Gestão de Qualidade”, 
“Qualidade do Ar” e “Informação ao 
Público”. Também no indicador “Con-
servação da Natureza (Biodiversidade e 
Geodiversidade)”.

“Este é o resultado feliz de um traba-
lho árduo e exigente que se iniciou em 
2013, agregando um conjunto de enti-
dades que connosco partilham do en-
tusiasmo de construir um futuro onde 
a proteção da natureza e do ambiente 
e o desenvolvimento sustentável sejam 

as marcas da nossa ação governativa”, 
referiu Amadeu Portilha na cerimónia 
que decorreu em Cascais, no Centro 
de Congressos do Estoril, acompanha-
do pela Coordenadora Executiva da 
candidatura de Guimarães a CVE e pelo 
Presidente do Laboratório da Paisagem.

CANDIDATURA SEGUE 
PARA BRUXELAS 
 
Domingos Bragança já tem na sua 
posse o dossiê da candidatura a Capital 
Verde Europeia 2020 e será agora 
submetido na plataforma da Comis-
são Europeia. Com o processo quase 
concluído, o Presidente da autarquia 
deixou elogios ao Comité Externo de 
Aconselhamento, presidido por Mohan 
Munasinghe, e a todos os participantes 
do processo de candidatura. O presi-
dente do município adiantou ainda que 
vai disponibilizar publicamente o docu-
mento da candidatura para que “todos 
possam aprender com ele”.
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GUIMARÃES – MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL DE PORTUGAL

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES & DIREITOS RESERVADOS

LABORATÓRIO DA PAISAGEM

Situado junto à margem do rio Selho, 
mesmo junto a uma ponte romanda, o 
Laboratório da Paisagem consagra a 
promoção do conhecimento e ino-
vação, a investigação e a divulgação 
científica, tentando contribuir para um 
desenvolvimento mais sustentável no 
concelho de Guimarães.

O Laboratório da Paisagem, desde que foi 
criado, tem assumido um papel importan-

O LABORATÓRIO DA PAISAGEM É UMA ASSOCIAÇÃO PARA A 
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

te no quotidiano dos vimaranenses, espe-
cialmente numa fase em que Guimarães 
procura ser Cidade Verde Europeia, em 
2020. Com o objetivo de ser reconhecido 
como um agente ativo no âmbito das 
melhores práticas internacionais em políti-
cas de desenvolvimento sustentável, o 
Laboratório promove uma eficiente utiliza-
ção dos recursos naturais, a preservação 
da biodiversidade e a sustentabilidade dos 
ecossistemas e campanhas de sensibiliza-
ção e consciencialização. Com base numa 
abordagem transdisciplinar, o Laboratório 
promove também a compreensão dos 
processos de transformação da paisagem, 
e o desenho de visões criativas no uso e 
apropriação de espaços e lugares e estu-
da soluções de ecoeficiência nos sistemas 
urbanos. 

ATUAÇÃO DIVERSIFICADA

Desde o ambiente urbano, passando pela 
ecologia e hidráulica, até à geografia, o 
Laboratório da Paisagem de Guimarães 
promove várias iniciativas, um pouco por 
todo o concelho. Até hoje, os projetos 
mais notáveis são o "Guimarães mais 
Floresta", que visa plantar 15 mil novas 
árvores  autóctones, o "Ecoparlamento", 
"+jovens" e "+65" e ainda o programa 
"Ecoférias", exclusivo para os mais novos, 
em época de verão. O lançamento da 
aplicação móvel "Biodiversity GO" surge 

numa tentativa de envolver toda a comu-
nidade em torno da preservação do meio 
ambiente.

"ECOPONTAS" E "PAPACHICLETES" SÃO 
PRODUTOS COM SUCESSO E 
EXPORTADOS PARA OUTROS 
MUNICÍPIOS"

Os "EcoPontas" e "PapaChicletes" 
continuam a expandir-se de norte a sul, 
chegando a cada vez mais cidades do 
país. Esta iniciativa iniciada pelo Labo-
ratório da Paisagem de Guimarães, tem 
como objetivo minimizar o lixo gerado 
nos jardins dos centros, incentivando a 
população a depositar as beatas e as 
pastilhas elásticas usadas no seu interior. 
Recentemente instalaram-se em vários lo-
cais do concelho de Cabeceiras de Basto. 
Cascais, Santarém e Funchal são outros 
exemplos de cidades que, através dos 
seus municípios, adotaram esta iniciativa. 
O mesmo acontece, desde abril deste ano, 
nos centros comerciais Alegro de Alfragi-
de, Castelo Branco e Setúbal. Em Braga, 
os EcoPontas e PapaChicletes estão 
presentes nas instalações da Universidade 
do Minho. Em Guimarães, foi necessário 
um reforço do número estruturas na zona 
da Horta Pedagógica.

O Prémio Nobel da Paz em 2007 
e emérito professor universitário, 
nascido no Sri Lanka há 72 anos, 
integra a Comissão de Acompanha-
mento da Candidatura de Guimarães 
a Capital Verde Europeia. Conhecido 
mundialmente pela sua posição em 
relação à defesa do meio ambiente. 
O antigo vice-presidente do Painel 
Intergovernamental para as Altera-
ções Climáticas das Nações Unidas 
acredita que "o futuro da sustentabi-
lidade ambiental está nas mãos das 
Autarquias, importantes pólos urba-
nos que trabalham em proximidade 
com as pessoas”. Para Munasinghe 
"Guimarães é um líder mundial na 
forma como está a lidar com as alte-
rações climáticas mas também com 
outros problemas ligados ao meio 
ambiente".

MOHAN MUNASINGHE
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A CIDADE DE GUIMARÃES TEM EM MOVIMENTO UM PLANO DE AÇÃO DE PROMOÇÃO DA BICICLETA, 
CUJO OBJETIVO É “SENSIBILIZAR, EDUCAR E FORMAR”, INTRODUZINDO E TORNANDO NORMAL O USO  
DESTE MEIO DE TRANSPORTE. O PAVILHÃO MULTIUSOS DE GUIMARÃES RECEBEU RECENTEMENTE UM 
DOS PRIMEIROS SALÕES DE AUTOMÓVEIS ELÉTRICOS DO PAÍS E NAS RUAS DA CIDADE JÁ CIRCULA UM 
AUTOCARRO MOVIDO A ELETRICIDADE.

UMA NOVA FORMA DE NOS DESLOCARMOS  
HÁ UMA REVOLUÇÃO NA MOBILIDADE URBANA

GUIMARÃES – MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL DE PORTUGAL

TEXTO: RUI DIAS FOTOGRAFIA: CMG

A via ciclável unirá o percurso existente 
da Pista de Cicloturismo de Mesão Frio 
ao Parque da Cidade de Guimarães e à 
Veiga de Creixomil, já incluindo os traje-
tos a efetuar na encosta de Mesão Frio, 
na antiga linha de caminho de ferro que 
liga à rotunda da Avenida D. João IV, 
na Rua das Eiras, no Caminho Real ao 
viaduto da Variante de Creixomil, entre 
outros.

Realizada a primeira fase, que tem um 
prazo de execução de 180 dias, o Muni-
cípio de Guimarães efetuará posterior-
mente a segunda fase do projeto que 
ligará as vilas de Brito, Ronfe, Pevidém 
e Caldas das Taipas. O objetivo é, até 
2020, ter a estrutura fundamental da 
rede concelhia de percursos cicláveis 
pronta. Com a criação destas ecovias 
o Município pretende generalizar o uso 
da bicicleta, não só como um veículo de 
desporto e lazer, mas como uma alter-
nativa viável de transporte.

Os carros elétricos começam a ga-
nhar espaço nas ruas da cidade de 
Guimarães, onde já há oito pontos de 
carregamento normal e um ponto de 

carregamento rápido. Estes pontos de 
carregamento, antes sempre desertos, 
estão agora frequentemente ocupados. 
Aos primeiros Nissan Leaf, juntam-se 
agora os Renualt Zoe e os BMW I3, para 
falar só dos elétricos puros, porque os 
híbridos já se banalizaram.

Caso único, para já, é o autocarro elétri-
co, produzido em Portugal pela Caeta-
noBus em colaboração com a Universi-
dade do Porto e a Siemens. Domingos 
Bragança já anunciou que pretende que 
a próxima concessão de transportes (em 
2021) seja completamente elétrica.

O presidente sublinha a “capacidade de 
sonhar” para não “perdermos a ambi-
ção” e a “possibilidade de abrir novos 
caminhos”. Domingos Bragança afirma 
que o que se pretende é construir um 
território “ambientalmente de excelên-
cia”.

Perante todas estas modificações é 
natural que a forma de as pessoas se 
deslocarem no concelho se torne radi-
calmente diferente no início da terceira 
década do terceiro milénio. 

 "SE PERDERMOS A 
CAPACIDADE DE 
SONHAR, PERDEMOS A 
AMBIÇÃO E A 
POSSIBILIDADE DE 
ABRIR NOVOS 
CAMINHOS. QUEREMOS 
CONSTRUIR UM 
TERRITÓRIO 
AMBIENTALMENTE DE 
EXCELÊNCIA, UMA 
REFERÊNCIA ECOLÓGICA
PARA QUE GUIMARÃES 
SEJA UM DOS BONS 
LOCAIS PARA SE VIVER"
Domingos Bragança
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GUIMARÃES – MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL DE PORTUGAL

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

SISTEMA DE RECOLHA DE 
LIXO "PAYT"
O SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS DE FORMA SELETIVA, NO 
CENTRO HISTÓRICO DE GUIMARÃES, OBEDECENDO AO PRINCÍPIO 
“PAY AS YOU THROW” (PAGUE NA MEDIDA DO LIXO QUE PRODUZ, 
EM PORTUGUÊS), FUNCIONA HÁ MAIS DE UM ANO.

O nome PAYT (do inglês pay as you 
throw) diz tudo sobre este sistema em 
que quem produz mais lixo é penaliza-
do nas tarifas, incentivando as pessoas 
a reciclar e serem mais eco-conscien-
tes de uma forma geral.

Em julho deste ano, o sistema PAYT valeu 
a Guimarães duas distinções importantes: 
Melhor Município Norte e Melhor Municí-
pio do Ano em Portugal. A cerimónia de 
entrega decorreu no Fundão e o concurso 

foi promovido pela UM-Cidades, uma pla-
taforma da Universidade do Minho.
O sistema, implementado há pouco mais 
de um ano, tem seis recolhas, durante 
sete dias por semana, nos 365 dias do 
ano. Acabaram os contentores, mas tam-
bém não há sacos na rua. À hora marcada, 
com o conhecimento dos moradores, as 
duas viaturas elétricas da Vitrus passam 
para fazer as recolhas são do conheci-
mento dos moradores, e o lixo só deve ser 
posto a essa hora.

SENSIBILIZAÇÃO JUNTO 
DOS MORADORES

A Vitrus trabalha junto dos utilizadores da 
tarifa de modo a perceber as suas dificul-
dades e tem acompanhado a adoção gra-
dual de comportamentos mais ecológicos, 
trabalhando sempre com o propósito de 
sensibilizar e consciencializar a comunida-
de para a educação ambiental. “Quando 
se acredita convictamente, quando se tem 
ao nosso lado gente inspiradora, quando 
temos gente no terreno que se apaixona 
pelos desafios, tudo é possível”, afirma 
Amadeu Portilha, Presidente da Vitrus, 
relativamente ao sucesso deste projeto.

Os partidos políticos com representação 
na Assembleia Municipal de Guimarães, o 
Partido Socialista, a Coligação Juntos por 
Guimarães (que integra o Partido Social De-
mocrata, o CDS – Partido Popular e o MPT 
– Partido da Terra), a Coligação Democrática 
Unitária (que integra o Partido Comunis-
ta Português e o Partido Ecologista Os 
Verdes) e o Bloco de Esquerda, assinaram, 
no Laboratório da Paisagem, uma Decla-
ração de Consenso Político, que integrou a 
candidatura de Guimarães a Capital Verde 
Europeia em 2020. Trata-se de um acordo 
em que os partidos “assumem a responsa-
bilidade de colaborar ativamente na procura 
de soluções e na resolução dos problemas 
ambientais de âmbito local”, pode ler-se na 
Declaração de Consenso Político.
O presidente da Assembleia Municipal, An-
tónio Magalhães, admitiu que este acordo 
coloca o concelho “num bom caminho” e o 
líder socialista da concelhia, Armindo Costa 
e Silva, destacou “o momento único” que 
ocorreu ao ver “todas as forças políticas a 
assinar o documento”. O representante da 
CJpG, André Coelho Lima, pretende que este 
acordo sirva “para unir e não para desunir”, 
acrescentando que “mais que ser Capital 
Verde Europeia, pretendemos ser um con-
celho verde”. Já Torcato Ribeiro, vereador da 
CDU, adiantou que este é “um bom ponto 
de partida”. No Bloco de Esquerda, Joaquim 
Teixeira, deu os parabéns pela iniciativa, 
vincando “que o seu partido sempre teve 
preocupações com o ambiente”.

CIDADE VERDE EUROPEIA
REUNE CONSENSO POLÍTICO 
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Quatro anos depois, e já após ter sido 
reconduzido no cargo de Presidente 
da Câmara Municipal para mais um 
mandato, Domingos Bragança fala à 
Mais Guimarães do prémio alcançado 
em setembro, do caminho percorrido, e 
do muito que ainda há para fazer para 
transformar o concelho num território 
mais verde.

Que importância confere a este prémio 
atribuído a Guimarães?

É o resultado de um trabalho permanente 
que envolve muitas pessoas e instituições. 
É um trabalho coletivo com as Universida-
des, o Laboratório da Paisagem, as escolas, 
as Juntas de Freguesia e muitas entidades 
e associações ligadas ao ambiente, que 
partilham do entusiasmo de construir um 
futuro mais verde, de proteção da natureza 
e do ambiente, que são marcas da nossa 
ação governativa. 

Guimarães foi um dos seis municípios 
portugueses que assinou recentemente, 
com a associação ambientalista ZERO, um 
protocolo para o cálculo da sua Pegada 
Ecológica e da Biocapacidade ao nível 
municipal, nunca antes feito em Portu-
gal, e mesmo muito raro a nível mundial. 
Mas Guimarães foi também dos primeiros 
municípios que avançou com alteração 
de iluminação pública para sistema LED 
e que tem um programa ambicioso de 
investimento nas energias renováveis em 
edifícios públicos (sendo exemplo marcan-
te a nova Academia de Ginástica) ou nas 
habitações sociais. Esta é a nossa visão de 
futuro para Guimarães, do nosso caminho 
do desenvolvimento sustentável.

Sente que este é o caminho certo para 
Guimarães e que tem conseguido envolver 
os vimaranenses?

Estar na vida política, para mim, é envolver 
as pessoas, criando maior proximidade 
entre os órgãos decisores e os Munícipes. 
Os Vimaranenses gostam da sua cidade e 
do seu concelho, envolvem-se nos projetos 

que a Guimarães diz respeito, sentem que 
fazem parte e que vão continuar a fazer. 
Todas as pessoas são necessárias neste 
caminho que abraçamos e precisamos 
tanto de incluir todos. Desejo muito que 
cada vimaranense seja em Ecocidadão. Tão 
ou mais importante que sermos um dia 
Capital Verde Europeia é o caminho que 
estamos a percorrer.

Está satisfeito com os resultados do tra-
balho já realizado?

Estamos a fazer o nosso caminho e os re-
sultados desse trabalho começam a surgir. 
A capacidade que temos de resolver ou 
superar as fragilidades faz parte de um ca-
minho que obriga à alteração de hábitos e 
comportamentos de todos, sendo que a re-
solução desses problemas será sempre um 
ato contínuo. Continuar Guimarães significa 
ter a noção de tudo quanto se conquistou, 
mas também de tudo que ainda falta fazer 
em vários domínios, principalmente na área 
da sustentabilidade ambiental. O trabalho 
feito na monitorização da qualidade das 
linhas de água, de combate às ligações 
indevidas de águas residuais e pluviais, de 
reabilitação das margens ribeirinhas ou 
mesmo de investigação científica na área 
dos recursos hídricos, refletem muito da-
quilo que ambicionamos ao nível da politica 
ambiental municipal.

Dos projetos concretizados ou em curso, 
quais destaca?

Uma obra de referência, entre tantas 
outras, é a ligação às Vilas do Concelho 
de Guimarães por uma Ecovia e percurso 
pedonal. Estamos a ligar o Parque da Ci-
dade à cidade desportiva; a fase seguinte, 
já no próximo mandato, é ligar a cidade 
desportiva ao parque de Ardão e ao longo 
da margem do rio Ave levar a ecovia a Ron-
fe/Serzedelo e a Ponte/Taipas até Donim, 
com a construção de passadiços onde for 
necessário. Queremos, ao longo de todo 
o rio Ave, recuperar as suas margens para 
a fruição de todas e de todos, construin-
do galerias ecológicas que permitam a 

identificação e preservação da fauna e 
flora autóctones, reabilitar os moinhos e 
espaços fluviais.

Quais os investimentos que prevê realizar 
nesta área durante o próximo mandato?

Um projeto que concretiza o meu pen-
samento e que me dá tanta satisfação 
é o da requalificação arquitetónica e 
energética dos edifícios de habitação 
social da Câmara de Guimarães. São 350 
casas que vão ter água quente através 
de painéis solares, energia para as áreas 
comuns através de painéis fotovoltai-
cos, janelas de vidro duplo e placas nas 
paredes para minimizar as transmissões 
térmicas e outras beneficiações. O projeto 
está pronto para a abertura do concurso 
destinado à realização de uma obra, que 
tem financiamento comunitário aprovado. 
Estou a trabalhar para que também os 
edifícios sociais da responsabilidade do 
IHRU possam também ter o mesmo tipo 
de intervenção.

Também estamos a trabalhar, Câmara 
Municipal, Irmandade da Penha e Univer-
sidade do Minho, num Plano de Ação para 
a classificação de toda a montanha da 
Penha, desde o Parque da Cidade, ao San-
tuário da Penha e à Lapinha, como "Pai-
sagem Protegida". Este Plano inclui entre 
outros projetos: o cadastro de proprieda-
de; a reflorestação por folhosas e árvores 
autóctones de diversos espécimes como 
o Carvalho, Sobreiro, Freixo, Amieiros, 
Castanheiros e outras; a beneficiação dos 
percursos pedonais e cicláveis (caminho 
real e outros), a criação da rota da biodi-
versidade, da nossa fauna e flora. 

Creio que hoje ninguém duvida que o 
caminho escolhido sensibilizou toda a co-
munidade para o imperativo de construção 
de um território sustentável e amigo do 
ambiente. Todos estamos convocados para 
transformar Guimarães numa referência ao 
nível do seu património natural e ambien-
tal, como já o somos ao nível do património 
cultural e histórico.

DEPOIS DA UNESCO TER INSCRITO O CENTRO 
HISTÓRICO DE GUIMARÃES NA LISTA DE BENS 
PATRIMÓNIO MUNDIAL A 13 DE DEZEMBRO DE 
2001, DA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA EM 
2012 E DA CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO NO 
ANO SEGUINTE, DOMINGOS BRAGANÇA LANÇOU 
O DESAFIO AOS VIMARANENSES DURANTE A SUA 
PRIMEIRA CAMPANHA PARA A PRESIDÊNCIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL, DE CANDIDATAR GUIMARÃES 
A CAPITAL VERDE EUROPEIA EM 2020. 

DOMINGOS BRAGANÇA
GUIMARÃES – MUNICÍPIO MAIS SUSTENTÁVEL DE PORTUGAL

TEXTO: ELISEU SAMPAIO •  FOTOGRAFIA: CMG
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O quadro eleitoral político reserva um 
lugar endeusado ao vencedor e um 
quadro desqualificado aos vencidos. 
Mas os cidadãos que assim concebem 
deviam, antes do mais, prestar um 
agradecimento aos homens e mulheres 
que se predispõem a vir ao areópago 
emprestar as suas ideias, coragem e 
participação além de qualquer obriga-
ção cívica. Sem essa gente capaz de 
dar um passo em frente destacando-se 
dos restantes cidadãos oferecendo-se 
para participar na cidade – entenda-se 
cidade enquanto cidadãos identificados 
entre si – a política não se realiza. E, 
contrariamente à moda, afirma-se aqui 
que sem a política resta a anarquia. Sem 
esta ampla reunião externa que convoca 
separação, divisão; às vezes disrupção, 
à procura de dissensos ou consensos, 
só restaria a individualidade de cada um. 
Por mais que lhe apontemos o dedo, a 
política é a organização do caos a que 
estamos originalmente condenados. É, 
provavelmente, a mais bem conseguida 
organização humana na qual todos ce-
dem o seu interior indivíduo ao exterior 
divisível. Esse é também o motivo por 
que toda a democracia se organiza 
em partidos. O Estado é uno nas suas 
diferenças, ou seja, aceitando-se partido 
em grupos onde os seus concidadãos 
podem rever-se.

Quando bons cidadãos – entenda-se 
tal como pessoas preparadas, livres, 
independentes e corajosas – avançam, 
oferecendo-se para ocupar os lugares de 
comando da cidade, a generalidade dos 
cidadãos vêm-se livres da possibilidade 
de pessoas sem qualidades, imprepara-
das e, por vezes malévolas, virem a deter 
o controlo e a cidade sofrer perversa-
mente. Não chega, todavia, estar bem 
preparado. A circunstância da democra-
cia ter criado condições para existirem 
milhares de homens e mulheres qualifi-
cadas não garante, de todo em todo, a 
existência de boas pessoas dispostas a 
dar o passo em frente. Para que tal ocor-
ra é preciso ‘querer ser’. E ‘querer ser’ é 
estar envolvido de condições familiares 
de suporte, vontade de dizer e perseguir 

uma verdade declarada, possuir condi-
ções de resistência física e de espírito de 
resiliência no caso de desventura.  

De acordo com os ensinamentos de 
Foucault, na Grécia antiga era suposto o 
político estar possuído de parresía, qua-
lidade apartada do impulso do momento 
ou cálculos com objetivo diverso dos 
fins atribuídos à política. Por se tratar 
de uma exclusividade acometida a uma 
reduzida categoria de pessoas, o recurso 
à parresía acarreta grandes problemas, 
nomeadamente riscos e perigos aos 
que dela se servem para intervir na 
cidade. Estes indivíduos sujeitam-se ao 
ódio dos impotentes, à troça dos sábios 
e, em geral, à rivalidade e a inveja das 
outras categorias que, de um ou outro 
modo, circulam pela cidade. Assim, pode 
afirmar-se que a parresía define certa 
posição de certos indivíduos na cida-
de. Consubstancia-se na diferenciação 
assumida por esses elementos caracte-
rizada por uma dinâmica superior, que 
também é uma ambição e um esforço 
para se ver numa posição tal que se 
possa dirigir os outros. 

Nas últimas eleições autárquicas os 
vimaranenses tiveram a felicidade de 
contar com quatro excelentes candi-
datos às eleições. O facto de se terem 
apresentado bem preparados e con-
victos de emprestarem o seu empenho 
à cidade beneficiou toda a gente. À 
parte Domingos Bragança, envolto no 
perfume dos ganhadores, a sua vitória 
só se torna grande por ter tido também 
grandes adversários. A introdução de 
temáticas novas, de preocupações até 
então desconhecidas, de visões límpidas 
da poeira do habitual, da obrigação 
de justificar o injustificável, discutir o 
indiscutível, mudar o imutável, é um con-
tributo inexcedível, só possível porque 
Torcato Ribeiro, Wladimir Brito e André 
Coelho Lima, puseram o corpo, a alma, a 
inteligência e o empenho ao serviço dos 
eleitores. No final da contenda eleitoral 
sobram as vivas ao vencedor e escas-
seiam as alvíssaras aos vencidos. Serve 
este escrito para dizer ‘obrigado!’ aos 

que não forma escolhidos.

Os dados demonstram que, quando 
há qualidade eleitoral, há também 
mais gente a votar. Na disputa eleitoral 
autárquica de 2017 votaram mais 8.599 
pessoas, o que significou um aumen-
to de afluência às urnas de 10% em 
relação a 2013. A taxa de participação 
em relação aos inscritos aumentou 6,2 
pontos percentuais. Para além dos votos 
contáveis, existem os votos de protes-
to que funcionam como indicador. Em 
2013, 2.976 eleitores (3,4%) deram-se 
ao trabalho sair de casa para votar em 
branco enquanto 1.290 (1,47%) anularam 
o voto. Em 2017 o voto de protesto para 
com o sistema eleitoral mudou: os votos 
em branco baixaram para 1,47% (1.297) 
e apenas 953 eleitores (1%) anularam o 
seu voto. A diminuição de 40% de votos 
em branco e de 26% dos votos nulos 
são um efetivo indicador do reconheci-
mento dos eleitores pela qualidade dos 
candidatos.

Recentemente o pensador Daniel In-
nerarity questionou as razões por que 
vivemos um tempo em que a política foi 
colocada debaixo de uma permanente 
suspeita (A Política Em Tempos de In-
dignação, D.Quixote, 2016). Ao contrário 
do que é pensado amiúde, a responsa-
bilidade por essa desconfiança só pode 
ser solucionada pela existência de bons 
políticos. E ter bons políticos tem de ser 
uma exigência de todo o cidadão. Só 
resta pois, lutar contra o patrocinato, o 
compadrio, o caciquismo, o empreguis-
mo, o amiguismo, o clientelismo. Assim 
fazendo, o cidadão ajuda também a abrir 
caminho para que pessoas da estirpe 
de Torcato Ribeiro (empresário), Wladi-
mir Brito (professor catedrático), André 
Coelho Lima (advogado) e Domingos 
Bragança (economista-consultor) se 
prestem a interromper as suas bem-su-
cedidas atividades profissionais para 
virem à liça da cidade assim benefician-
do todos os cidadãos.

Esser Jorge Silva  Sociólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

EM DEFESA DA POLÍTICA: 
OBRIGADO CANDIDATOS!
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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SE HÁ UM FRUTO QUE MARCA POR EXCELÊNCIA A CHEGADA DE UMA ESTAÇÃO, ENTÃO AS 
CASTANHAS SÃO UM CUNHO DE QUE COMEÇOU O OUTONO. 

UM CHEIRO QUE MARCA  O INÍCIO DO OUTONO 
OUTONO

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Os dias de calor que marcaram o verão 
ficam para trás e os primeiros dias 
frios, vulgarmente no mês de outubro, 
trazem com eles as castanhas. Os 
cheiros de quem passeia nas ruas 
transmitem um aroma irresistível 
e inconfundível, que não passam 
despercebidos, graças às vendedoras 
de ruas estacionadas com os seus 
típicos carrinhos. 

Mas não é apenas o seu sabor que as 
torna irresistíveis para a maioria das 
pessoas. É que este fruto outonal além 
de pouco calórico é altamente nutritivo 
e tem vários benefícios para a saúde.
Pelas ruas da cidade-berço pode en-
contrar vários vendedores ambulantes 
de castanhas assadas, que vendem o 
fruto enfeitado nos tradicionais cartu-
chos de papel. Do assador estão sem-
pre a sair castanhas e o cheiro a fumo 
perfuma o ar, que mesmo sem fome, 
abre o apetite a quem por cá passeia. 

CASTANHA É TUDO 
MENOS O FRUTO 
PROIBIDO 

Guimarães está preenchido de 
castanheiros que, para além de fazerem 
sombra nos dias calor, são alvo de 
buscas intensivas pelo fruto que muitas 
vezes se encontra espalhado pelo chão, 
ainda no seu ouriço. 

Mas não é apenas o seu sabor que 
as torna irresistíveis para a maioria 
das pessoas. Podemos começar por 
destacar as poucas calorias que as 
castanhas têm, algo que combina 

muito bem com o seu alto conteúdo em 
fibras, proteínas e hidratos de carbono.

São uma boa fonte de minerais, 
entre os quais se destacam o 
magnésio, potássio, ferro e fósforo. 
Para além disso, e segundo alguns 
estudos, também lhes são atribuídas 
propriedades anti-inflamatórias e 
vasculares.

Também o facto de terem muita 
água (39,5 g/100 g) é um dado muito 
importante a ter em conta. São pobres 
em sódio e ricas em potássio, sendo, 

por isso, recomendadas nas dietas de 
pessoas com hipertensão ou problemas 
cardíacos. Apesar das castanhas serem 
também conhecidas por terem uma 
digestão pesada, se as mastigarmos 
bem e não as comermos em excesso, 
esta questão ficaria resolvida.

Estão portanto reunidas as condições 
para um bom aquecimento para o 
São Martinho e os magustos que se 
fazem pelo mês de novembro, que são 
acompanhados geralmente de água-pé 
ou de vinho novo.
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A CANETA DO TOMÁS
Corre, cochichado, pelas paredes, cor-
redores e salas da escola do Tomás, um 
boato secretíssimo.
Bichanado entre dentes, aos ouvidos 
dos meninos, com reservas e precau-
ções “Não contes, que é segredo!!!”.
O Tomás também ouviu, não de um 
colega, mas de todos, sem exceção à re-
gra. Até daquele Fifi, Filipe Fialho, inimigo 
de todos os alunos que, como o Tomás, 
achavam que a diversão era mais impor-
tante que a instrução.
Mas qual seria o boato? O boato se-
gredado, murmurado, aos ouvidos dos 
ouvintes? Eu conto, mas não podem 
contar que é segredo!!!
Diz-se pelos corredores, da escola do To-
más, que escondido numa sala da cave, 
existe um artefacto, uma caneta má-
gica, outrora guardada por um mágico 
feiticeiro, daqueles que sabem poções 
para insónias e mau-cheiro. “Quem a 
caneta encontrar, tudo depressa saberá, 
e seguindo as instruções o aluno mais 
inteligente da escola será.”
Tomás, rapaz dado à aventura, traçou 
mentalmente um plano, para caça 
futura. Onde poderia estar a caneta? 
Onde haveria de a encontrar? O mais 
lógico era estar, onde ninguém pudesse 
imaginar!
Convicto da necessidade de tal artefacto 
achar, aguardou pelo entardecer até 
a escola fechar. Procurou na sala das 
máquinas, onde a caldeira bufava, aper-
tada pela pressão piava, piava. Piiiiiiiii, 
Fuuuuuuuuuuu. Que barulho! O que ela 
silvava!
Decidiu então procurar no armazém 
de material desportivo onde bolas e 
bolinhas, barreiras e cordas aguardavam 
o momento de encantar os alunos mais 
desportistas. 
Sendo a busca vã, estando Tomás 
cansado, procurou no único sítio onde 
não havia procurado, no PENA “Perdidos, 
Encontrados, Não Apreendidos”.
O PENA era um local assustador, repleto 
de prateleiras, preenchidas com caixas 
e caixotes insuflados de roupa e calçado 
que parecia escorçar-se para fugir dali. 
O cheiro a bafio e mofo agarrava-se à 
faringe arranhando tudo à sua passa-
gem. Alguns dos caixotes, com datas do 
século passado, decorados de teias de 
aranha, jaziam nas prateleiras amorfos, 
indolentes, moribundos de novidades.
A porta ao abrir chiava com um grito, 
gemido de dor. Lá fora o dia terminara 
e a luz da lua e da iluminação artificial 
tornava o espaço ainda mais tenebroso. 
Tomás ouvia os seus dentes a bater, os 
joelhos a tremer, o coração a bombar e 
garras a arranhar. Eram um pequeno ou-
riço e um ratinho do campo, assustados 

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES  IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA - AGUARELA S/ PAPEL

com tanta tremedeira, fugiam a escon-
der-se num qualquer buraco da escola.
Olhou, observou, remexeu. Caixas caí-
ram sem estrondo, apenas sons secos 
e abafados como o esquecimento a que 
todos os artigos haviam sido largados. 
No fundo de uma prateleira, bem es-
condido atrás de embrulhos e caixotes, 
um pequeno cilindro de cartão jazia na 
sombra de todo aquele amontoado de 
coisas perdidas e achadas. 
Os olhos de Tomás brilharam. A esperan-
ça já quase perdida reacendeu, e, Tomás, 
teve naquele momento, a certeza de que 
estava salvo para o teste de álgebra da 

semana seguinte. 
Empilhou alguns caixotes, escalou a 
íngreme e instável montanha, segurou 
o cilindro com força e abrindo uma das 
janelas da cave deixou para trás a escola 
e correu para casa, certo que havia 
achado o artefacto que o tornaria o 
melhor, o mais sábio da escola.
No seu quarto, na penumbra, a expe-
tativa e excitação pairava no ar como a 
névoa da montanha que desce até ao 
prado. Tomás abre o cilindro e lá dentro 
coberto de pó vê um velho pergaminho 
e uma pena. No velho pergaminho podia 
ler-se:
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LIGUE JÁ 927 997 219
phmartins@remax.pt

39.900€

ID: 123061024-220

Excelente Loja para
Comércio/Seviços

40.000€

ID: 123061024-153

Terreno para construção
Atães e Rendufe, Guimarães

49.999€

ID: 123061024-209

Terreno para Moradia Individual
Atães e Rendufe, Guimarães

87.500€

ID: 123061024-227
Excelente T2

Candoso São Tiago
e Mascotelos, Guimarães

110.000€

ID: 123061024-181

Moradia Individual perto de rio
São Torcato, Guimarães

110.000€

ID: 123061024-230

Moradia T3
São Torcato, Guimarães

129.900€

ID: 123061024-229

Moradia Individual
em Pedome

165.000€

ID: 123061024-228
Moradia Individual T3

Candoso São Tiago
e Mascotelos, Guimarães

165.000€

ID: 123061024-231

Moradia Térrea T3
Nespereira, Guimarães

219.000€

ID: 123061024-226

Moradia Individual T3 Nova
Gonça, Guimarães

AGENTE PREMIADO
REMAX PORTUGAL

Pedro Freitas
RE/MAX GO  QUINTÃ, GMR

Nasceu em Bragança, no ano em 
que a liberdade renasceu em Portu-
gal, onde estudou e se formou como 
docente do Ensino Básico, exer-
cendo essa atividade à quase duas 
décadas. É também autor de contos 
infantis e juvenis, tendo publicado 
um livro de literatura infantil "O País 
sem Números".

JÚLIO BORGES

“Todo aquele que na sabedoria procure 
inspiração.
  Todo aquele que aprecie a instrução.
  Todo aquele que queira melhorar,
  Na PENA da sabedoria a esperança 
deverá depositar.
 Com tinta e pena o saber deve copiar, 
  Pelo menos cinco vezes até a pena o 
assimilar,
  E saberá de seguida tudo o que precisa,
  Para provas demonstrar,
  E como bom aluno passar.”
Satisfeito por descobrir forma de ser o 
melhor, Tomás pegou em papel, num tin-
teiro velho do avô e na pena e copiou a 
matéria de álgebra que o professor havia 
mandado estudar. 
E dias depois após a prova, foi aplaudido 
por todos. Tomás conseguira a melhor 
nota da sala, a melhor nota que alguma 
vez um aluno tivera na escola.
Mas não pensem vocês que Tomás foi 
o melhor apenas a álgebra, todos os 
professores ficaram orgulhosos do aluno 
excelente que Tomás se tornara. O único 
que não estava satisfeito era o Fifi.
E certo dia passando pelo professor Mag 
Icodaca Neta, o professor mais velho da 
escola apenas ouviu: 

“Para provas demonstrar,
  E como bom aluno 
passar.
  Pelo menos cinco vezes 
a lição deves estudar.
  Com pena ou sem pena,
  O importante é praticar.”
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até à altura da muralha, para edificarem 
a sua nova casa capitular.
A intenção era ‘abrir a vila’, para o Cam-
po da Feira.
A torre acabou por ser totalmente 
demolida.

4 - A IRMANDADE CONSTRÓI A SUA 
‘IGREJA’

Desde cedo se terá constituído, na 
Capela (na torre), uma ‘confraria’10, que 
se organizou em Irmandade, com Es-
tatutos aprovados11 pelo Arcebispo de 
Braga, D. José de Bragança (1703-1739-
1756), em 23.10.1747.
Em 1787, vendo perigar a sede, a Irman-
dade pediu à Câmara um local para 
construir a sua ‘igreja’.
Foi-lhe concedido o terreno junto do 
Passo12, com “6 braças de comprido” 
(13,2 metros) e “respectiva largura”, “até 
à esquina da torre”13 (provisão régia de 
19.05.1788).
Recebeu, ainda, dinheiro e 50 carros de 
pedra, para a construção da capela14.
A licença de construção15 foi passada, 
em 21.07.1788, pelo Arcebispo D. Gaspar 
de Bragança (1716-1758-1789).
A “obra de pedraria” da capela-mor da 
igreja foi contratada em 25.11.1791.
Arrematou-a o mestre pedreiro João 
Manuel de Carvalho de Almeida, de 
Fermentões16. O prazo definido para 
conclusão foi Junho de 1792, mas não foi 
cumprido, sendo accionada a cláusula 
do contrato que previa uma sanção, no 
caso de incumprimento.
As obras terminaram em Julho de 1793.
Meses antes (29.05.1793), a Irmandade 
retirou a imagem da Senhora, da Igreja 
dos Santos Passos, onde estava “por 
favor”, e levou-a para a nova capela17.

1 - A FESTA DA SENHORA DA GUIA

Realizou-se, em Setembro passado, em 
Guimarães, a festa da Senhora da Guia, 
promovida pela Irmandade de Nossa 
Senhora da Guia e Senhor da Agonia.
De 05 a 16, cumpriu-se a Novena. No 
dia 16, houve espectáculo profano. E no 
dia 17, depois da assembleia de irmãos, 
foi benzida a nova bandeira da Irman-
dade, confeccionada (1) e oferecida pela 
Irmã Maria do Carmo Matos, saindo os 
Irmãos em procissão, para a Igreja da 
Colegiada.
Celebrou a missa o Dom Prior, José 
Maria Lima de Carvalho, e solenizou a 
cerimónia o grupo coral da Igreja dos 
Santos Passos, dirigido por Manuel 
Rebelo da Costa.
Depois de alguns tempos de ‘pausa’ (2), 
e à semelhança do que foi feito nos dois 
anos anteriores, a festa da Senhora da 
Guia voltou a realizar-se, em 2017.

2 - A PRIMEIRA CAPELA DA SENHORA 
DA GUIA

A Capela da Senhora da Guia foi insti-
tuída no interior da torre que recebeu o 
seu nome (3).
Esta torre, que media 12,72 metros de 
largura por 11,7 metros de profundidade 
(4), era colada à muralha e tinha, ao 
lado, a Porta dos Postigos (Porta da 
Senhora da Guia ou do Campo da Feira).
Não se sabe quando se instalou a cape-
la, na torre. Mas como as torres da Vila 
(5) foram mandadas fazer por D. João 
I (1357-1433), será de concluir que terá 
sido nos princípios do século XV.
Um documento de 1612 regista que (6), 
no interior da Torre do Campo da Feira, 
além de uns pombais e uma “estri-
queira” antigos, havia uns “cobertos”, 
pertencentes à Câmara, apoiados em 
pilares, com as dimensões de 6,05 por 

HISTÓRIA DE GUIMARÃES

CAPELA E IRMANDADE
DA SENHORA DA GUIA – 1

TEXTO: LINO MOREIRA DA SILVA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

2,2 metros. Por cima, ficava um sobrado, 
que sustentava a capela, com “um altar 
com a imagem de Nossa Senhora da 
Guia”.

3 - A DEMOLIÇÃO DA TORRE

Em 1737, a Irmandade do Príncipe dos 
Apóstolos São Pedro, de Guimarães, 
pediu pedra para erguer a sua igreja, 
e apontou a Torre da Senhora da Guia, 
que estava “aberta e inclinada para uma 
parte, ameaçando uma grave ruína, com 
grandes prejuízos, por se achar dentro, 
na mesma torre, uma capela pequena 
dedicada a Nossa Senhora da Guia, e ter 
casas debaixo dela”(7).
Da demolição dessa torre, acrescen-
tou, só adviriam benefícios, porque ela 
dificultava a passagem das procissões e 
protegia “muitos actos menos lícitos” e 
“resistências… às justiças”.
A demolição da Torre foi decidida8 em 
1787.
Em 1788, os Cónegos da Colegiada9 
conseguiram uma provisão régia que os 
autorizava a retirarem pedra da torre, 
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NOTAS:

1 A nova bandeira é de linho, com pontos do 
Bordado de Guimarães. Numa face tem uma 
cruz, em tom vermelho, e na outra, a imagem 
da Senhora da Guia, em tons dourados, e a 
legenda da Irmandade.
2 O Conquistador, 14,09.2007. A Capela e a 
Irmandade sofreram com a diminuição do nú-
mero de Irmãos e contratempos diversos, como 
“frequentes arrombamentos das caixas de 
esmolas” e deteriorações, pelo tempo, apesar 
de zelos “com marca individual” e dos esforços 
dos fiéis e da Fábrica da Igreja da Oliveira, e das 
ajudas da Câmara Municipal. A Festa da Senho-
ra da Guia celebrou-se em 2007.
3 T. P. Azevedo, 1845, p.317.
4 J. F. Teixeira, 2001, p.64.
5 T. P. Azevedo, 1845, p.316.
6 ‘Título de uns cobertos que estão debaixo da 
Torre do Campo da Feira debaixo da Capela que 
aí está’. ‘Tombo dos Bens e Propriedades Forei-
ras do Concelho de Guimarães’, 1612, AMAP, 10-
12-9-6, fls.34-35. J. G. O. Guimarães, 1904, p.78. 
A. J. Oliveira, 2011, p.41. H. O. Silva, 2004, p.221.

7 J. L. Faria, Velharias, vol. II, fl.126v. J. F. Teixeira, 
2001, pp.68-69.
8 J. L. Faria, Efemérides, 1787.
9 A. J. F. Caldas, 1996, p.362. O Cabido pretendia 
“aumentar as suas oficinas” (J. G. O. Guimarães, 
1904, p.78) e precisava de espaço e de pedra. 
Foi-lhe concedida a pedra da Torre da Senhora 
da Guia (J. L. Faria, 1788), “para a construção da 
casa capitular”.
10 J. G. O. Guimarães, 1904, p.78.
11 Apresentação: AMAP, 10-23-1-45, f.18. Apro-
vação: ‘Livro que há-de servir dos Estatutos 
da Senhora da Guia’, AMAP, 10-23-1-45, f.20 (14 
folhas, frente e verso).
12 J. L. Faria, Efemérides, 1787, 1788. AMAP, 10-
23-1-45, fls.27v-28.
13 J. G. O. Guimarães, 1904, p.79. AMAP, M-2670, 
fl.82-82v.
14 AMAP, 10-23-1-45, fls. 27-28.
15 ADB, Registo Geral, nº 226, fl. 89v. H. O. Silva, 
2004, p.222.
16 ‘Obrigação de obras’, de João Manuel de 
Carvalho de Almeida. Contrato feito para a 
capela-mor, para receber a “santa imagem de 
Nossa Senhora da Guia” (AMAP, 10-23-1-54-1, 

fl.2). A. J. Oliveira, 2011, p.465.
17 AMAP, 10-23-1-45, fl. anexa. H. O. Silva, 2004, 
p.222.
18 Foi concedida licença, pelo Arcebispo de Bra-
ga, D. Frei Caetano Brandão (1740-1789-1805), 
para ser benzida a capela-mor e nela serem 
celebrados ofícios divinos (11.07.1793 – AMAP, 
10-23-1-45). J. G. O. Guimarães, 1904, p.79. A. J. F. 
Caldas, 1996, p.362. J. M. G. Alves, 1981, p.34.
19 A. Bellino, 1900, p.257.
20 A. J. F. Caldas, 1996, p.362. M. A. P. Moraes, 
1978, p.33.
21 J. L. Faria, 1793.
22 M. A. P. Moraes, 1978, p.33.
23 A. J. F. Caldas, 1996, p.362. M. A. P. Moraes, 
1978, p.33. J. M. G. Alves, 1981, p.35.
24 J. M. G. Alves, 1981, p.34.
25 A. J. F. Caldas, 1996, p.362.
26 J. L. Faria, 1836.
27 Estas alpendradas vinham do século XV (L. 
M. Silva, 1994, p.33).
28 T. Machado, 1996, p.49. J. M. G. Alves, 1981, 
p.36. M. A. P. Moraes, 1978, p.34.

Lino Moreira da Silva  llinomoreira@gmail.com

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

A capela-mor da igreja abriu ao culto18 
em 15.08.1793.
Mas a construção parou no arco cru-
zeiro19, porque “para mais não deu o 
espaço concedido” (20). O corpo da igre-
ja “não chegou a principiar-se… porque 
quase tapava o trânsito público” (21).
Fez-se uma frontaria de madeira (22), 
substituída (1852) por uma definitiva, em 
pedra.
Entre 1855 e 1856, foram-lhe postos 
“cunhais e cornija de pedra fina e a 
sineira” (23), abrindo-se uma porta e um 
óculo.
E assim, a ‘capela’ hoje existente é 
‘a capela-mor da uma igreja que não 
cresceu’, como comprova a fachada 
principal, “evidenciando para o exterior 
e interior o arco cruzeiro de separação 
com a futura nave” (24).
Pela má escolha do local (25), a deseja-
da ‘igreja’ ficou reduzida a ‘capela’.

5 - MELHORAMENTOS JUNTO À ‘CAPE-
LA’

O local da capela era muito concorrido.
Em 1836, a Câmara mandou-o limpar26, 
procedendo à “arrematação da compo-
sição da calçada”.
Em 1839, a rua era ocupada por porcos. 
A Câmara ordenou, aos seus criadores, 

que os mantivessem afastados, sob 
pena de multa.
Mais tarde (1900), os moradores reque-
reram licença para alinhar as casas, e a 
Câmara retirou (infelizmente!) as alpen-
dradas existentes (27), desde o Largo da 
Oliveira até ali.
O tipo de piso, no local, foi, por diversas 
vezes, alterado.

6 - A CAPELA ACTUAL DA SENHORA DA 
GUIA

A Capela tem 6 metros de comprimento 
por 4 de largo, e é de interior abobada-
do.
No tecto, está representada uma torre 
(a torre de origem da capela…), com o 
farol da guia, o ‘M’ de Maria e um caixão 
estilizado, e de um lado o sol (Jesus) 
e do outro a lua (Maria). O tema é a 
protecção do cristão, perante a morte, 
implorando à Senhora uma ‘passagem’ 
segura.
Os laterais da igreja são rebocados 
de massa branca, com a parte inferior 
revestida a azulejo branco e verde.
À direita, está a grandiosa imagem do 
Senhor da Agonia, que também dá 
nome à Capela.
Exposta no vão da janela esquerda, 
encontra-se a ‘bandeira processional’ da 

Irmandade, de duas faces (28). A tela, de 
autor desconhecido, representa, de um 
lado e do outro, cenas da vida de Nossa 
Senhora.
Foi atingida por uma bala, disparada em 
1910.
Ladeando as escadas de pedra que 
sobem para o altar, estão duas outras 
imagens: a da Senhora das Dores e a de 
São João Evangelista.
Lateralmente, apoiadas em mísulas, 
mostram-se as imagens do Coração de 
Jesus, São José e São Teotónio (compa-
nheiro de D. Afonso Henriques).
Mas o que mais sobressai na Capela é o 
seu retábulo. Continua.
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A QUARTA EDIÇÃO DO VITÓRIA TALKS, UM EVENTO GRATUITO 
ORGANIZADO PELA REMAX VITÓRIA E ABERTO À POPULAÇÃO 
VIMARANENSE DECORREU NUMA UNIDADE HOTELEIRA DA 
CIDADE-BERÇO.

Os oradores desta edição foram Manuel 
Mendes, atleta de 46 anos que se tornou 
no primeiro vimaranense a participar os 
Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro em 
2016, conquistando, com persistência, 
a medalha de bronze, e Xavier Faria, 
consultor Imobiliário da Remax Vitória. 
Xavier Faria, depois de uma carreira 
numa empresa prestigiada de Guima-
rães, decidiu abraçar um novo projeto na 
sua vida, no ramo imobiliário. A per-
sistência, e a sua paixão pelas vendas, 
são características que o levaram onde 
está hoje e a alcançar o sucesso neste 
competitivo mercado.

Manuel Mendes revelou, durante o 
encontro com o participantes, o quão 
exigente é o caminho de preparação 
para as provas e do que tem de abdicar 
para conseguir chegar entre os primeiros 
nas provas em que participa. O Atleta 
que representa as cores do Vitória Sport 
Clube está neste momento a preparar 
a maratona de Valência procurando os 
mínimos para os Paralímpicos de Tóquio 
2020.

A sessão terminou com dúvidas co-
locadas pelos presentes e trocas de 
impressões mais informais entre os 
participantes.

Vitória TALKS com sorteio de bilhetes 
para os jogos do Vitória Sport Clube no 

VITÓRIA TALKS

PERSISTÊNCIA,
UMA COMPETÊNCIA
PARA O SUCESSO

Vitória Talks Nº 5
APESAR DAS ADVERSIDADES, PROMETO 
VIVER
Terça-feira, 31 outubro, entre as 19h00 e as 
20h15
Oradores:

Pedro Chagas Freitas
É um conhecido escritor vimaranense 
multifacetado. Desde romances, novelas, 
contos, crónicas, guiões, passando por 
letras de música, textos publicitário, entre 
outros, é o autor de “Prometo Perder” e 
“Prometo Falhar”. Já publicou mais de vinte 
obras, sendo um dos autores top de ven-
das em Portugal.

Luís Rocha - Consultor Imobiliário.
Teve a determinação, e a coragem, de dei-
xar um emprego com ordenado fixo, para 
ir em busca de algo melhor para si e para a 
sua família. Acreditou e prometeu viver.

Vitória Talks é gratuito e tem Vagas
Limitadas!!

Faça a sua inscrição:
Mail: info@vitoria-talks.com
Telefone: 915 877 870
Mais informações acerca do Vitória Talks 
em www.vitoria-talks.com

Estádio D.Afonso Henriques.
No final do evento, são sorteados pelos 
presentes bilhetes DUPLOS
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A VIDA NAS SOCIEDADES MODERNAS É CADA VEZ MAIS RECHEADA DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS 
QUE CAUSAM INATIVIDADE FÍSICA, QUER NOS MOMENTOS EM QUE ESTAMOS A TRABALHAR QUER, 
MESMO NOS TEMPOS LIVRES.

ATIVIDADE FÍSICA TEM QUE SER UM PRAZER
TREINAR NÃO DEVE SER PARA EMAGRECER

SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA

TEXTO E FOTOGRAFIA: RUI DIAS 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
afirma que a atividade física é de 
grande importância para a saúde física, 
mental e social, capacidade funcional e 
bem-estar de indivíduos e comunida-
des. A relação entre atividade física e 
saúde é absoluta e, se bem que isto já 
é do conhecimento geral, a maioria das 
pessoas ainda procura a atividade física 
por outras razões. Na maior parte dos 
casos quem começa a fazer desporto 
fá-lo porque quer atingir um objetivo 
estético; querem ficar mais magros, ou 
querem ficar mais musculados. Não ter 
excesso de peso e ter um bom índice 
de massa muscular é bom, porém, ser 
magro ou ter muito músculo não tem 
nenhuma relação com a saúde em geral. 

A MAIOR RAZÃO DE 
FALTA DE SUCESSO 
QUANDO SE FALA DE 
ATIVIDADE FÍSICA É A 
DESISTÊNCIA PRECOCE

Aquilo que a Organização Mundial de 
Saúde relaciona com a redução do risco 
de morte prematura, redução do risco 
de morte por doença cardíaca, redu-
ção do risco de desenvolvimento de 
diabetes, bem como a redução do risco 
de hipertensão arterial, é a atividade 
física e não a magreza ou os níveis de 
massa muscular. Certo é que, quem faz 
desporto, em princípio, tem um gasto 
calórico maior e, por isso, vai perder 
massa gorda. Da mesma forma, se vai 
estimular os músculos eles vão aumen-
tar de volume. Mas isto são efeitos que, 
para a maioria das pessoas, deviam ser 
encarados como colaterais. O funda-
mental é o aumento da esperança de 
vida e da qualidade de vida. 

Ao nível da qualidade de vida, se não 
quisermos pensar só nas questões mais 
relacionadas com as doenças meta-
bólicas e cardiovasculares, podemos 
dizer que a atividade física contribui 
para a redução da depressão e ansie-
dade e torna as pessoas mais felizes, 
na medida em que, durante o treino 
são libertados neurotransmissores que 
induzem o prazer.

Falando de prazer, deve considerar que 
nem toda a atividade física é para todas 
as pessoas. Encontra-se quem diga o 

contrário. Normalmente os acérrimos 
de uma modalidade, porque funcionam 
como fiéis de uma religião. É passar à 
frente. A modalidade certa é aquela da 
qual se tira prazer, de preferência com o 
menor dano possível. A maior razão de 
falta de sucesso quando se fala de ati-
vidade física é a desistência precoce. As 
pessoas desistem do que não gostam.
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FUTEBOL À LUPA

95 ANOS:
UMA CIDADE E UM CLUBE
TEXTO: RAQUEL F. VEIGA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

EM 2006/07, O VITÓRIA SC 
ACREDITOU

Aqueles que estão familiarizados com 
a história do Vitória recordam-se, com 
certeza, da época 2006/07 como uma 
das mais difíceis de sempre para o 
clube. Depois de 42 anos a militar na 
1ª divisão da pirâmide do futebol por-
tuguês, o mais representativo clube 
da cidade de Guimarães não reuniu 
pontos suficientes na época 2005/06 
para se manter no principal escalão e 
foi despromovido. 

Durante esse período tão temível, Gui-
marães não abandonou o Vitória. Em 
média, o clube do Rei conseguiu mobi-
lizar mais de 20 602 espectadores por 
jogo no Estádio D. Afonso Henriques. 
Para enquadrar tamanha demons-
tração de apoio no panorama portu-
guês, é preciso referir que a média de 
espectadores nessa época foi superior 
à média de espectadores de 13 clubes 
da 1ª liga (na altura o campeonato 
disputava-se com 16 equipas).

Da mesma forma que Guimarães não 
abandonou o Vitória, o Vitória também 

O VITÓRIA SPORT CLUBE FOI OFICIALMENTE FUNDADO A 22 DE SETEMBRO DE 1922, COM O 
OBJECTIVO DE “PRESTIGIAR O DESPORTO PORTUGUÊS E REPRESENTAR GUIMARÃES ATRAVÉS 
DAS MODALIDADES DESPORTIVAS A QUE SE DEDICAR”. A RELAÇÃO ENTRE O CLUBE E A CIDADE É 
INCONTESTÁVEL. O PASSADO, O PRESENTE E O FUTURO DE UMA LIGAÇÃO SEM IGUAL.

anos, as claques do Vitória – e, con-
sequentemente, os seus integrantes 
– foram alvo de comentários muito 
pouco simpáticos. As acusações foram 
muitas, desde a violência a condutas 
ilegais mais graves.

A verdade é que essa definição não 
se enquadra, de forma alguma, com a 
posição e o papel que as claques vito-
rianas agora ocupam na vida do clube 
e da comunidade. Nos últimos anos, 
foram várias as acções de solidarie-
dade promovidas pelo clube e pelas 
claques, muitas vezes conjuntamen-
te. Pela altura do Natal e em outras 
datas comemorativas, é habitual que 
o clube, as claques e a Associação 
Vitória Sempre (AVS) se disponibilizem 
para recolher alimentos e outros bens 
e para, posteriormente, os distribuí-
rem pelas famílias mais carenciadas 
do concelho, proporcionando-lhes 
momentos mais agradáveis. 

Especialmente durante a última época, 
as claques vitorianas foram exempla-
res em questões de responsabilidade 
social, procurando saber quais os 
problemas que mais afectam a comu-
nidade vimaranense para, de seguida, 
promover acções de sensibilização e 
actuar de forma prática e rápida sobre 
casos individuais. No início do ano 
civil, e depois de conhecerem o caso 
do Rúben, um menino vimaranense de 
14 anos portador de uma doença rara 
e sem cura, o departamento solidário 
dos White Angels reuniu os meios 
necessários para oferecer ao jovem 
vimaranense uma cama articulada, 
que, certamente, tornou a sua vida 
mais confortável.

Durante a última época desportiva, a 
acção solidária com mais visibilidade 
marcou o encontro da 32ª jornada 

não abandonou ou descurou o apoio à 
comunidade. Em Dezembro, os proble-
mas multiplicavam-se em Guimarães: 
os equipamentos oficiais tardaram a 
chegar, as contas no campeonato não 
estavam fáceis depois da eliminação 
prematura na Taça de Portugal e havia 
ainda que gerir a troca de treinadores. 
No entanto, foi a meio de Dezembro 
que os ‘conquistadores’ anunciaram e 
estrearam uma iniciativa solidária sem 
paralelo em Portugal. 

Em comunicado, o Vitória anun-
ciou que a parte frontal da camisola 
passaria a ser, até ao final da época, 
ocupada com o logótipo da Acredi-
tar – Associação de Pais e Amigos 
de Crianças com Cancro. Ao invés 
de fazer do activo publicitário mais 
visível do clube uma fonte de receitas, 
o Vitória decidiu pela solidariedade. 
O acordo celebrado incluía também 
a cedência de lugares no estádio, de 
forma a poder proporcionar momentos 
felizes e de lazer aos pais e crianças 
da associação; e a oferta à associação 
de parte das receitas obtidas pelo 
clube através da venda de camisolas e 
outros produtos oficiais.

PRESENTE: O ENVOLVIMENTO DAS 
CLAQUES

Por norma, as claques são fonte de 
controvérsia no mundo do futebol. Há 
quem defenda a sua existência; há 
quem considere que são uma fonte de 
problemas e violência e que, por isso, 
deviam ser erradicadas; há quem as 
considere positivas para criar um am-
biente agradável nos estádios; e há, 
também, quem esteja carregado de 
preconceitos e ideias pré-concebidas 
sobre os membros que as compõem. 

É inegável que, ao longo dos últimos 
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entre o Vitória e o FC Arouca, e con-
gregou os esforços do clube e de duas 
claques do Vitória – os White Angels 
e os Suspeitos do Costume. Com o 
intuito de sensibilizar a população 
para a solidão dos idosos do concelho 
e promover um envelhecimento feliz e 
realizado, foram chamados 150 idosos 
para entrar em campo com os jogado-
res e subir ao relvado no intervalo da 
partida para se unirem aos adeptos 
através do famoso ‘haka’ vitoriano. 
Para muitos, foi a primeira vez que 
entraram num estádio de futebol. A 
causa escolhida é muito relevante, 
tendo em conta que, segundo os Cen-
sos de 2011, há 21 568 habitantes com 
mais de 65 anos no seio da população 
vimaranense, composta por 158 124 
habitantes. O abandono social e fami-
liar na terceira idade é uma realidade 
incontornável em Portugal.

FUTURO: INOVAÇÃO E ALTERNATIVAS

O Vitória SC já se expandiu para além 
das muralhas da cidade, mas ainda 
assim o futuro do clube – à semelhan-
ça do passado – passa pela união com 
a população vimaranense e com a 
cidade de Guimarães.

A cidade de Guimarães tem recebido 
distinções internacionais importan-
tes nos últimos anos, tornando-se 
numa cidade muito atractiva para os 
turistas, mas sem o incomodo que o 
turismo massificado pode causar. En-
quanto clube mais preponderante do 
concelho, o Vitória SC pode aproveitar 
a popularidade da cidade para adicio-
nar às suas contas novas fontes de 
receitas. Numa indústria tão competi-
tiva como o futebol e com o mercado 
de transferências inflacionado, todas 
as fontes de receitas são importantes.

A abertura do estádio e de um museu 
para visitas não só de turistas, mas 
também de simpatizantes e associa-
dos, deve ser uma medida a conside-
rar. Não só porque, só por si, se torna 
numa fonte de receitas adicional, mas 
também porque faz com que o clube 
seja promovido e estimula a compra de 
produtos oficiais e de bilhetes de jogo.

Este ano, Guimarães apresenta a sua 
Candidatura a Capital Verde Europeia 
2020. Esta iniciativa nasceu da vonta-
de de algumas cidades europeias esti-
mularem e reconhecerem cidades com 
boas práticas ambientais. Os próximos 
anos apresentam-se como uma boa 
oportunidade de integrar no clube o 
conceito de Responsabilidade Ambien-
tal, prática cada vez mais adoptada 
em muitas empresas, inclusivamente 
no mundo do futebol.

Com acções de maior ou menor enver-
gadura, os clubes – também de maior 

ou menor dimensão – estão a perceber 
que é importante assumir responsabili-
dades. No Brasil, o Corinthians compro-
meteu-se a jogar pelo meio ambiente: 
são plantadas 100 árvores por cada 
jogo e outras 100 árvores a cada golo 
marcado. Os gigantes europeus tam-
bém têm tomado iniciativa: em 2012, o 
Real Madrid renovou 11 campos de trei-
no e aplicou uma relva com certificado 
‘verde’, que não precisa de ser regada, 
cortada e não necessita de pesticidas; 
também o Manchester United optou 
por renovar alguns dos campos de 
treino com relva artificial produzida a 
partir de 2 200 pneus reciclados. 

MAIS DO QUE FUTEBOL

O Vitória SC é mais do que somen-
te futebol. E, apesar do nosso foco 
ser futebol, vale a pena referir que 
também nas modalidades o Vitória se 
funde com a comunidade e é sinónimo 
de solidariedade. No dossiê das mo-
dalidades amadoras, o Judo é a secção 
mais antiga, fundada em 1986. Para 
além de formar e desenvolver atletas 
de todas as idades, integra ainda o 
projecto Judo para Todos, que pro-
move a prática de Judo Adaptado e a 
formação de atletas com deficiências.
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A casa onde Miguel Torga nasceu e pas-
sou a infância, em São Martinho de Anta, 
vai ser recuperada e adaptada a um es-
paço museológico e polo turístico, dedi-
cado à vida e obra do escritor e médico. 
Miguel Torga nasceu a 12 de agosto de 
1907, em São Martinho de Anta, concelho 
de Sabrosa (Vila Real), onde viveu duran-
te toda a sua infância. A primeira residên-

cia exerceu influência sobre a produção 
poética e literária do escritor, cuja vasta e 
variada obra é uma homenagem à região 
do Douro e de Trás-os-Montes. Em 2014, 
Clara Crabbé Rocha, filha do escritor, 
doou a casa de infância de Miguel Torga 
à Direção Regional de Cultura do Norte 
(DRCN), encarregue pela musealização 
da moradia datada de 1950.

Viajar até Marte parece um passo 
inevitável no futuro próximo para a 
humanidade mas, apesar disso, conti-
nuam por ser elaborados os planos para 
colonizar o “planeta vermelho”. Colonizar 
Marte tem sido uma questão constan-
te para os entusiastas da exploração 
espacial, tendo ainda vários desafios 
para ultrapassar. Simular as condições 
hostis do “planeta vermelho” tem uma 
solução apontada por especialistas e é 
algo que os Emirados Árabes Unidos já 
estão a considerar, planeando construir 
uma cidade inteira no deserto. O proje-
to – de nome “Mars Science City” – foi 
anunciado em setembro e terá um custo 
previsto de 84 milhões de euros. O custo 
é elevado, mas é através dele que o 
governo dos Emirados Árabes Unidos 
planeia vir a ter uma colónia em Marte 
nos próximos cem anos.

Para que a transição para os veícu-
los elétricos seja total é necessário 
demonstrar a sua viabilidade como 
alternativa para todo o tipo de veícu-
los, e a Proterra acaba de demonstrar 
que a autonomia não é problema para 
os autocarros… tendo conduzido um 
por mais de 1772 quilómetros com uma 
única carga. Segundo o ArsTechnica, 
o autocarro Catalyst E2 Max com uma 
bateria de 660kW, que o ano passado 
apenas conseguia percorrer 560km 
com uma só carga, tem agora uma 
capacidade cerca de nove vezes supe-
rior à de um Tesla Model S de 75kWh, e 
não hesita em dar-lhe bom uso. A sua 
autonomia de 1772 quilómetros bateu 
em mais de 100 quilómetros o recorde 
de maior distância percorrida por um 
veículo elétrico entre carregamentos. 

Fica acordado horas a fio com calor 
e a trocar constantemente o lado da 
almofada? A Moona pode ser a almofa-
da que tem estado à procura, uma vez 
que permite regular a temperatura a 
um ponto em que se sinta confortável. 
A Moon consiste num simples “tapete” 
de espuma (que pode ser inserido em 
qualquer almofada) que se liga a um 
dispositivo que se coloca ao lado da 
cama e que aquece/arrefece a almofa-
da. A almofada não funciona só para lhe 
arrefecer a cabeça, incluindo também 
tecnologia que monitoriza a qualidade 
do seu sono e aprende quanto mais é 
utilizada. A temperatura com que cos-
tuma adormecer, a temperatura média 
de toda a noite e ainda a temperatura a 
que acorda estão entre os dados reco-
lhidos e que ajudam a Moona a melho-
rar a qualidade do seu sono.

RUBRICA

DUBAI QUER  
"SIMULAR" MARTE

AUTOCARRO ELÉTRICO 
FEZ 1772 QUILÓMETROS
COM UMA SÓ CARGA 

ALMOFADA QUE 
REGULA A 
TEMPERATURA

CASA DE MIGUEL TORGA 
TRANSFORMADA EM MUSEU
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O Twitter anunciou que vai duplicar o 
limite de carateres das mensagens na 
rede social. Textos de 140 carateres são 
quase um sinónimo de Twitter, mas essa 
relação terminou. A empresa anunciou 
que começou a experimentar com um 
grupo restrito de utilizadores um limite 
de 280 carateres nas mensagens publi-
cadas na rede social. A medida é ainda 
experimental, mas resulta de um esforço 
da empresa em promover a utilização 
do serviço, já que 140 carateres podem 
limitar o tipo de mensagem escrita.

Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira são 
os líderes do “Top 5” das figuras públicas 
mais seguidas nas redes sociais em 2017, 
aos quais se juntam Manuel Luís Gou-
cha, Rita Pereira e Nuno Markl. O top foi 
elaborado pelo estudo da Marktest "Os 
Portugueses e as Redes Sociais", que 
indica ainda que o Facebook "é a rede 
social mais usada para seguir figuras 
públicas e as fotos são os conteúdos 

mais apreciados". O Instagram e o You-
tube são as redes, a seguir ao Facebook, 
mais usadas para seguir personalidades 
públicas. "A interação mais comum entre 
os fãs e as figuras públicas que seguem 
nas redes sociais é o 'gostar', com 82,5% 
de referências, seguido da partilha de 
conteúdos (24,6%). Apenas 18,6% dos 
fãs diz comentar as publicações das per-
sonalidades que seguem", diz o estudo. 

Dentro de uma década, evitar uma gra-
videz não desejada poderá ficar a cargo 
do homem. Foi há quase sessenta 
anos que a pílula contracetiva chegou, 
revolucionando as relações sexuais. 
Mais de meio século depois, pode estar 
à vista uma outra mudança. De acordo 
com a Visão, há finalmente uma versão 
masculina da pílula contracetiva, com 

características de segurança e eficácia 
que lhe permitirão ser aprovada e utili-
zada pela maioria dos homens. A gine-
cologista Teresa Bombas, presidente da 
Sociedade Portuguesa de Contraceção, 
avançou que “um consórcio internacio-
nal está determinado a desenvolver um 
contracetivo hormonal masculino, no 
espaço de uma década“.

Um novo estudo concluiu que as via-
gens podem torná-lo mais inteligente e 
levar certamente a mais oportunidades 
de trabalho. De acordo com uma pes-
quisa realizada por William W. Maddux, 
professor de comportamento organiza-
cional no INSEAD – Instituto Europeu de 
Administração de Empresas, em França, 
os indivíduos que tiram tempo para via-
jar e se envolver com novas comunida-
des terão um maior número de ofertas 
de trabalho graças às aprendizagens 
multiculturais. Como explicou a Forbes, 
o estudo provou que há um elo de liga-
ção entre a capacidade de uma pessoa 
se adaptar a novas culturas e a vontade 
que se tem em reconhecer boas pers-
petivas sobre uma determinada ques-
tão. “Quando indivíduos são expostos a 
um mesmo ambiente multicultural, é a 
sua abordagem psicológica e o envol-
vimento com diferentes culturas que 
determina o crescimento da sua capa-
cidade de integração e o aumento das 
oportunidades profissionais”.

VAI PODER ESCREVER 
MAIS NO TWITTER

AS CINCO FIGURAS PÚBLICAS 
MAIS SEGUIDAS NO FACEBOOK 

A PÍLULA MASCULINA CHEGARÁ 
NO ESPAÇO DE UMA DÉCADA

VIAJAR TRAZ 
BENEFÍCIOS “INFINITOS”
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1 – A CIDADE DE GUIMARÃES ACOLHEU HÁ 28 
ANOS O PRIMEIRO TORNEIO INTERNACIONAL 

DE XADREZ. EM QUE LOCAL FOI REALIZADO?
a) Hotel Fundador

b) Estádio D. Afonso Henriques
c) Torre da Alfândega

d) Convento de Santa Clara

4 – A CATALUNHA, SITUADA A NORDESTE 
DA PENÍNSULA IBÉRICA, CORRESPONDE A 
6,3% DA ÁREA TOTAL DE ESPANHA. E A 
POPULAÇÃO?
a) 21%
b) 8%
c) 27%
d) 16%

2 – O CHOCO FRITO É UM PRATO TÍPICO DE 
QUE CIDADE PORTUGUESA?
a) Póvoa de Lanhoso
b) Setúbal
c) Beja
d) Sines

5 – O RELÓGIO DO BIG BEN ESTARÁ EM OBRAS 
PARA REPARAÇÃO. EM QUE ANO ESTARÃO AS 

OBRAS TERMINADAS? 
a) 2019

b) 2020
c) 2021

d) 2022

3 –EM QUE PAÍS FICA SITUADA A TORRE DE 
PISA, UM DOS MONUMENTOS MAIS FAMOSOS 

DA EUROPA?
a) Luxemburgo 

b) Espanha
c) Lituânia

d) Itália

6 – QUAL É O NOME DA MAIOR MONTANHA DA 
EUROPA OCIDENTAL?
a) Monte Zeus
b) Mont Blanc
c) Monte Evareste
d) Mont Count

1 – AS MAÇÃS DA 
JOSEFINA
A Josefina anda a passear e leva um 
cesto com maçãs. Pelo caminho 
encontra um amigo e dá-lhe metade das 
maçãs que tem mais meia. Mais à frente 
encontra outro amigo e dá-lhe também 
metade das maçãs que tem no cesto 
mais meia. Mais à frente encontra uma 
amiga e a esta dá metade das maçãs e 
fica com meia.

Quantas maçãs tinha a Josefina no 
cesto no início do seu passeio?

2 – AS MOEDAS DO 
TIO AUGUSTO
O tio Augusto é um grande colecionador 
de moedas. Possui 24 moedas 
parecidas, exceto uma, que é de ouro. As 
outras são feitas de uma liga metálica 
mais leve. Ele põe-te diante de uma 
balança e diz-te que podes ficar com 
a moeda de ouro se a conseguires 
encontrar.

Sabendo que só podes usar a balança 
três vezes, como vais encontrar a 
moeda?

3– O TIJOLO
Um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo.

Qual o peso do tijolo?

4– VIAGEM DE CARRO
 O Rui precisa de fazer uma viagem de 
carro de 18.000km. Os pneus do seu 
veículo só duram 12.000km. 

Qual é o número mínimo de pneus de 
reserva que precisa levar?

Soluções quiz setembro: 1 – a) Coimbra 
e Castelo Branco; 2 – c) Banik Ostrava 
(Checoslováquia); 3 – d) Estrutura do 
ADN; 4 – d) Mosteiro de Sta. Marinha da 
Costa; 5 – b) O tanque; 6 – b) Chinatown

QUEBRA-CABEÇASQUIZ OUTUBRO 2017
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AGORA ÀS
QUARTAS-FEIRAS
NAS BANCAS
O MAIOR E MAIS COMPLETO
SEMANÁRIO VIMARANENSE

RIGOR   INDEPENDÊNCIA   PLURALIDADE
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