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Segundo o dicionário, leveza possui a 
“qualidade do que é leve, a ligeireza, o 
pouco peso.” Agosto é mais ou menos 
assim, quer para quem aproveita 
este mês para recuperar energias 
numas merecidas férias, mas também 
para aqueles que não o fazendo, 
beneficiam no dia-a-dia de uma maior 
tranquilidade na cidade-berço.

Agosto principia com a azáfama das 
Festas da Cidade, com o ruido dos 
carrosséis, o cheio a farturas e a 
bifanas, com gente, muita gente nas 
ruas a celebrar. Já o mês termina, 
invariavelmente, com praças mais 
vazias, com os vimaranenses 
espalhados pelas praias do nosso 
país, e com especial incidência nas 

que nos ficam mais próximas e que 
transformamos praticamente em 
segunda residência. Por esse motivo, 
este número da Revista e as edições 
de agosto do Jornal Mais Guimarães 
são também distribuídas lá, na Póvoa 
de Varzim e Vila do Conde.

Gradualmente, ao longo do mês, 
vamos sentindo a cidade esvaziar-se, 
de pessoas e de atividade. 

Salva-se o habitual “Cinema em 
noites de Verão” no Largo da Oliveira, 
que vai já na 31ª edição. Um evento 
organizada pelo Cineclube de 
Guimarães, que decorrerá entre os 
dias 7 e 29 de agosto. Este ano será 
estreado um projetor digital de cinema. 

O equipamento permitirá, segundo 
o presidente do Cineclube, “exibir 
filmes muito recentes”. Para Carlos 
Mesquita, este é o caminho para 
ganhar público, num tempo em que “a 
memória relativamente às realizações 
culturais é curta.” Dado este passo, 
será possível também regressar à 
memória do cinema, uma das missões 
do Cineclube.

Fica a nota em rodapé, de que o 
Cineclube vimaranense, com os 
seus 61 anos de atividade e cerca 
de um milhar de sócios, é um dos 
mais antigos e ativos cineclubes 
portugueses. Parabéns!

Votos de um agosto bom, e leve!

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.

O AGOSTO,
DA LEVEZA DOS DIAS.
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 A 26 E 27 DE JULHO CUMPRIU-SE A 14.ª EDIÇÃO DA CITÂNIA VIVA. 
NO ANO EM QUE SE ASSINALAM OS 120 ANOS SOBRE A MORTE DE 
MARTINS SARMENTO, ESTA FOI UMA EDIÇÃO ESPECIAL, MOSTRANDO 
QUE A CITÂNIA ESTA VIVA, HONRANDO O LEGADO DO ARQUEÓLOGO.

CITÂNIA VIVA  NOS 120 ANOS DA 
MORTE DE MARTINS SARMENTO

CITÂNIA VIVA

TEXTO E FOTOGRAFIA: RUI DIAS

O ponto alto do evento, já conhecido 
de quem visita, são as encenações his-
tóricas, algumas das quais feitas entre 
as pedras da Citânia de Briteiros. Este 
ano a meteorologia ameaçava estragar 
tudo e a organização trouxe o evento, 
programado para a noite de dia 27 de 
junho, para o interior da Casa do Povo 
de Briteiros.

O espetáculo “A Comédia da Marmita”, de 
Plauto, pela companhia Nova Comédia 
Bracarense, com encenação de José Bar-
ros, muito bom, teria sido soberbo numa 
noite estrelada de verão, na Citânia. Valeu 
a ideia, ficou a promessa para edições 
futuras.

No dia 26, não houve chuva a perturbar a 
caminhada encenada, com Luís Almeida 
no papel de Martins Sarmento. Saindo da 
morada do arqueólogo, o Solar de Ponte, 
a caminhada passou pelo túmulo de 
Martins Sarmento, de formato redondo, a 
simular uma casa castreja e foi terminar 
no junto à Casa do Povo, onde as Can-
tadeiras animaram os caminhantes com 
músicas populares. 

Durante a tarde, do dia 27, no Museu 
da Cultura Castreja, no Solar da Ponte, 
realizou a parte mais formal do programa. 
Uma sessão evocativa dos 120 anos da 
morte de Francisco Martins Sarmento, 
com uma conferência proferida por Isabel 
Silva (Directora do Museu D. Diogo de 
Sousa) e um momento musical com a 
flautista Maria Inês Pereira de Castro, a 
executar obras de Debussy, Sigfrid Karl-
-Elert e Eugène Bozza.
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O seu verão tem um local de eleição, 
nas Caldas das Taipas. O Alameda 
Park chega a esta época do ano cheio 
de surpresas, que não o vão deixar 
indiferente.

Na esplanada, enquadrada no 
Parque de Lazer da vila, pode usufruir 
das já conceituadas francesinhas, 
hamburgureres e pregos. Para petiscar, 
aproveite também as novidades: 
caracóis e sapateira. Uma autêntica 
delícia. A animação está garantida com 
a música ambiente, durante a tarde e 
à noite. Nos primeiros fins de semana 
deste verão, conte com sunsets, ao 
sábado e domingo.

Ir ao Alameda Park é sinónimo de 
comer bem. O restaurante, um local 
elegante e adequado para grupos, 
tem como grandes especialidades 
o bacalhau, o entrecôte grelhado e 
as carnes maturadas, com principal 
destaque para o tornedó.

Nas noites quentes de verão, refresque-
se com os vários gins ou desfrute dos 
whiskies velhos e de puro malte. 

Durante a semana, ao almoço, 
aproveite o menu diário económico. A 
ementa varia todos os dias e apresenta 
sempre um prato de carne e outro de 
peixe. A qualidade, essa, está garantida.

ALAMEDA PARK

Alameda Rosas 
Guimarães

Caldas Das Taipas

253 572 512

apitecounipessoal@gmail.com

facebook.com/
RestauranteAlamedaPark

Horário:
Todos os dias* das 10h00 às 02h00

*Terça-feira: Encerrado
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FESTAS DA CIDADE E GUALTERIANAS 2019
TRADIÇÕES

TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

As Festas da Cidade e Gualterianas 
constituem um dos principais cartazes 
turísticos de Guimarães.

Com uma tradição centenária, estas 
festas têm sido, ao longo dos anos, 
espaço e tempo de vivência, de conver-
gência, de movimento, de cor, de emo-
ções e de demonstrações de vitalidade 
económica e cultural do concelho.

A edição de 2019 devolveu ao centro da 
cidade a cor, o brilho e toda a animação 
da festa.
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Tudo era insuportável.
Insuportável. Suportar. Todas as coi-
sas, coisa nenhuma, nada.
Andávamos por ali como se não exis-
tíssemos.
Um dia era igual ao outro. E, se bem 
que todos os dias pensássemos no 
fim de semana, o fim de semana era 
sempre uma desilusão e depois vinha 
novamente segunda-feira e tudo reco-
meçava e a vida era aquilo, não havia 
mais nada.
(...)
E começámos a compreender porque 
tinham os adultos aquele ar. E, embo-
ra tivéssemos jurado que nunca sería-
mos iguais a eles, fora precisamente 
isso que acontecera. E não tínhamos 
sequer quinze anos.
Treze, catorze, adulto. Morto.

Tenho vindo a desenvolver um fascínio 
progressivo pela cultura escandinava, 
pelo seu - tão característico - minima-
lismo asseado e pragmatismo peremp-
tório. Assertivo, sem rodriguinhos.
Em parte, pela aproximação a esta cul-
tura, que a minha actividade profissio-
nal tem proporcionado, mas também, 
ainda numa fase anterior, pela desco-
berta de obras literárias como esta.

Menos é mais, dizem. Na literatura 
também encontramos (muitos) casos 
que ilustram essa máxima na perfei-
ção. E esta obra de Janne Teller, autora 
dinamarquesa, com raízes germano-
-austríacas, comprova-o.
Pierre Anthon é um jovem que, em 
tenra idade, descobre precocemente 
a relatividade do tempo e do espaço 
– muito cedo na sua vida foi tarde de-
mais (parafraseando Marguerite Duras). 
Coloca as lentes cinzentas, através 
das quais a generalidade da população 
adulta vê o mundo, e decide cometer 
o mais perigoso dos actos – perder a 
esperança.

OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

NADA,
JANNE TELLER
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Os livros também têm estações. 
Tão definidas, como aquelas que 
pautam o ano.

Alguns – os invernosos -  obrigam-
-nos a vestir um casaco, outros 
– os primaveris -  trazem consigo o 
suave aroma floral. Os veraniços - 
sabem a algodão doce e aquecem 
a alma. E, depois, há os outros – os 
outonais - que conseguem atingir a 
plena sinestesia: aquecem-nos, com 
o odor da lareira e o sabor das cas-
tanhas, fazem cair as folhas alaran-
jadas, das diferentes camadas que 
nos compõem (em jeito de convite à 
introspecção) e ainda nos incitam a 
vestir o tal casaco metafísico.

O meu imaginário padece desta dis-
lexia sensorial, em que a esquerda é 
roxa, a direita é amarela, os dias da 
semana têm formas geométricas e 
os livros têm estações.

Convido-vos a acompanharem-me 
nesta viagem temporal (em torno 
das estações do ano), mas também 
espacial, porque os livros, esses, 
têm mundos dentro.

OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

Sobe a uma árvore, no pátio da sua 
escola, determinado a lá ficar, nesses 
entretantos, até que a morte decida 
aparecer. Todos os seus colegas, apa-
nhados de surpresa por tal resolução, 
embarcam numa persistente e árdua 
jornada na qual, munidos do seu pueril 
entusiasmo, o tentam dissuadir, apre-
sentando argumentos que confiram 
o quão valiosa é a vida. No fundo, o 
motivo pela qual tudo (ou, pelo menos, 
algo) vale a pena.

O que ninguém poderia imaginar é o 
rumo que esta ingénua tentativa de 
retirar Anthon da sua profunda letargia 
tomaria. A verdade é que quando 
descemos ao patamar mais profundo 
da essência humana e nos deparamos 
com o breu, o mais que podemos fazer 
é aceitar a experiência como um (inevi-
tável) convite à reflexão.
Nada é um controverso pedaço de 
arte, que já mereceu reconhecimento 

internacional, ao figurar na lista dos 
principais clássicos contemporâneos. 
Conta, ainda, com adaptações ao 
teatro e à ópera, no seio do panorama 
cultural britânico.
Acima de tudo, merece(u) um local de 
destaque na minha prateleira.

Rumos & Caminhos - Mediação Imobiliária, Lda AMI 16073

URGEZES - GUIMARÃES

CONDOMÍNIO

VENHA CONHECER ESTE CONDOMÍNIO IMPLANTADO NUMA ÁREA DE 30.000 M²
AQUI VAI ENCONTRAR UM PROJETO DE 26 MORADIAS INDIVIDUALMENTE ESCULPIDAS NA NATUREZA

ONDE IMPERA A TRANQUILIDADE E A EXCELENTE EXPOSIÇÃO SOLAR.
A 5 MINUTOS DO CENTRO DA CIDADE

LIGUE E FIQUE A CONHECER TODOS OS PORMENORES DESTE FANTÁSTICO EMPREENDIMENTO

Escritório da Remax Património na estação de caminhos de ferro

ADRIANO CARVALHO

961 518 109

QUINTA DE ENTRE VINHAS

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
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
AGOSTO 2019

AGENDA

QUINTAS
À NOITE
01, 08, 15, 22 E 29 DE AGOSTO
Paço dos Duques de Bragança

Todas as quintas à noite, em agosto, há 
atividades diversificadas, entre as quais 
destacamos: concertos, dança, visitas 
orientadas e teatro.

HÁ MORCEGOS
NA CIDADE
09 DE AGOSTO
Centro de Ciência Viva

Um percurso curto pela cidade em busca 
de morcegos. Apesar de essenciais 
para a preservação do equilíbrio dos 
ecossistemas, estes animais são muito 
vulneráveis às alterações do meio 
ambiente e por isso muitas das suas 
espécies encontram-se ameaçadas. 

VAIM'À BANDA
24 DE AGOSTO
Guimarães

O “Vai m’à Banda” leva concertos às 
tascas mais emblemáticas da cidade 
de Guimarães. Organizado pela Revolve 
com apoio e co-produção do Município 
de Guimarães, a 3ª edição deste evento 
decorre a 24 de Agosto e acrescenta 
tascas ao itenerário.

EXPOSIÇÃO
RUI VIEIRA
ATÉ 08 DE SETEMBRO
Loja Oficina

No regresso a Guimarães iniciou o 
projeto São Truca, que nasceu da 
inspiração de criar obras únicas 
e originais com o que a natureza 
nos dá, como troncos ou raízes, 
transformando-as em obras de arte.

GUIMARÃES
CLÁSSICO
19 A 24 DE AGOSTO
Vários locais

A Academia de Música de Guimarães 
é uma nova academia de música 
de verão dirigida a jovens músicos 
avançados no belo cenário da cidade 
Património da Unesco de Guimarães, 

GEOMETRIA SÓNICA
MÊS DE AGOSTO
CIAJG

O som é matéria incontornável 
através do qual se constroem as 
peças de Geometria Sónica, exposição 
do segundo ciclo do ano no CIAJG, 
fruto de uma coprodução entre este 
museu e o Arquipélago, centro de arte 
contemporânea na ilha de S. Miguel.

FEST'IN FOLK 
CORREDOURA
05 A 11 DE AGOSTO
S. Torcato

O Grupo Folclórico da Corredoura, 
assente na cultura e tradição, e imbuído 
de um espírito de contemporaneidade e 
inovação, irá levar a cabo durante sete 
dias consecutivos o Mundo Dança em 
Guimarães.

INDÚSTRIA TÊXTIL: DO 
SISTEMA ANTIGO AO 
ADVENTO DAS MÁQUINAS
MÊS DE AGOSTO
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta

A exposição Indústria Têxtil de 
Guimarães: do “sistema antigo ao 
advento das máquinas” tem como 
ponto de partida a coleção documental 
da Fábrica do Castanheiro (1885-
2013) e desenvolve uma leitura em 
torno dos principais acontecimentos, 
personalidades e fábricas têxteis que 
estiveram no centro de um movimento 
industrial transformador do século 
XIX (Fábrica dos Castanheiro, Fábrica 
do Moinho do Buraco, Companhia de 
Fiação e Tecidos de Guimarães).
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31.º CINEMA EM NOITES 
DE VERÃO
07, 08, 13, 15, 20, 22, 27 E 29 DE AGOSTO
Largo da Oliveira

O prazer de ver cinema na cidade, numa 
praça, num parque, ouvir o vento e os 
sons da rua misturarem-se com o beijo 
final no grande ecrã continua a ser um 
prazer irresistível. Este ciclo de filmes 
para o verão propõe-nos isso mesmo: 
esquecer o conforto da sala escura e sair 
para a rua
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O stand SVA Automóveis, sediado em 
Nespereira, Guimarães, comemorou no 
final de julho o seu 16.º aniversário, num 
evento - Summer Open Days - de quatro 
dias, que juntou vários visitantes.

"O balanço foi muito positivo, superando 
as espectativas no que respeita a visitas e 
vendas concretizadas", começa por referir 
Marco Almeida, proprietário do stand SVA, 
à revista Mais Guimarães, sobre as come-
morações do aniversário.

Marco Almeida revela que as vendas têm 
aumentado e o ano anterior não foi exce-
ção: "estamos a trabalhar para continuar 
este crescimento de forma quantitativa 
mas também qualitativamente".

O stand SVA distingue-se pela venda 
de viaturas nacionais, com histórico de 
manutenções garantido. "Oferecemos 
garantia total em todas as viaturas vendi-
das", conclui o proprietário.

Rua Martim 1, 4835-514 - Nespereira 932 935 911 /svaautomoveis www.sva-automoveis.com
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Os consumidores portugueses conti-
nuam a privilegiar a reclamação não 
escrita, seja perante o funcionário, nas 
instalações da entidade, seja através 
das linhas telefónicas para o efeito. 

Nestas situações, o consumidor não 
dispõe de um comprovativo da recla-
mação efetuada e, não raras vezes, não 
obtém resposta por parte da entidade. 
A reclamação escrita através do livro 
de reclamações é um meio mais eficaz 
para resolver os problemas com que se 
depara na relação com as empresas, 
públicas ou privadas.

A existência do livro de reclamações é 
obrigatória nos estabelecimentos de 
prestação de serviços ou de forne-
cimento de bens que se encontrem 
instalados com carácter permanente e 
que prestem atendimento ao público ou 
visem a criação de relações de clientela. 
Restaurantes, cabeleireiros, agências 
funerárias, parques de estacionamen-
to, ginásios, postos de abastecimento 
de combustível, escolas de condução, 
Segurança Social, são apenas alguns 
exemplos de estabelecimentos onde 
o livro de reclamações é obrigatório. 
Saiba que o acesso ao livro de recla-
mações não pode ser recusado nem 

QUERO O LIVRO DE 
RECLAMAÇÕES,
POR FAVOR!

ESPAÇO DO CONSUMIDOR

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

condicionado à apresentação do cartão 
de cidadão. Em caso de recusa, solicite 
a intervenção das autoridades policiais.

Para formalizar a reclamação deve 
preencher os campos relativos à sua 
identificação e endereço, identificar a 
entidade e descrever de forma clara 
e completa os factos que motivam a 
reclamação. Poderá anexar documen-
tos comprovativos dos factos alegados.
Apesar de simples, o preenchimento 
deve ser rigoroso: não deixe nenhum 
campo por preencher. Saiba que a 
entidade está obrigada a fornecer 
todos os elementos necessários ao 
correto preenchimento dos campos 
relativos à sua identificação, devendo 
ainda confirmar que foram preenchidos 
corretamente.

Depois de preenchida, a cópia da recla-
mação deve ser entregue ao consu-
midor e o original deve ser remetido à 
entidade reguladora do sector, no prazo 
de 15 dias úteis. É importante que a 
reclamação chegue ao conhecimento 
da entidade reguladora, pois é esta 
que tem o poder de fiscalizar a atuação 
das empresas e aplicar coimas sempre 
que se verifique a violação grave dos 
direitos dos consumidores. Por fim, o 
triplicado da reclamação terá de ser 
conservado no próprio livro pelo prazo 
de três anos. Muitos consumidores 
questionam-se sobre a eficácia do livro 
de reclamações, uma vez que as enti-
dades fiscalizadoras não se deslocam 
aos estabelecimentos comerciais a fim 
de consultar as reclamações apresen-
tadas.

Depois de o consumidor apresentar 
reclamação no livro, o comerciante 
tem a obrigação de remeter a cópia 
da reclamação no prazo máximo de 
15 dias uteis à entidade reguladora do 
setor. Para ter certeza que a entidade 

reclamada procedeu ao envio da sua 
reclamação para a entidade reguladora, 
entre então em rtic.consumidor.pt (rede 
temática de informação comum) e in-
dique o nº da reclamação e o seu nº de 
cartão de cidadão para obter a informa-
ção sobre o estado da reclamação. 

Se verificar que a reclamação não foi 
enviada, deverá o consumidor proceder 
ao envio da mesma. Envie uma carta 
com aviso de receção diretamente à 
entidade reguladora explicando que 
escreveu a reclamação nº X em deter-
minado dia e que, depois de aceder à 
plataforma RTIC, verificou que a enti-
dade reclamada não enviou a mesma à 
entidade reguladora. Anexe uma cópia 
da reclamação que escreveu no livro.  
Saiba ainda que, desde 01 de julho, já 
pode escrever as suas reclamações no 
livro de reclamações online quando a 
sua queixa estiver ligada aos serviços 
públicos essenciais, como a água e a 
energia e também para o comércio e 
seguros. 

Além de ser mais cómodo para o con-
sumidor poder proceder à reclamação 
através do livro de reclamações eletró-
nico, este tem como outra vantagem o 
facto de a resposta ter de ser enviada 
em 15 dias uteis para o consumidor, 
uma vez que o envio da reclamação 
para a entidade reguladora é automá-
tico. 

Faça valer sempre os seus direitos en-
quanto consumidor e reclame sempre 
que se justifique!

Para esta e outras questões, poderá 
contactar-nos na Avenida Batalhão 
Caçadores 9 em Viana do Castelo, 
através do 258 821 083 ou para 
deco.minho@deco.pt.
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VIAGENS À MINHA TERRA
RICARDO RIBAS

TEVE QUE FUGIR PARA SE TORNAR CORREDOR, AOS 
17 ANOS VIVEU NA RUA. LUTOU E VENCEU, TORNOU-

SE NUM DOS MELHORES NACIONAIS. VOLTOU A 
CAIR, ERGUEU-SE DE NOVO. QUANDO JÁ POUCOS 
ACREDITAVAM NELE, APUROU-SE PARA OS JOGOS 
OLÍMPICOS E VOLTOU À RIBALTA. EL COMANDANTE 

ESTÁ EM CASA NO BERÇO.
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VIAGENS À MINHA TERRA

UM MIRANDÊS ADOTADO
PELO POVO DE GUIMARÃES
TEXTO: RUI DIAS• FOTOGRAFIAS: RUI DIAS E ARQUIVO PESSOAL DE RICARDO RIBAS

Ricardo Ribas já pensa na prova de 
despedida, não sem antes recupe-
rar da lesão no tendão de Aquiles, 
que atualmente o atormenta. Quer 
acabar da forma que sempre este-
ve no atletismo: a trabalhar. Alguns 
atletas são extremamente dotados, 
ou muito beneficiados pela natureza, 
outros são metódicos e trabalhadores. 
Os primeiros, muitas vezes alcançam 
grandes feitos muito cedo na carreira e 
depois perdem-se, os laboriosos, como 
Ricardo Ribas, demoram mais tempo a 
chegar aos objetivos, mas constroem 
carreiras mais consistentes, frequen-
temente ficam na modalidade, mesmo 
depois terminarem a carreira como 
atletas.

Ricardo Ribas ainda é atleta e já é 
treinador, que o diga Manuel Mendes, 
com a sua medalha Olímpica ao peito. 
Para o atleta paralímpico vimaranense, 
Ribas passou a ser El Comandante, o 
treinador aceitou a distinção e agora é 
assim que é conhecido. Mas até chegar 
a Guimarães o maratonista olímpico 
percorreu muita estrada. Se não fossem 
alguns acidentes de percurso tudo 
podia ter sido diferente. Melhor, ou pior, 
quem sabe?

Nasceu em Hamburgo, na Alemanha, 
filho de um casal de emigrantes, de 
Malhadas, Miranda do Douro. O pai 
trabalhava no porto e a mãe era cozi-
nheira numa escola. A vida do pequeno 
Ricardo e das duas irmãs não era má 
na Alemanha, mas a mãe temia que se 
ficassem mais tempo as meninas nunca 
mais quisessem voltar a Portugal. Para 

não perder os filhos paraos germâni-
cos, o casal voltou a Trás-os-Montes. 
Naquela altura, os pais não imaginavam 
que não havia serra transmontana que 
lhes segurasse o filho, ele havia de 
partir de qualquer forma.

Apesar de Malhadas ficar a apenas 
sete quilómetros de Miranda do Douro, 
naquela altura era uma terra perdida, 
onde não acontecia nada. Hoje conti-
nua assim, mas porque não há gente. 
“É desolador, moram lá meia dúzia 
de pessoas,” lamenta Ricardo Ribas. 
A escola primária foi feita na aldeia. 
De manhã, era preciso por o gado no 
monte e à noite era preciso ir busca-lo, 
tarefas para um rapaz na aldeia e Ribas 
não escapava aos deveres. O caminho 
fazia-o a correr, mas já com a preocu-
pação de cronometrar os tempos. As 
pessoas de Malhadas dificilmente iam 
a algum lado, mas a televisão chegava 
lá. Aquele era o tempo do Mamede, 
do Carlos Lopes e da Rosa Mota. “És a 
Rosa Mota aqui de Malhadas,” atirava-
-lhe um dos lavradores da terra quando 
o via passar o fuinha. A televisão era 
uma caixa de vender sonhos e Ricardo 
sonhava, sonhava ser corredor e ir aos 
Jogos Olímpicos.

Feita a quarta-classe (como então se 
chamava), foi estudar para Vimioso e 
não tardou nada a ser recrutado para o 
desporto escolar. Lembra, com humil-
dade, um rapaz que era melhor que ele, 
“mas perdeu-se,” como tantos valores. 
Um dia fizeram uma corrida que tinha 
início, mas não tinha fim marcado, 
perdia o primeiro a parar. Tiveram que 

chegar a um acordo de empate, senão 
aquela corrida nunca mais acabava.
Aos treze anos, com a mudança para 
Bragança para prosseguir os estudos, 
surgiu o primeiro clube, o Ginásio Clube 
de Bragança, e o primeiro treinador, 
Carlos Dinis Fernandes. Na residência 
dos estudantes Calouste Gulbenkian, 
o atletismo livrava-o das tarefas mais 
aborrecidas, como a lavagem da loiça. 
Nesta altura já tinha ido a um campeo-
nato nacional, mas, sempre modesto, 
recorda que não era o melhor regional. 
Era o quarto, na melhor das hipóteses o 
terceiro, mas era, seguramente, o mais 
trabalhador e, como o futuro demons-
traria, o mais determinado.

Com 15 anos foi vice-campeão nacional 
de desporto escolar e teve a primeira 
oportunidade de viajar, para participar 
nos Jogos da FISEC, onde foi sexto a 
nível europeu. Os pais iam concordando 
com tudo isto, de má vontade, enquan-
to a escola estava em primeiro plano. 
“Naquela altura, os pais sonhavam ter 
um filho empregado no Estado. Ter 
um filho na GNR era o sonho dos pais. 
Corredor, nem pensar!”  

No ano seguinte foi campeão nacional 
de desporto escolar, por equipas. A par-
tida para a primeira grande aventura. 
Os jogos mundiais eram na China, como 
tinha a certeza que os pais não o deixa-
riam ir, tratou de falsificar os documen-
tos e lá foi sem dizer nada a ninguém. A 
mãe só deu por ela porque ligou para a 
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reu o campeonato nacional, quase em 
casa, em Bragança, numa equipa com 
nomes como António Pinto e Domingos 
Castro. Lá estavam, a mãe e o pai no 
público, foi um momento de pazes e a 
prova de que o que caminho que tinha 
escolhido tinha valor.

Quando a vida começava a ganhar 
rumo, um desastre financeiro voltou 
a deitá-lo por terra. “Um investimento 
mal feito, fui enganado por um cons-
trutor, fiquei sem nada.” Chegou a ter 
que vender um fio de ouro da filha para 
lhe dar comida. Com tantos problemas 
a carreira parecia ter acabado. Mas o 
coração havia de o salvar.

Apareceu a Dulce Félix, na preparação 
para o campeonato da Europa de Du-
blin, e o Ricardo ganhou uma nova vida 
em Guimarães. Na primeira edição da 
Maratona dos Conquistadores o casal 
Ricardo e Dulce fez a dobradinha e a 
cidade adotou-o como um novo filho. 
De uma situação em que nenhum clube 
acreditava nele, deu a volta até chegar 
aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 
em 2016.
 
Em Guimarães voltou à escola e tem a 
licenciatura quase terminada. Ricardo 
Ribas continua a crescer, agora, mais 
como treinador. Já ajudou Manuel Men-
des a trazer uma medalha de Bronze 
de Londres para Guimarães, tem mais 
atletas na calha e o grande desafio de 
ser agora o treinador da Dulce Félix.

residencial em Bragança. “O seu filho foi 
para a China,” disseram-lhe de lá.

O sonho era mais forte que o medo. 
Pouco tempo depois o fez partir de 
Malhadas para Lisboa. Sem perspetivas 
para evoluir em Trás-os-Montes, juntou 
o pouco dinheiro que tinha ganho num 
emprego de Verão e meteu-se num 
autocarro para Lisboa. Se fosse um 
filme, nesta passagem a banda sonora 
seria The Boxer de Simon & Garfunkel: 
“When I left my home and my family/ I 
was no more than a boy.” Na capital não 
conhecia ninguém, dormiu na rua, fez 
o que tinha que fazer para sobreviver. 
“Lembro-me pouco desses dias, o cére-

bro defende-se, apaga,” conta. Mas, ás 
vezes, a sorte protege mesmo os auda-
zes. Acabou por arranjar trabalho num 
restaurante de uns conterrâneos que o 
ajudaram a refazer a vida e a voltar ao 
atletismo. Em menos de nada, estava a 
treinar entre os melhores, no Maratona 
Clube de Portugal. Trabalhava de sol 
a sol, levantava-se cedo para treinar 
e voltava a treinar à noite, mas não se 
desculpa com o trabalho para justificar 
alguma falta de resultados. “Há quem 
tenha tudo e não agarra a oportuni-
dade, ter condições não é garantia 
de nada.” A primeira seleção nacional 
surgiu aos 26 anos e partir dessa altura 
tornou-se profissional. Nesse ano cor-

"OS JOGOS MUNDIAIS ERAM NA CHINA, 
OS MEUS PAIS NUNCA ME DEIXARIAM 
IR, POR ISSO FIZ O QUE ERA PRECISO
E FUI, TINHA 15 ANOS"
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MIRADOURO DA FRAGA AMARELA
MIRANDA DO DOURO

O Miradouro da Fraga Amarela situa-se 
junto perto do Castro da Cigaduenha. 
Este castro é um povoado do primeio-
ro milénio a.c. e ocupa uma extensa 
plataforma, cujas arribas, a sul, descem 
abuptamente sobre o Douro. A vista 
sobre o cnhão do rio é avassaladora.  O 
Douro aqui era rio e muralha do castro. 
No outro extremo, a muralha é precedi-
da por um campo de afiadas, colocadas 
ao alto para defender o povoado dos 
impetos conquistadores dos povos 
inimigos.

Há vários bons restaurantes em Miranda 
do Douro. A posta mirandesa é inevitá-
vel, porém, Ricardo Ribas aconselha a 
menos conhecida Bola Doce. Trata-se de 
um bolo feito a partir de massa de pão 
enriquecida com ovos, manteiga, azeite, 
açúcar e canela. É um doce popular, 
em que o açucar aparece em pequena 
quantidade, quase só como comple-
mento. A origem deste doce perde-se no 
tempo, mas deve estar relacionado com 
a vulgarização do uso da canela no terri-
tório português, a partir das decobertas.

Não falta onde dormir em Miranda 
do Douro. Opte pela experiência mais 
relacionada com a natureza em lugares 
como a Casa dos Edras. Este lugar 
foi em tempos um típico casario de 
Aldeia Nova, plantada em pleno Parque 
Natural do Douro Internacional. Hoje 
recuperada proporciona-lheuma porta 
de entrada ideal para explorar o Parque 
Natural do Douro Internacional. A 
população da terra fala fluentemente a 
língua mirandesa e Espanha fica a um 
passo, do outro lado do rio. 

É dos destinos menos conhecidos no 
Norte de Portugal. A cidade de Miranda 
do Douro, no distrito de Bragança, 
entre os rios Fresno e Douro, com 
Espanha à vista, do outro lado do rio. 
Um lugar de memória, uma paisagem 
esplendida. Montanhas fragosas, des-
povoadas, onde a vida é dura, até para 
os animais, forja de homens duros. 
Aqui se fala única língua reconhecida, 
em Portugal, além do português, o mi-
randês. É uma terra de fronteira onde 
as influências de Leão e das Astúrias 
estão muito presentes em muitas ou-
tras coisas, além da língua. Quem quer 
conhecer o rico folclore de Miranda 
não pode perder as Festas da Cidade 
ou de Santa Bárbara. A dos trovões, 

que ali, naquela natureza bela, mas 
inóspita, deviam soar particularmente 
assustadores, em tempos idos.
Divide com Mogadouro, Freixo de Es-
pada Cinta e Figueira de Castelo Rodri-
go o Parque Natural do Douro Interna-
cional, ao longo do rio que se encontra 
com o mar no Porto. As escarpas das 
margens do Douro, por estas para-
gens, servem de lar a várias espécies 
de aves, inclusivamente algumas 
ameaçadas de extinção. Se lá for, pode 
ter a sorte de ver o voo majestoso dos 
Abutres do Egito. O clima é rude, como 
as serras, invernos muito frios e verões 
muito quentes. A melhor altura para 
visitar é no princípio da primavera, 
entre fins de fevereiro e março, quando 

as amendoeiras em flor oferecem à 
paisagem uma mancha de cor, entre o 
branco e o rosa, deslumbrante.  
Uma visita a Miranda do Douro não 
pode deixar de fora a Sé Catedral.  
Começou a ser construída em 1552 e 
levou meio século a ser terminada. 
É uma obra final do maneirismo, já 
com alguns elementos renascentistas: 
planta cruciforme de três naves, com 
quatro tramos e abóbada nervada 
sustentada por oito pilares toscanos. 
A fachada é esmagadora, na sua 
simetria imponente, ladeada por duas 
torres sineiras que parecem querer 
erguer-se acima dos montes da região. 
A Sé Catedral de Miranda do Douro é 
monumento nacional desde 1910.

LOCAIS A VISITAR ONDE COMER ONDE DORMIR
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A dstrealestate, empresa do dstgroup, 
e o NOVO BANCO assinaram um 
protocolo que visa oferecer as 
melhores soluções de financiamento 
para clientes que pretendam adquirir 
habitação no Salgueiral Residences, 
em Guimarães, um empreendimento 
de qualidade superior e 
ecologicamente sustentável com uma 
oferta superior a 70 apartamentos. 

A assinatura desta parceria permite, 
de acordo com Miguel Moreira, diretor 
geral da dstrealestate, “garantir 
condições de financiamento muito 
vantajosas aos potenciais compradores, 
que têm ainda assegurado o valor 
de avaliação em conformidade com 
o preço de venda, o financiamento 
até 90% da avaliação e isenção da 
comissão de estudo e de avaliação”.

Ainda no âmbito da assinatura deste 
protocolo a dstrealestate lançou uma 
campanha promocional de lançamento 

com preços especiais de venda das 
fracções, que vigorará até 15 de 
Setembro próximo. 

Constituído por seis prédios, cada um 
com sete pisos, o Salgueiral Residences 
oferece apartamentos de estilo minimal 
e contemporâneo, com tipologias entre 
T0 e T3, concebidos de forma a garantir 
a privacidade, o conforto e a segurança 
dos seus moradores. O complexo 
residencial está integrado numa zona 
habitacional familiar que beneficia de 
um extraordinário aproveitamento da 
exposição solar, está equipado com 
painéis solares que garantem mais 
eficiência e uma maior poupança no 
consumo energético, climatização 
programável, isolamento térmico e 
acústico de excelência e garagens com 
pontos de carregamento para veículos 
elétricos.

Para além do corpo habitacional, o 
empreendimento integra seis espaços 

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO 
VANTAJOSAS NO SALGUEIRAL RESIDENCES

Alameda de S. Dâmaso, S. 
Francisco Centro, Loja 12

4810-286 Guimarães

253 089 932

Comercialização:

www.dipe.pt

Horário:
09h00 – 12h30
14h00 – 19h30

comerciais, uma zona de uso coletivo 
para festas, reuniões e convívios, bem 
como uma área de lazer reservada. 

Localizado a cinco minutos do centro 
histórico e das principais zonas 
comerciais, de saúde e de lazer, 
o Salgueiral Residences beneficia 
também de um espaço verde de oito 
mil m2 a 100 metros de distância 
e de uma grande proximidade às 
acessibilidades rodoviárias e ferroviárias 
da cidade de Guimarães. 

Com assinatura do gabinete de 
arquitectura Contemporânea e 
comercialização da dipe imobiliária, 
o Salgueiral Residences é um projeto 
imobiliário da dstrealestate que 
contou com a intervenção de mais 
cinco insígnias do dstgroup na sua 
construção, nomeadamente da 
construtora dst, a dte, a dstsolar, a 
tagregados e a tconcrete.
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MIGUEL MAZEDA, EM 
COORDENAÇÃO COM A 
ESTRUTURA DO CLUBE 
VITORIANO, TRANSFORMOU 
O ASPETO DO INTERIOR 
DO ESTÁDIO D. AFONSO 
HENRIQUES.

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

O Estádio do Rei apresenta uma nova 
cara e os adeptos vitorianos não têm 
ficado indiferentes. Miguel Mazeda, co-
nhecido como Guel no mundo artístico, 
é o obreiro da intervenção nas paredes 
interiores do estádio.

“Havia a necessidade de melhorar a 
sinalização dos setores e de dar uma 
nova roupagem a todo o estádio”, 
começou por afirmar o artista vitoriano, 
natural de Vila Nova de Gaia, que, à Mais 
Guimarães, revelou que as suas maiores 
inspirações foram “os melhores trabalhos 
desenvolvidos a nível europeu em está-
dios e outras infraestruturas de grande 
dimensão” e “o Vitória e a sua história”.

“A ideia passou por representar a maior 
força do clube: os adeptos através de 
retratos que refletissem a identidade e 
sentimento vitoriano e alguns dos gran-
des feitos do clube através de jogadores, 
conquistas e emoções”, explica Miguel, 
o artista de 23 anos, que considera 
“muito positiva” a reação dos adeptos e, 
sobretudo, dos jogadores retratados no 
seu trabalho.

A NOVA CARA
DO PALCO DO REI

"A IDEIA 
PASSOU POR 
REPRESENTAR 
A MAIOR 
FORÇA DO 
CLUBE: OS 
ADEPTOS"
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GUEL TEM 
23 ANOS, É 
VITORIANO E 
NATURAL DE 
VILA NOVA DE 
GAIA.
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Tudo começou nas Taipas. Em um café 
para ser mais preciso. E, como sempre 
se pode ser mais detalhista – o que no 
caso desta história torna-se também 
pertinente –, a ação desenrolou-se em 
frente ao caixa de pagamento e pedi-
dos. Ei, disse uma rapariga, o senhor 
passou-me à frente!  O rapaz deu de 
ombros, fingiu não ouvir a reclamação 
da rapariga. Como lhe falta educação! 
Ele desloca o olhar com ar de pou-
cos amigos, entrega umas moedas à 
funcionária, recolhe um pequeno saco 
branco de papel com um lanche, faz 
uma careta à rapariga e sai apressado. 
Ela enche-se de raiva pelo desprezo 
completo à sua reclamação e aperta 
forte as moedas que leva nas mãos. 
Homens! Resmunga ao final.

Passados alguns dias, o telefone de 
uma consultora imobiliária tocava insis-
tentemente nas redondezas da Quintã: 
era a sua cliente a confirmar uma 
visita naquela mesma tarde. Estamos 
confirmadas, até lá. Desligou o telefone 
e, depois de um rápido almoço – sim, 
a vida corrida e atarefada não permi-
tia àquela consultora gozar de muito 
tempo para as refeições – rumou da 
agência em direção ao que apresenta-
ria em seguida.

Ao mesmo tempo, o ecrã de um com-
putador em outro ponto do concelho 
mostrava um anúncio de imóvel e o 
rosto do rapaz denunciava o interesse. 
Havia um número de telemóvel, por 
que não chamar? De dentro do carro, 
o trabalho da consultora não cessava, 
pois lhe tocava o aparelho: Estou? Olá, 
ligo acerca de um imóvel que vi em um 
anúncio. Depois de uma breve troca de 
conversa, a consultora disse que pode-
ria lhe mostrar o imóvel dentro de duas 
horas. Passou-lhe a morada. Em sua 

cabeça, montou a agenda: mostrava a 
casa à sua cliente e depois já aguarda-
va no local para mostrá-lo novamente.

O rapaz encerrou a chamada e aper-
cebeu-se de que o imóvel era próxi-
mo. Decidiu-se por ir logo. Deu com a 
consultora a abrir a casa para mostrar 
à sua cliente. Não é prática comum 
mostrar uma casa em conjunto, mas, 
ora, o rapaz chegara antes da hora 
marcada, o que fazer? Entretanto, algo 
mais parecia ir mal: a rapariga reconhe-
ceu o rapaz, era o mesmo do café. O 
senhor aqui também? A consultora não 
entendeu, ele sorriu de maneira sarcás-
tica. Acho que a senhorita está a me 
perseguir, não. Ela fechou o rosto.

Na casa, quanto mais cada um parecia 
interessado, mais buscavam defeitos 
para bradá-los em alto e claro som, 
como se isso pudesse afastar a von-
tade do outro em ter aquele aparta-
mento. Estas paredes não estão bem 
pintadas! O banheiro é muito pequeno! 
O quarto mal cabe uma cama! Já não 
era mais pelo apartamento, era apenas 
uma questão de sobrepor-se ao outro. 
E os olhares tornavam-se cada vez 
mais competitivos. A ficha de interesse! 
Gritam os dois praticamente ao mes-
mo tempo para a consultora, já sem 
saber o que fazer naquela situação. De 
pronto, ambos tentam pegar as folhas 
das mãos da consultora, com a óbvia 
consequência de rasgarem-se todos 
os papéis. Ela joga irritadamente no 
chão os fragmentos da ficha que lhe 
sobraram. Grosseiro! Diz enquanto o 
empurra para trás e deixa o imóvel. Ele 
corre até a porta, Maluca! Olha para a 
corretora e vai-se, levando os pedaços 
do documento consigo.

E foi que os dois sumiram da busca 

pelos imóveis. Nenhum telefone-
ma, nenhuma resposta. A casa, pois, 
continuava à venda e teria sido já 
arrematada, não fosse um enfarte 
fulminante que vitimou uma compra-
dora na véspera da assinatura dos 
documentos. Que sorte estranha essa 
a minha! Lamentava-se pela agência 
a consultora. Não demorou mais que 
uma semana após a “tragédia da escri-
tura” – forma como ficou conhecido no 
meio imobiliário o infortúnio cardíaco 
que cancelara a venda daquela casa 
– para que entrasse na agência da 
Quintã, mas agora sorridente e feliz, 
aquela mesma rapariga ausente. Sim, 
ela perguntou sobre a casa e queria 
logo fechar negócio. A consultora sorriu 
e, de repente, aquele mesmo rapaz de 
toda a discussão ingressa porta aden-
tro na agência.

Os olhos da consultora arregalaram-se 
e ela levou as mãos à cabeça. Mas, 
antes que pudesse esboçar qualquer 
reação para impedir o desastre que 
se desenhava em sua mente, ela foi 
surpreendida com o sorriso da rapa-
riga, que pegava a mão do rapaz e o 
apresentava à consultora: acho que 
já conhece meu noivo. Noivo?! Sur-
preendeu-se quase a cair de costas a 
consultora. E foi assim que aquela casa 
casou um casal.

Evidentemente que a consultora depois 
de tudo acabou por saber os porme-
nores da história. Mas isso é tema para 
outro conto que não este, deixe de 
curiosidade. Ou então que vá à Quintã 
e pergunte às consultoras imobiliárias 
de lá.

Walace Cestari é brasileiro, escritor 
e agora apaixonado por Guimarães.

ARTIGO DE OPINIÃO

O CURIOSO CASO 
DE UMA CASA PARA DOIS
TEXTO: WALACE CESTARI • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS
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Novas instalações, um novo conceito. 
O já famoso Setes assume-se como 
Ristorante & Pizzeria, com novas 
especialidades e muitas novidades.

Criado em 2012, o Setes muda-se agora 
para Mesão Frio, numa localização 
privilegiada. “Ao fim de um certo 
ponto, sentimos sempre a necessidade 
de mudança, e foi isso que fizemos, 
sempre a pensar no melhor para 
os nossos clientes”, explica à Mais 
Guimarães, Ricardo Vieira, proprietário.

O Ristorante & Pizzeria Setes apresenta 
comida 100% italiana, com principal 
destaque para as famosas pizzas, 
ainda confecionadas por Ricardo Vieira, 
e para os risotos pastas e lasanhas, 
cuidadosamente preparadas pelo Chef 

Daniel Lopes, natural de Ponte de Lima 
e que chega diretamente do Algarve. O 
que não muda é a tradicional simpatia 
de toda a equipa, num espaço rústico e 
ainda mais acolhedor.

De terça a sábado, à hora do almoço, 
pode usufruir do novo Menu Executivo, 
com uma grande variedade de 
ofertas à escolha do cliente. As novas 
instalações oferecem ainda facilidade 
de estacionamento na zona envolvente, 
de forma totalmente gratuita.

O novo Ristorante & Pizzeria inaugurou 
na última semana de julho, e, até ao 
momento, a aceitação tem superado 
as expetativas. “Temos tido muitas 
visitas e as pessoas adoram o espaço”, 
confessa Ricardo Vieira.

RISTORANTE
& PIZZERIA SETES

Largo Paçô Vieira 62, Mesão Frio 
4810-215 Guimarães

253 063 785 | 965 543 037

Facebook.com/SetesGuimaraes

Horário:
De terça a domingo,
Das 12h00 às 15h00

e das 19h00 à 00h00
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ENTREVISTA

MIGUEL
PINTO LISBOA
AOS 47 ANOS, O SÓCIO 
NÚMERO 1.598 RECEBEU A 
CONFIANÇA DOS SÓCIOS E 
DOS ACIONISTAS DO SAD 
PARA LIDERAR TODO O 
UNIVERSO VITÓRIA ATÉ 2022, 
ANO DO CENTENÁRIO. O 
NOVO PRESIDENTE LANÇA UM 
FUTURO DE CRESCIMENTO, 
MAS COM O PASSADO BEM 
VIVO NA MEMÓRIA.

© JOÃO BASTOS
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MIGUEL PINTO LISBOA COMEÇOU A ACOMPANHAR O FUTEBOL VITORIANO NO TÉRMINO DA DÉCADA 
DE 70, QUANDO MUNICIPAL ERA AINDA UM ESTÁDIO COM PISTA EM REDOR, QUE SE TORNAVA UM 

“LAMAÇAL” QUANDO CHOVIA. MAS A FIDELIDADE DOS VITORIANOS ERA JÁ COMO A DE HOJE.

Já leva mais de 40 anos como sócio do 
Vitória. Qual a sua primeira memória 
associada ao clube?

As primeiras memórias são as de ir 
ver os jogos ao Estádio Municipal de 
Guimarães. Costumava ver os jogos 
na Bancada Lateral, com o meu pai 
e a companhia de um senhor de 
Pevidém, bem como do seu filho. O 
acesso à Bancada Lateral não era fácil 
e, quando chovia, havia um grande 
lamaçal em torno do estádio. O estádio 
ainda tinha a pista à volta e não havia 
coberturas. Lembro-me de jogadores 
como o Abreu, o Ferreira da Costa, o 
Mundinho, o Ramalho, o Melo [final 
da década de 70]. Não particularizo 
jogos, porque, muitas vezes, aqueles 
de que me lembro são os que correram 
menos bem, em que uma pessoa ia 
para casa chateada. Mas gostava muito 
de ver o Abreu jogar. A Comissão de 
Fundos para um Vitória Maior também 
estava lá e organizava alguns sorteios 
para angariar dinheiro. Os vitorianos 
já eram muito participativos em torno 
do clube. Hoje, é muito mais cómodo 
ir ao estádio, mas, já naquela altura, 
as pessoas iam com chuva ou sol. Só 
queriam que o Vitória ganhasse.

Ia ver os jogos com o seu pai. Foi a 
pessoa que mais o marcou na sua 
caminhada de vitoriano?

O meu pai, Luís Pinto Lisboa, e o meu 

"AS MINHAS PRIMEIRAS 
MEMÓRIAS SÃO AS DE IR
VER OS JOGOS AO MUNICIPAL"
TEXTO: TIAGO MENDES DIAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

avô materno, Domingos Vinagreiro. 
Quando eu era pequeno, ele já 
não ia tanto aos jogos, mas tinha 
acompanhado muito o Vitória quando 
era mais novo. Em casa, falávamos 
muito sobre o Vitória. Ele tinha 
fotografias antigas, de jogadores como 
o Edmur, por exemplo. Ele também 
organizava deslocações a jogos fora. 
Outros tempos.

Há algum momento que recorde com 
carinho especial nesses mais de 40 
anos de vitorianismo?

Um dos momentos mais especiais 
de que me lembro foi a eliminatória 
com o Atlético Madrid, para a Taça 

UEFA [1986/87], em que seguimos 
em frente. Recordo-me também do 
primeiro jogo europeu que vi no Estádio 
Municipal, quando ganhámos 1-0 ao 
Aston Villa [Taça UEFA de 1983/84]. 
Depois, fomos goleados lá [5-0], mas, 
em casa, deixámos uma boa imagem 
contra um clube que, na altura, era 
dos melhores da Europa. Também me 
lembro da vitória contra o Sparta de 
Praga [2-1, na Taça UEFA de 1986/87], 
um clube também forte na altura, 
a quem ganhámos. Eram tardes 
europeias, mas o estádio estava cheio. 
As empresas também davam tolerância 
aos trabalhadores para verem o 
Vitória. Outra memória marcante foi a 
Supertaça, com o Vitória a ganhar por 
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2-0 ao FC Porto, num jogo disputado à 
noite, que vi com o meu pai e com um 
primo meu.

Miguel Pinto Lisboa é um homem da 
gestão e das finanças – é empresário 
e trabalha também na banca privada. 
Quais as qualidades necessárias para 
singrar em tal área profissional como 
essa?

É preciso ser resiliente, sério, 
perseverante e rigoroso naquilo que 
se faz. Além disso, é necessário haver 
boas relações interpessoais. Não se 
pode fazer nada sem boas relações. 
É preciso conhecer pessoas e ter a 
confiança delas para se trabalhar. Mas 
isso não é somente essencial para a 
minha atividade profissional. É para 
muitas.

Que proveitos pode o Vitória extrair 
dessa bagagem profissional?

Hoje em dia, uma SAD é muito mais 
do que uma equipa de futebol. É 
preciso termos muito rigor na gestão. 
É preciso termos a confiança de todos 
os stakeholders. Os conhecimentos que 
tenho a nível nacional e internacional 
poderão ajudar o Vitória na gestão do 
seu negócio. Temos também de ter 
capacidade de gerir o Vitória de forma 
a gerar proveitos. O negócio do futebol 
tem de ser gerido de forma a termos 
resultados operacionais positivos. 

Além da experiência na banca, Miguel 
Pinto Lisboa também já conhece 
o mundo do futebol, através da 
negociação de contratos de jogadores. 
O que é que o futebol tem de especial 
em relação a outras áreas de negócio 
nas quais já trabalhou?

O que o futebol tem essencialmente 
de único é a emoção que lhe está 
associada. Tirando isso, é um negócio 
como outro qualquer. A vertente 
pessoal é muito forte, porque, neste 
negócio, os principais ativos são 

“UM DOS 
MOMENTOS 
MAIS ESPECIAIS 
DE QUE ME 
LEMBRO FOI A 
ELIMINATÓRIA 
COM O 
ATLÉTICO”

pessoas, neste caso os jogadores. 
Isso faz com que haja uma forma de 
negociar diferente, porque também 
temos de ter em vista os interesses 
desse ativo e os interesses dos clubes 
interessados. É um negócio com mais 
emoção.
 
As relações interpessoais são, por isso, 
ainda mais importantes no futebol?

São mais importantes as questões das 
relações interpessoais e da confiança, 
porque temos de ter a confiança de 
todos os stakeholders.

É acompanhado por uma equipa de 
vice-presidentes que também vai estar 
no clube pela primeira vez, à exceção 
de Pedro Guerreiro. Que características 
destaca nesta sua equipa?

O modelo de negócio dos clubes é 
hoje multidisciplinar. Decidimos ter 
uma equipa de vice-presidentes com 
características técnicas, profissionais 
e pessoais complementares, para que 
possamos servir o Vitória da melhor 
forma para que ele possa crescer.

Assumiu o objetivo de ter o Vitória 
com 40.000 sócios em 2022. Como 
pretende lá chegar?

O Vitória é o quarto maior clube 
português. É o maior clube da região, 

mas temos de aumentar a nossa 
penetração a nível associativo. Parece-
me, muitas vezes, que perdemos 
associados na categoria entre os 18 
e os 23 anos. Com as alterações na 
sociedade, os indivíduos chegam mais 
tarde ao mercado de trabalho. Podemos 
atuar com uma política comercial 
para essa faixa etária. Podemos criar 
descontos associados ao cartão de 
sócio nas lojas do Vitória, mas também 
com outros parceiros. Podemos também 

“O VITÓRIA 
É O MAIOR 
CLUBE DA 
REGIÃO MAS 
TEMOS QUE 
AUMENTAR 
A NOSSA 
PENETRAÇÃO 
A NÍVEL 
ASSOCIATVO"”
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ter uma política de proximidade com 
instituições do concelho de Guimarães, 
Juntas de Freguesia e IPSS, e levar a que 
essas entidades convidem pessoas a 
virem ao estádio, para elas ganharem 
o gosto e tornarem-se vitorianas. 
Queremos ainda dinamizar o Vitória 
como marca, o que poderá incrementar 
o número de associados. Queremos 
ainda incrementar as relações com os 
clubes da nossa região para o Vitória se 
afirmar e captar mais associados.

Pretende criar mais envolvimento 
nos jogos realizados no D. Afonso 
Henriques, com medidas como a 
“fanzone”.  Como pretende colocar 
essa ideia no terreno?

O estádio é um ativo do Vitória. O valor 
que possamos incrementar a nível 
de rendas será sempre importante. 
No caso da “fanzone”, mais do que a 
componente financeira, pretendemos 
melhorar a experiência de jogo do 

adepto vitoriano, envolvendo-o antes 
do jogo. Por outro lado, há espaços no 
estádio desocupados sobre os quais 
pretendemos uma intervenção, para se 
tornarem mais rentáveis.

Que marcas o Miguel Pinto Lisboa 
deseja deixar no Vitória nos próximos 
três anos?

Vamos servir o Vitória o melhor que 
sabemos e tentar levá-lo para o futuro. 
Queremos ter uma equipa de futebol 
que, de forma consistente, possa estar 
nos quatro primeiros e lançar as bases 
para o futuro do Vitória. Queremos 
também pensar o futuro em termos 
de infraestruturas, para que o Vitória 
cresça de forma sustentada. Nunca 
deixámos de ser o quarto maior clube 
português, mas também temos de o 
ser nos resultados de futebol. Os sócios 
querem uma equipa que reflita a sua 
personalidade, a sua vontade de vencer, 
a garra.

"OS SÓCIOS 
QUEREM UMA 
EQUIPA QUE 
REFLITA A SUA 
PERSONALIDADE, 
A SUA VONTADE 
DE VENCER, A SUA 
GARRA"

"OS
CONHECIMENTOS
QUE TENHO 
A NÍVEL 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL
PODERÃO 
AJUDAR O 
VITÓRIA NA 
GESTÃO DO SEU 
NEGÓCIO"
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FILIPE CARVALHO
DISTINGUIDO COMO BEST TEAM LEADER

A RE/MAX Portugal distinguiu em 
julho os Best Team Leaders da empre-
sa. Filipe Carvalho, broker da Remax 
Vitória, foi um dos distinguidos nesta 
cerimónia.

Quase uma centena de brokers RE/MAX 
submeteram-se a uma avaliação de lide-
rança onde as suas equipas foram cha-
madas a responder a um questionário 
com cerca de 70 perguntas relacionadas 
com as competências e características 
de personalidade dos seus líderes. Essa 
avaliação analisou a relação do broker 
com a sua organização, com a sua equi-
pa, com a pessoa em concreto e com a 

sociedade, para depois, numa escala de 
1 a 100, atribuir uma classificação final.

Durante a cerimónia, foram distinguidos 
cerca de 70 brokers e apresentados os 
melhores dos melhores em cada compe-
tência e característica de personalidade.

“Este prémio é um motivo de grande 
orgulho para mim porque foi atribuído 
com base naquilo que a equipa pensa de 
mim. Mais que isso, é um sinal claro que 
estamos a ajudar as pessoas a atingi-
rem os seus objetivos”, comentou Filipe 
Carvalho, num exclusivo à revista Mais 
Guimarães.

O broker da RE/MAX VITÓRIA já tem os 
olhos no futuro e as novidades estão 
para breve. “As próximas atividades são 
a nossa convenção anual, a retoma das 
Vitória Talks, após as férias e, acima de 
tudo, continuar a formar bons profissio-
nais.

A RE/MAX Vitória tem, atualmente, 3 
lojas, estando presente em Guimarães, 
Santo Tirso e Trofa e mais de 70 agentes, 
o que “para mim significa muito, mais 
que os números, estas pessoas foram 
capazes de iniciar um projeto e fazer 
dele algo muito maior do que eu estava 
à espera”, concluiu a responsável.
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O POVO E A RURALIDADE
DA ÍNDIA EXPOSTOS NO TOURAL
TEXTO: TIAGO MENDES DIAS • FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

O largo do Toural é, no mês de agosto, 
uma galeria onde cabem vários mundos 
rurais da Índia, mais propriamente os 
dos habitantes de Anantapur, cidade 
do Estado de Andhra Pradesh, uma 
das zonas mais pobres daquele país, o 
segundo mais populoso do mundo. 

As fotografias captadas pela lente da 
artista espanhola Cristina García Rodero 
reúnem-se na exposição “Terra de 

Sonhos”, inaugurada em 30 de julho e 
organizada pela Fundação “La Caixa” e 
pelo BPI, com a parceira da Câmara – a 
abertura contou com a presença da 
fotojornalista, do presidente honorário 
do BPI, Artur Santos Silva, e de 
Domingos Bragança. Patente até 27 de 
agosto, a mostra é acessível a quem 
circula pelo Toural, embora também 
seja possível a marcação de visitas 
guiadas.
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Rua de Azemel, 4806-909 Caldelas - Guimarães (junto ao centro grossista das Taipas)

WWW.TAILAR.COM

253 479 950  /  964 737 672  /  253 479 959geral@tailar.com

ReGReSSO

AULAS
AS
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O MELHOR BARTENDER DE PORTUGAL É DE GUIMARÃES. COMEÇOU A APANHAR COPOS NUMA 
DISCOTECA E SETE ANOS DEPOIS É CONSIDERADO O MELHOR DE PORTUGAL E É UM DOS DOIS 
REPRESENTANTES IBÉRICOS NA FINAL MUNDIAL.

WORLD CLASS BARTENDER
O MELHOR DE PORTUGAL É VIMARANENSE

PERSONALIDADES

TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

Quando apanhava copos na discoteca, 
José Mendes, estava sempre à espreita 
de uma oportunidade para ir para trás 
do balcão. Acreditava que tinha talen-
to, mas ainda não tinha o reconheci-
mento. A etapa seguinte foi formar-se, 
na Escola de Hotelaria de Viana do 
Castelo. Ali aprendeu de tudo um 
pouco, em termos de hotelaria, mas 
sempre com os olhos postos no bar. 

É um excelente comunicador. Não se 
entrevista, conversa-se naturalmente 
com ele. Quando lhe perguntamos por 
essa capacidade, explica que faz parte 
do ofício. Não se trata apenas de servir 
uma bebida, “é preciso conversar com a 
pessoa à nossa frente, temos que estar 
disponíveis para ouvir, mas também 
ter a capacidade para fazer conversa 
enquanto preparamos o cocktail.”

A comunicação foi um dos fatores que 
o júri valorizou na final ibérica do World 
Class Bartender, que se realizou a 11 de 
julho passado, em Barcelona. José Men-
des saiu de Barcelona eleito, juntamen-
te com um colega espanhol, para ir à 

final mundial, em Glasgow, na Escócia, 
no final do mês de setembro. O júri era 
composto por anteriores vencedores do 
concurso, além de alguém que domine 
a arte querem encontrar um anfitrião, 
alguém que ofereça ao cliente uma 
experiência de acolhimento.

O cocktail com que vai procurar im-
pressionar o júri na Escócia já está em 
fase de conceção, até porque a receita 
tem que ser enviada previamente para 
a organização. O desafio é produzir 
um trabalho que tenha um impacto 
positivo na sua comunidade local. José 
Mendes levantou o véu sobre um twist 
do conhecido Bloody Mary, neste caso, 
com tomate português Coração de Boi. 
O objetivo final seria que o Coração de 
Boi, do Douro, viesse a ser um produto 
com Denominação de Origem Protegida 
(DOP).

O Royal Cocktail Club, no Porto, é o 
laboratório deste mago dos sabores e 
dos aromas. Dos aromas porque antes 
de se beberem, os cocktails de José 
Mendes, experimentam-se pelo perfu-

me. Antes mesmo de levarmos o copo à 
boca, apaixonamo-nos pela apresenta-
ção. É de conhecimento geral que cada 
bebida exige um copo adequado, neste 
caso, porém, há cocktails para os quais 
foi desenhado um copo único.

O copo do Stormy Clouds – o cocktail 
que lhe garantiu a vitória em Portugal – 
é uma peça em faiança azul, com duas 
texturas distintas, a parte inferior áspera, 
o topo do copo amassado, como se fos-
se um copo descartável apertado entre 
os dedos, é vidrado. A forma é perfeita 
para ser agarrado. As duas texturas são 
uma metáfora para a dualidade de uma 
bebida que leva um Whisky fumado, mas 
surge delicado na boca. 

Se não bebe álcool, não fique desiludi-
do! José Mendes explica que a grande 
tendência são os destilados não alcoó-
licos. Num instante, como alquimista, 
faz surgir, num copo baixo e bojudo, 
uma convidativa bebida de tons rosa, 
decorada com flores e perfumada com 
violeta. É o Queen of Hearts, uma bebi-
da com thrill mas sem álcool.
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ANTES DE SE 
BEBEREM, OS 
COCKTAILS DE 
JOSÉ MENDES, 
EXPERIMENTAM-SE 
PELO PERFUME.
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ORGANIZADA PELO GUIMAGYM, A CAMINHADA SOLIDÁRIA PELA MATILDE ANGARIOU MAIS DE TRÊS MIL 
EUROS PARA AJUDAR OUTRAS CRIANÇAS COM O MESMO PROBLEMA.

PELA MATILDE
VIMARANENSES CAMINHARAM PELA BEBÉ

SOLIDARIEDADE

TEXTO E FOTOGRAFIAS:  LUÍSA NOGUEIRA

No passado dia 06 de julho, o Gui-
magym organizou uma caminhada 
solidária pela Matilde Sande, uma bebé 
que sensibilizou o país, depois de ter 
sido diagnosticada com uma doença 
rara (Atrofia Muscular Espinhal – AME 
Tipo I).

Nessa tarde de sábado, também dia de 
Noite Branca na cidade-berço, mais de 
um milhar de pessoas vestiram-se de 
branco e caminharam por esta causa, 
em que percorreram várias ruas de 

Guimarães.

No total, o Guimagym angariou 3.045 
euros e este será distribuído por outras 
famílias com crianças que tenham o 
mesmo problema de saúde.

Recorde-se que a bebé Matilde precisa-
va do medicamento Zolgensma, o mais 
caro do mundo (1,9 milhões de euros). 
Os portugueses conseguiram reunir 
mais de dois milhões de euros para 
esta causa.
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

No dia 29 de julho, a humanidade terá 
consumido todos os recursos que a na-
tureza pode dar num ano. Nos próximos 
cinco meses vamos viver “a crédito” e 
três dias mais cedo que em 2018. A ONU 
alerta que planeta pode perder mais de 
um milhão de espécies nas próximas 
décadas se não houver uma mudança 
drástica. No dia 29 de julho de 2019 foi 

atingido o limite do uso sustentável 
dos recursos naturais para o corrente 
ano. Todos os anos é apresentada uma 
estimativa sobre o orçamento natural do 
Planeta Terra e o dia em que a humani-
dade atinge o limite do uso sustentável 
de recursos naturais. O limite mundial 
deste ano foi atingido três dias mais 
cedo do que em 2018.

O corpo humano é uma fantástica cria-
ção da natureza. Estamos equipados 
com mecanismos super avançados e 
de difícil substituição. Cada centímetro 
quadrado da nossa pele contém cerca 
de 200 recetores de dor, desses 15 são 
para pressão, seis para frio e um para 
calor. Contudo, o ser humano investe 
em conhecimento para ir mais além 
com a tecnologia. Dessa forma inves-
tigadores da Universidade Nacional de 
Singapura (NUS) desenvolveram pele 
eletrónica 1.000 vezes mais rápida que 
a pele humana. Esta criação tem como 
finalidade capacitar os robôs a sentir o 
toque e interagir de forma próxima ao 
ser humano.

À medida que o padrão de redes 5G se 
começa a propagar pelo globo, a aten-
ção das principais fabricantes de smart-
phones volta-se também para esta nova 
realidade. Já, por sua vez, a tecnológica 
de Cupertino deverá esperar até 2020 
para lançar os primeiros Apple iPhone 
com suporte para essa tecnologia. Nes-
se sentido já temos visto vários indica-
dores, surgindo agora mais um relato 
de peso. Com três novos Apple iPhone 
previstos para 2020, será também essa 
a geração que trará a empresa para a 
era do 5G. Nessa altura, os analistas 
acreditam também que este padrão de 
redes se encontrará mais maduro, com 
a necessária infraestrutura já implemen-
tada. Agora, temos um novo indicador 
nesse sentido.

Os resultados da Alphabet têm oscilado 
ao longo dos anos. A situação não se 
prende com a capacidade da empresa de 
gerar receita, mas sim com as diferentes 
multas que tem sido obrigada a pagar. 
Estas resultam de situações de violações 
das regas impostas. Mas o segundo 
trimestre de 2019 parece ter sido dife-
rente. Desta vez sem qualquer multa, a 
Alphabet volta a mostrar que está numa 
posição única. A empresa que detém a 
Google apresentou uma receita de 38,94 
mil milhões de dólares. Esta representa 
um crescimento de 19%, face aos 32,65 
mil milhões do mesmo período do ano 
passado. No campo oposto temos uma 
área que apresentou perdas. A categoria 
“Other Bets”, de se incluem o X Labs, 
a Waymo e a Loon tiveram perdas de 
mil milhões. Esta pode ser considerada 
normal, uma vez que são empresas de 
desenvolvimento de novas tecnologias.

RUBRICA

PELE ELETRÓNICA É 
1.000 VEZES
MAIS RÁPIDA QUE 
A  HUMANA

5G CHEGA
AOS IPHONES

LUCROS DA 
ALPHABET
VOLTAM 
A DISPARAR

RECURSOS NATURAIS DA TERRA
ESGOTARAM A 29 DE JULHO
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FUTEBOL À LUPA

A SAD DO VITÓRIA!

A FORMAÇÃO DA SAD DO VITÓRIA

A sociedade desportiva do Vitória SC 
foi aprovada, em Assembleia-Geral, em 
Novembro de 2012.

Através de voto secreto, os associados 
decidiram que o Vitória deveria seguir 
estes caminhos, com o desejo que tal 
pudesse aportar entradas de capital 
necessárias a fazer frente à questão fi-
nanceira deficitária, bem como projectar 
desportivamente os Conquistadores.
Passados uns meses, chegaria o deseja-
do investidor, que, como bem sabemos, 
é o Comendador Mário Ferreira e que na 
sua primeira entrevista demonstrou ter 
uma ambição que deixou os vitorianos 
com “água na boca”, ao prometer que 
o Vitória em cinco anos iria à Liga dos 
Campeões.

O MODO DA SUA CONSTITUIÇÃO

Entrando, no âmago da formação do 
órgão, começaremos por dizer que atra-
vés da aplicação do Decreto-Lei nº67/97, 
que era o vigente à altura da referida 
Assembleia-Geral,   o clube almejou ao 
máximo legal permitido, 40%, sendo co-
locado o restante pacote accionário no 
mercado. Este facto permitiu a entrada 
do actual accionista maioritário na SAD, 
também pelo facto dos sócios do clube, 
bem como o público em geral, não ter 
subscrito acções suficientes para que o 
clube (mesmo com a sua participação) 
tivesse maioria.

Neste momento, poderão questionar se 
tal poderia ser feito de modo diverso. Na 
verdade, à luz daquele diploma, alguns 
clubes para continuarem a manter o 
controlo da nova pessoa jurídica por si 
instituída, criaram sociedades gestoras 
de participações sociais onde eram 
accionistas da maioria do capital social. 
Tal permitir-lhes-ia controlar, pelo me-
nos, 11% das acções, para obter maioria 
decisória – número 4 do artigo 30º do 
diploma vigente na altura.

Quase, logo de seguida, em 25 de Janeiro 

INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES, É 
NECESSÁRIO FALAR DE ALGO QUE FAZ PARTE DA REALIDADE DOS 
CONQUISTADORES... A SOCIEDADE ANÓNIMA DESPORTIVA QUE GERE O 
FUTEBOL.

TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

de 2013, seria publicado o novo diploma 
das SAD que poderia ter permitido ao 
clube ter a percentagem que tivesse 
por conveniente, desde que não tivesse 
menos de 10%. Todavia, verdade seja 
dita, esta realidade possibilita, no dia de 
hoje, que a recompra das acções, direc-
tamente pelo clube, voltem a ser uma 
possibilidade.

Contudo, respeitando o diploma legal 
em vigor, à data da sua formação,  o 
investidor passou a ter a maioria, algo 
que foi confirmado com o aumento de 
capital realizado em 2015 (já sob a égide 
da Lei 10/2013) , e onde Mário Ferreira 
ficou com cerca de 57% do capital social, 
o Vitória ficou com 40% e os pequenos 
investidores ficaram proprietários de 3%, 
sendo que o maior investidor individual 
terá comprado acções na ordem dos 
cinco mil euros.

AS GARANTIAS DO CLUBE

Os interessados que tenham a pre-
tensão de embrenhar-se no pacto 
social constitutivo da SAD, desde logo, 
perceberão que, apesar, do clube não 
ter o controlo da sociedade anónima 
desportiva, procurou garantir-se com um 
conjunto de vetos que lhe permitissem 
ter “alguma mão” no seu futuro.

Antes de explicitar quais são esses 
mesmos direitos de veto, será relevante 
explicar de que se tratam estas garan-
tias. Serão, nem mais nem menos, do 
que, em oposição aos direitos gerais, 
prerrogativas específicas atribuídas a um 
determinado accionista, que neste caso 
é o Vitória SC.

E que direitos específicos são esses?

Esta pergunta é respondida pelo nº2 do 
artigo 13º do pacto social e que determi-
na que o clube poderá vetar:

- a) mudança da localização da sede 
social ou consentimento para a mesma;
- b) alteração dos símbolos do clube que 
representam a SAD;
- c) alienação ou oneração, a qualquer 
título, dos bens que integram o patrimó-
nio imobiliário da SAD;
- d) criação de novas categorias de 
acções;
- e) cisão, fusão, transformação ou alie-
nação da sociedade, aumento ou redu-
ção do capital social, outras alterações 
de estatutos e supressão ou limitação 
do direito de preferência dos accionistas;
- f) distribuição de bens aos accionistas, 
que não constem da distribuição de 
dividendos;
- g) eleição dos membros dos órgãos 
sociais, salvo o disposto no nº8 do artigo 
392º do Código das Sociedades Comer-
ciais;
- h) emissão de obrigações ou outros va-
lores mobiliários, ou autorização para as 
mesmas, remição de acções preferen-
ciais, amortização de acções e exigência 
de prestações acessórias.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Outro ponto relevante para entender-
mos o funcionamento da estrutura que 
superintende o futebol vitoriano será 
explicitarmos como funciona o Conselho 
de Adminstração.

O seu modus operandi encontra-se 
plasmado no artigo 15º do já menciona-
do pacto social. Logo no nº1 da referida 
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norma estabelece-se que será compos-
to por um mínimo de 3 e um máximo de 
sete administradores, consoante seja 
deliberado em Assembleia geral.

O nº3 do mesmo artigo dá uma preciosa 
vantagem ao Vitória clube, que passa 
pelo facto de o presidente do referido 
órgão ser designado pelo accionista 
titular das acções de categoria A, que 
será sempre o clube formador da SAD. 
Ou seja, o presidente da sociedade des-
portiva será, sempre, alguém designado 
pelo clube, não sendo, necessariamente, 
o presidente do mesmo, ou alguém que 
faça parte da sua direcção.

A este caberá, segundo o artigo seguin-
te, gerir a sociedade desportiva, deven-
do deliberar sobre todos os assuntos e 
praticar todos os actos legalmente con-
siderados como de exercício de poderes 
de gestão.

Tal, entroncará no artigo 17º que determi-
na a forma de vinculação da sociedade. 
Ipso modo, a Vitória SC SAD, obrigar-se 
á perante terceiros através da assina-
tura de dois administradores, sendo 
uma obrigatoriamente a do presidente 
do Conselho de Administração, ou pela 
assinatura de um dos administradores 
delegados, dentro dos limites fixados na 
delegação do Conselho, pela assinatura 
de um ou mais mandatários, em caso 
da existência de mandato e, ainda, nos 
actos de mero expediente bastará a 
assinatura de um administrador.

A ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINIS-
TRAÇÃO

Outro ponto relevante para entender o 
funcionamento da SAD vitoriana reside 
no modo como são eleitos os restantes 
membros do mencionado conselho de 
administração.

Para o entendermos, visto o pacto social 
estabelecido só dispor, no nº2 do artigo 
15º que determina que os administrado-
res cumprirão um mandato de 3 anos, 
com início a 01 de Julho e termo a 30 de 
Junho, podendo ser reeleitos, por uma ou 
mais vezes.

Ora, desde logo, e após leitura dos 
dispositivos normativos do artigo, 
percebemos que o mesmo é omisso, 
relativamente, à forma de eleição. Além 
disso, deveremos lembrar que o accio-
nista maioritário terá sempre um papel 
determinante na escolha do mesmo, 
ainda que o clube, como já dissemos 
supra, tenha prerrogativas de protecção 
e de resguardo.

Deveremos, pois, recorrer às regras 
supletivas do Código das Sociedades 
Comerciais.

Neste caso, o nº8 do artigo 392º Código 
das Sociedades Comerciais determina 
que nas situações em que os pactos das 
sociedades por acções sejam omissos 
quanto a esta realidade, devem aplicar-
-se os números 6 e 7 do dito diploma. 
O primeiro destes manda que a mino-
ria dos accionistas que tenha votado 
contra a proposta que venceu na eleição 
dos administradores tenha o direito a 
nomear outro administrador, o que per-

mitiria que o Vitória SC tivesse sempre 
dois administradores (o presidente do 
Conselho de administração mais um) 
garantindo que pudessem vincular a 
sociedade, como determina o artigo 17º, 
ao qual deveremos ter sempre presente 
a prerrogativa de veto na escolha dos 
administradores extrínsecos ao clube.

PODERES DO CONSELHO DE ADMINIS-
TRAÇÃO

Quanto a poderes do Conselho de Admi-
nistração, o artigo 18º do pacto social da 
SAD do Vitória determina que este reúne 
quando for convocado pelo presidente, 
por dois vogais ou quando o interesse 
social o exigir, pelo menos uma vez por 
mês.
Além disso, como o Código das Socieda-
des Comerciais é aplicado supletivamen-
te, nas disposições que se encontrem 
omissas, o artigo 405º deste diploma 
que determina que compete a este 
órgão gerir as actividades da sociedade, 
devendo subordinar-se às deliberações 
dos accionistas ou às intervenções do 
conselho fiscal.

O disposto subsequente especifica quais 
as actividades a cargo da administração. 
Assim, terá os poderes de cooptar admi-
nistradores, de pedir  convocatórias de 
assembleias de accionistas, de deliberar 
sobre relatórios e contas anuais, de 
deliberar sobre a alienação, aquisição e 
oneração de bens imóveis, decidir sobre 
a prestação de caução ou de garantias 
pessoais e/ou reais da SAD, de deliberar 
sobre alterações importantes, decidir 
sobre projectos de fusão, cisão ou trans-
formação da sociedade, entre outros 
poderes menos relevantes.
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Este parece ser o ano do revivalismo 
musical.
O ano dos “biopics” que passam em 
revista e celebram a vida de grandes 
ícones, quer vivos, quer mortos, quer 
locais, quer universais.
Alguns bem-sucedidos, outros nem 
tanto – faz parte. Mas o que considero 
ainda mais importante do que o sucesso 
da obra (do qual dependem diversas 
variáveis – na sua maioria subjectivas) é 
o factor surpresa. A originalidade, a ca-
pacidade de reinventar o (já) conhecido, 
conferindo-lhe uma diferente roupagem, 
como se descobríssemos uma faceta, 
até então, oculta, de uma história já 
sabida, que, agora, é vista através de 
uma nova lente.
E é esta linha de pensamento que me 
faz acreditar que Rocketman merece 
uma menção especial.

Começando pelo título escolhido, que 
consegue ser tão pessoal como um 
hipotético “Eu, Elton”:
(Sir) Elton John, figura incontornável 
da pop intergaláctica, desperta, desde 
sempre, controvérsia, tanto pelas suas 
escolhas profissionais, como pelo rumo 
que decide traçar na sua vida (não tão) 
privada.
Neste filme, é retratado, antes de mais, 
como um indivíduo tímido e inseguro, ao 

longo da sua tortuosa metamorfose de 
Reginald Kenneth Dwight (cujo casulo 
decide abandonar definitivamente) para 
Elton Hercules John.
E é precisamente na adaptação da 
música Rocketman, que surge sensi-
velmente no início da segunda metade 
do filme, que vemos essa metamorfose 
concluída. Elton “abandona”, metaforica-
mente, o seu anterior corpo – de Reggie, 
a retraída criança que outrora fora – 
numa emotiva cena, passada no fundo 
de uma piscina, para, no seguimento de 
uma experiência de quase-morte, (re)
nascer como Elton, o artista que repri-
mira, durante longos anos – o verdadei-
ro Rocketman, permanentemente alheio 
ao mundo que o rodeia.
É sempre sob a óptica desta vulnerabili-
dade (menos óbvia) intrínseca ao artista, 
que a sua história nos é apresentada. 
E, na minha opinião, é aí que reside a 
característica mais diferenciadora deste 
filme.

Outra vertente que é explorada de uma 
forma muito interessante é a da relação 
entre Elton e Bernie Taupin (que assina 
a autoria de algumas das mais emble-
máticas músicas da carreira do cantor). 
Um escreve; o outro compõe e executa 
– duas faces de uma mesma moeda, 
unidas por uma paixão comum e, acima 

OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

ROCKETMAN, 
DEXTER FLETCHER
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Por algum motivo (ou graças a uma 
oportuna conjugação deles), as 
“primeiras vezes” acabam por deixar 
uma marca indelével em todos nós.

Entre todas as (“primeiras vezes”) 
possíveis, a primeira emoção estéti-
ca parece-me ser a mais controver-
sa. Porquê?

Talvez por ser tão difícil de identifi-
car. Quando ela surge, habitualmen-
te, ainda não temos idade suficiente 
para a percepcionar. Manifesta-se 
sob a forma de arrepio, outras vezes 
é uma lágrima que nos surpreende, 
ao descer a face.
Amiúde,  a sua causa é um filme.

O cinema, ópera dos tempos mo-
dernos, presenteia-nos com um 
cocktail sensorial insuperável.

Surge, para muitos, como uma 
primeira forma de leitura.
Porque quando ainda se desconhe-
ce o código escrito, é através do 
cinema que se viaja, pela primeira 
vez, por entre os mundos que o 
cinema tem dentro.

OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

de tudo, por uma amizade inquebrável.

O momento mais comovente do filme 
surge quando Elton (que, à data, vivia 
provisoriamente, com Bernie, em casa 
da sua mãe) compõe a icónica Your 
Song. Ambos cruzam olhares, perce-
bendo que aquela será a música que 
mudará as suas vidas e nós percebe-
mos que aquela música, afinal, mais não 
é do que uma belíssima ode à amizade 
que ambos partilham.

Esta é uma longa-metragem que vive, 
essencialmente, da história que (re)
conta aos espectadores, no entanto, 
não poderia deixar de atribuir o devido 
destaque a Taron Egerton que, apesar 
de não demonstrar uma especial predis-
posição para o canto, consegue conferir 
uma intensidade e envolvência notáveis 
à personagem de Elton. 
Sem dúvida, um nome a reter.
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1 – ANIVERSÁRIO DA 
CATARINA
A Catarina nasceu em 2014.

Em que ano é que ela irá comemorar o 
35.º aniversário?

2 – LIVROS DA 
BIBLIOTECA
Uma biblioteca tem à disposição, um 
milhar e três centenas de livros de leitura 
e sete centenas e duas dezenas de livros 
de pesquisa. 

Quantos livros existem nesta 
biblioteca?

3– A PADARIA DA 
JOSEFA
Na padaria da Josefa foram vendidos 
2.531 pães na segunda-feira, o triplo 
desta quantidade na terça-feira e 1.583 
na quarta-feira. 

Quantos pães foram vendidos nestes 
três dias?

QUEBRA-CABEÇAS

1 – DE QUEM É A FAMOSA FRASE "PENSO, 
LOGO EXISTO"?

a) Platão
b) Galileu

c) Descartes
d) Sócrates

4 –  QUANTOS ELEMENTOS QUÍMICOS TEM A 
TABELA PERIÓDICA?
a) 113
b) 109
c) 112
d) 118

2 – QUAL É O MAIOR PAÍS DO MUNDO?
a) Rússia
b) China
c) Canadá
d) EUA

5 – QUAL É O PAÍS COM MENOR ESPERANÇA 
MÉDIA DE VIDA?

a) Serra Leoa
b) Afeganistão

c) Chade
d) Congo

3 –  QUAL É O LIVRO MAIS VENDIDO NO 
MUNDO A SEGUIR À BÍBLIA? 

a) O Senhor dos Anéis
b) Dom Quixote

c) O Príncipezinho
d) Um Conto de Duas Cidades

6 – QUAL É A NACIONALIDADE DE 
CHE GUEVARA?
a) Cubana
b) Peruana
c) Boliviana
d) Argentina

Soluções Quebra-cabeças:
Resposta 1.
2.049.
Resposta 2.
Esta biblioteca possui 2020 livros.
Resposta 3.
11.707

Soluções quiz: 1 - c); 2 – a); 3 – b); 4 – d); 5 – a); 6 – d).

QUEBRA-CABEÇASQUIZ AGOSTO DE 2019
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