
Feira Afonsina
De 13 a 15 de setembro
Guimarães regressa ao passado
na terceira edição desta
feira medieval.

Empresa vimaranense está a
comemorar 60 anos. É já uma
referência nacional no
comércio grossista.

Em entrevista Bento Marques,
comandante, fala-nos do estado
atual da corporação.

Bombeiros
de Guimarães

Arcol

A Cadeira
do Poder
Quem substitui António Magalhães na
Câmara Municipal? Na rubrica “Seis meses,
seis temas” conheça as perspectivas
dos candidatos acerca de vários temas.
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Faltam, sensivelmente quinze dias para as 
eleições autárquicas. É a hora do tudo por 
tudo dos candidatos, e esperemos que 
não, a hora do vale tudo.

Por estes dias, entre festas de 
apresentação, abertura de sedes de 
campanha e debates diversos, 
multiplicam-se as promessas e 
acendem-se os discursos.

Que não se subsistua a troca de ideias 
e o debate democrático pelos 
argumentos de pouco nível ou pelo 
acessório. Que a discussão seja clara, 
transparente, para que cada eleitor  
perceba o que pretende para Guima-
rães cada um dos candidatos.

Por estes dias, e nestas noites, os 
candidatos fazem centenas de 
quilómetros, ainda sem as anunciadas 
caravanas, e ultrapassam em muito, 
as horas de trabalho definidas nos 
contratos laborais.

Percorrem o concelho de lés a lés, 
colocando na agenda freguesias de 
cujo nome, muitas vezes, até os 
vimaranenses esquecem.
 
E é importante que o façam, agora e 
a partir de 29 de Setembro.
 
Que não se esqueçam dos caminhos 
que os levaram a Serzedo, Airão 
S.João, Santa Leocádia de Briteiros, 
Castelões, ou Lordelo…

Que sintam o peso da responsabilida-
de que carregarão, o peso da confian-
ça que neles será depositada.

Todos terão consciência de que, os 
orçamentos que irão gerir, serão 
necessariamente inferiores, diria 
muito inferiores aos dos últimos anos. 

E por isso, terão desafios  suplementares. 
Pede-se, para os próximos anos, 
criatividade, confiança e determinação.
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a mais guimarães
e os teus amigos
levam-te a ver
Seu Jorge!
Faz um like na página
do facebook da
mais guimarães,
vê o regulamento,
e participa!
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O Vitória está de regresso à Europa
do futebol e a Mais Guimarães conta-lhe

como foi o melhor ano da
sua história europeia.

Vitória na Europa
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18Caminhada Solidária, Corrida dos
Conquistadores e Guimarães Rugby Festival

são alguns dos eventos agendados para
setembro na Cidade Europeia do Desporto.

Agenda ced

A Cadeira do Poder
As Eleições Autárquicas estão agendadas

para 29 de setembro. Nesta edição
os candidatos apresentam mais

alguns dos seus argumentos.

Soguima
Apostando na inovação, esta empresa

é pioneira na aplicação da pele de peixe
em ramos tão distintos como

o mobiliário ou o calçado.



Ganhar, é possível

Como mágicos que tiram lenços esvoa-
çantes da manga numa quantidade que 
fascina o observador, também alguns 
candidatos desataram a anunciar uma 
variedade de propostas, cada qual a 
mais apelativa, que negaram e até 
enjeitaram no passado.

É assim com a reindustrialização. É assim 
com a política municipal de transportes.

Mas se as cambalhotas políticas já não 
surpreendem vindas de quem faz do 
contorcionismo político arma para 
transmitir a ideia de que mudou e agora 
é que é, ainda mais espantoso é o 
cardápio de propostas derivadas de uma 
raiz comum – a capital europeia.

Outros apressam-se a anunciar projectos, 
intenções de projectos, esboços de 
projectos, numa catadupa de intenções em 
que o eleitor se perde ao mesmo tempo 
que perde a conta a tanta promessa.

Como sempre a CDU distingue-se nesta 
floresta de enganos. Foi parca e sóbria 
na propaganda, pedindo meças pela 
contenção. Enquanto os que mais reclamam 
cortes e mais cortes nas gorduras do Estado, 
logo nas autarquias, são os que mais 
outdoors plantaram por todo o concelho, a 
CDU sobressai pela sobriedade. 

Mas a CDU também se distingue ao nível 
das propostas. A nossa proposta para a 
mobilidade, além de representar 
efectivo contributo para aproximar as 
pessoas do muito que a cidade oferece, é 
poderoso instrumento para a coesão 
territorial e condição para a sustentabili-
dade dos investimentos.

Por outro lado, a proposta para a mais 
ampla delegação de competências nas 
freguesias, é condição básica para uma 
gestão partilhada, para uma gestão 
democrática em que todos os cidadãos, 
da sede do concelho ou da periferia, vive, 
sente e pratica a democracia todos os 
dias e não apenas nos momentos 

predeterminados tipo orçamento 
participativo. Os mesmos que antes 
tentaram ridicularizar a ideia de 
orçamento participativo que apresenta-
mos, deturpando-a, serão os que agora 
também dirão que não é possível, que é 
uma proposta utópica. A CDU não 
desiste, resiste e a vida vai dar-lhe razão – 
é impossível governar uma câmara ou 
uma junta em democracia sem a partici-
pação criadora dos seus cidadãos, 
colectividades, associações, clubes.

Ao contrário do que alguns dizem, em 
Guimarães a CDU está e esteve no Poder. 
Portanto, foi possível ganhar e é possível 
ganhar. Em Pevidém e em Gondar, agora. 
Em Serzedelo, em Guardizela, em 
Moreira de Cónegos, em São Cristóvão 
de Selho, em São Martinho de Candoso e 
em Gandarela, antes. Mesmo jogando 
um jogo desequilibrado. Apenas porque 
quem vence o medo e o preconceito 
sabe que os eleitos pela CDU só defen-
dem os interesses do povo, mais 
nenhuns outros.

Governação, Desenvolvimento Económico e 
Emprego, Coesão Social, Cultura, Educação, 
Planeamento do Território, Mobilidade 
Segura e Sustentável, Ambiente, Tratamen-
to de Águas Residuais, Desporto e Turismo 
são 12 áreas estruturantes que estabelece-
mos para o mandato 2013-2017.

É nossa intenção alargar a zona classificada 
como Património Mundial da Humanidade, 
integrando a nova e restaurada Zona de 
Couros. Entre outros objetivos, vamos 
requalificar o Teatro Jordão, afirmar a 
dimensão de Cidade Universitária (Campus 
de Azurém e Couros) e efetuar a candida-
tura a “Capital Europeia do Voluntariado” e 
“Capital Verde Europeia”.

A construção do Parque de Estacionamen-
to da Rua de Camões constituirá um 

investimento potenciador de qualificação e 
regeneração urbanística de um grande 
quarteirão localizado no centro da cidade, de 
apoio aos moradores e à atividade diária da 
cidade, designadamente comércio e serviços.

Não descansarei enquanto não contratar-
mos com o Governo e Estradas de Portugal a 
requalificação ou construção de uma nova 
via entre o Parque de Ciência e Tecnologia, 
Caldas das Taipas e a autoestrada. Nas 
nossas Vilas, definimos como objetivo a 
regeneração e requalificação dos Centros 
Cívicos, entre eles, Caldelas, Ponte e Lordelo, 
estando também agendada a construção do 
Centro Escolar de Ronfe, Moreira de 
Cónegos e a requalificação da EB1 e Jardim 
de Infância de Selho São Cristóvão.
 
O projeto “Câmara Aberta”, a descentraliza-
ção dos serviços municipais, a criação de uma 
Divisão Económica de Apoio ao Investimento 
e Emprego são outras propostas do PS, além 
da abertura de uma incubadora de empresas 
de base tecnológica em Pevidém e de base 
agrícola e segurança alimentar no Laborató-
rio da Paisagem.

Vamos proceder à instalação de redutores de 
fluxo luminoso para ligação de todas as 
luminárias da rede pública. Trata-se de um 
investimento de elevado valor, que será 

implementado gradualmente à medida da 
aprovação das candidaturas à União Europeia.

É igualmente nosso objetivo concretizar a 
2ª Fase de remodelação e ampliação da 
ETA de Prazins, construir um Jardim 
Botânico e criar uma rede de vias cicláveis, 
ligando os parques de lazer existentes, as 
margens ribeirinhas e os núcleos urbanos.
A aposta no turismo industrial será outro 
assunto que darei especial atenção, bem como 
a construção de um Welcome Center, que 
funcionará simultaneamente como centro 
difusor do produto “Guimarães Marca”.

Em matéria social, entre outros objetivos, 
iremos isentar integralmente as IPSS de taxas 
de licenciamento e, a nível desportivo, a 
construção da Academia de Ginástica 
Desportiva é uma das nossas propostas, além 
da manutenção da aposta na construção de 
novos relvados sintéticos em freguesias com 
atividade desportiva relevante.

Estas são algumas das muitas ideias que 
temos para o Concelho de Guimarães. Dia 
29 de setembro, é importante que os 
Vimaranenses exerçam o seu direito de 
voto e que a abstenção não triunfe. Se 
assim for, ganhará Guimarães!

“tema livre”
Seis meses,�eis temas:
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Transportes e Mobilidade

Guimarães tem graves deficiências ao nível 
da mobilidade e dos transportes públicos. 
Se fizermos uma rápida análise ao 
concelho, facilmente concluímos que os 
TUG não chegam a todo lado havendo 
partes que não têm acesso a qualquer 
transporte colectivo. Os “felizardos” que 
têm transportes notam a sua falta de sorte 
no preço e quantidade de bilhetes que 
têm de comprar. Mudar de veículo, mesmo 
dentro dos TUG, dá “direito” a outro 
bilhete. Miraculosamente a única solução é 
o carro. Faltam ciclovias, dentro e fora da 
cidade, um “luxo ecológico” para uns 
aventureiros destemidos. Com a falta de 
passeios, planeamento viário nas vilas e em 
muitas partes do concelho (excluindo a 

cidade), o cenário da mobilidade é 
catastrófico. A cereja na ponta do bolo é a 
falta intermodalidade entre todas estas 
formas de nos deslocarmos.

Cabe-nos repensar os Transportes e a 
Mobilidade no concelho de Guimarães. O 
Bloco não se demite deste debate e 
apresenta propostas. É urgente solucionar 
a falta de transportes públicos. Estes são 
um direito que melhora a qualidade de 
vida dos cidadãos que não pode estar 
refém de visões economicistas. Quanto 
mais e melhores transportes públicos 
menos carros teremos na estrada, menos 
gases com efeitos de estufa emitiremos, 
mas fundamentalmente cada um poderá 
poupar dinheiro ao final do mês. Propo-
mos que a rede dos TUG seja alargada e 
que inclua as Taipas. A maior vila do 
concelho não está ligada à cidade pelos 
TUG o que afecta, e muito, o transito na 
N101 em hora de ponta. Assim, esta 
necessitaria apenas de ser recuperada, 
excepto nos pontos mais críticos, como 
Fermentões, onde alternativas viárias são 
necessárias. Defendemos ainda que os preços 
dos TUG sejam reduzidos e que haja um passe 
social para os mais necessitados. É necessário 
criar um sistema de transbordo e integrar os 
TUG, a Arriba e a CP para que os vimaranenses 
se desloquem mais facilmente. 

No entanto pensamos que é possível fazer 
mais. Incentivar os vimaranenses a usar 
menos o carro passa por dar parque 
gratuito caso utilizem os transportes 
públicos para entrar na cidade. Ou ainda 
reservar espaço para ciclovias nas princi-
pais artérias da cidade e ligar a Pevidém e 
às Taipas por ciclovia. Estes devem ser 
acompanhados parqueamento de bicicletas 
no centro da cidade, nas vilas e em locais de 
comuta com transportes públicos.

A mobilidade e os transportes são um dos 
maiores problemas com que nos depara-
mos em Guimarães. O pior exemplo é 
Pevidém, onde faltam passeios e vias de 
um único sentido em zonas nas quais 
circulam carros e pessoas num espaço 
diminuto e perigoso. O Bloco irá lutar nos 
órgãos autárquicos para que a situação seja 
radicalmente diferente nos próximos tempos.

Guimarães vive, nestas eleições, um 
momento de mudança de ciclo político.
Terminado o período de governação de 
24 anos do Dr. António Magalhães, o que 
se discute nestas eleições é o futuro. 
Vamos eleger não apenas um Presidente 
de Câmara para o próximo mandato, mas 
os nossos representantes para as 
próximas gerações.

A Coligação “Juntos por Guimarães” 
apresenta-se, com humildade, disponível 
para ser considerada pelos Vimaranen-
ses. Com uma candidatura que personifi-
ca um novo modelo de gestão autárquica.

Porque consideramos que a Guimarães 
do futuro precisa de uma nova geração 
de gestores públicos, mais preparados 
para gerar recursos do que para gastar 
recursos. Que saibam ter como centro da 

sua atuação, não o seu legado e as 
marcas físicas da sua passagem pelo 
poder, mas as pessoas e as suas necessida-
des. As pessoas e a sua qualidade de vida.

Que saibam ter uma política de combate 
frontal ao centralismo que adoece o 
nosso País, pugnando pela afirmação do 
Norte e das suas instituições. Mas que não 
hesite em defender para Guimarães uma 
posição de liderança no panorama regional!

Nas anteriores edições desta revista 
tivemos oportunidade de apresentar 
sectorialmente as nossas propostas. Pelo 
que quero felicitar a Revista Mais 
Guimarães pelo contributo que dá ao 
esclarecimento da população.

No tema dedicado à Educação defini como 
prioridade a obtenção, para os nossos 
alunos, de índices educativos de excelência.

Assumi a ação social como prioridade de 
intervenção, por considerar tratar-se de 
um imperativo moral que, numa altura 
como esta, as autarquias se deixem de 
preocupar com as marcas da sua 
governação e se comecem a preocupar, 
essencialmente, com o bem-estar e a 
qualidade de vida dos seus cidadãos.
No tema do Território assumi a adoção 

de um verdadeiro plano energético com 
vista a implementar medidas que 
conduzam à poupança na fatura energé-
tica sem apagar as luzes à população e ao 
nível do planeamento urbanístico, identifi-
quei como prioridade a coesão territorial, 
unir o concelho, aproximar os pólos.

Na economia insisti que a Câmara de 
Guimarães tem que ter uma política atenta 
e proativa na captação de investimentos, 
tendo assumido que, comigo, a prioridade 
será a criação de condições políticas e 
financeiras favoráveis para a captação de 
novas empresas, pois só estas podem 
gerar emprego, que será a grande 
prioridade da política do próximo executi-
vo municipal por mim liderado.

A equipa que iremos constituir acredita 
na priorização que deve ser dada aos 
investimentos públicos que sejam 
potencialmente reprodutivos. Acredita 
na adoção de políticas fiscalmente 
competitivas como forma de atrair 
pessoas e empresas. Acredita nas 
empresas e trabalhadores do nosso 
concelho. Naqueles que sempre fizeram 
de Guimarães um concelho notável, e na 
sua capacidade em o continuar a fazer.

Em Maio, a Mais Guimarães lançou esta Rubrica, Seis Meses, Seis Temas, servindo de palco para a apresentação dos 
candidatos às eleições autárquicas 2013. E aqui tiveram espaço para exporem as suas ideias em relação ao que mais 

importa na governação do concelho. Temas como a educação, economia, acção social e gestão do território foram 
aqui debatidos. Este mês deixamos o tema à consideração dos candidatos.
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O Espírito de Guimarães é o espírito de 
Portugal. É o espírito do povo que fundou 
o nosso país. Um povo de gentes dinâmi-
cas e empreendedoras, com um forte 
sentido comunitário e familiar.

O movimento “Espírito de Guimarães” é 
uma afirmação de cidadania, de patriotis-
mo e  defesa dos valores nacionais que nos 
permitiram triunfar sobre grandes 
dificuldades no passado e - esperamos - 
também no presente.

Certo aforismo propõe «pensamento 
global, acção local» e convida-nos a 
pequenas mudanças de atitudes, a novas 
medidas e novas prioridades políticas de 
âmbito local. No movimento «Espírito de 
Guimarães» propomos políticas municipais 
que valorizem e apoiem as famílias. 
Queremos inverter a quebra demográfica 
que o concelho começa a enfrentar. Para 
isso importa proteger as famílias e 
desenvolver políticas locais de criação de 
emprego, plenamente conscientes das 
tendências no resto do mundo.

O nosso desafio a toda a comunidade 
vimaranense pode exprimir-se da seguinte 
forma: vamos re-inventar juntos - cidadãos 
e autarquia,  sede de concelho e freguesias 
- a forma de viver a cidade e o concelho, 
com prioridade às famílias, prioridade à 
iniciativa local - individual, familiar, associativa 
- prioridade à "economia real", às necessida-
des reais e à criação de emprego. Nesta visão 
cabe uma particular atenção à economia 
social, à economia do turismo e cultura, a 
uma economia familiar e comunitária em 
transição, por toda a parte, para modelos 
mais sustentáveis e participativos.

Concebemos um papel de liderança do 
concelho no contexto da Associação de 
Municípios do Vale do Ave, uma das mais 
dinâmicas zonas industriais do país. As 
lideranças políticas do Porto e Braga, 
nossos interlocutores naturais, devem ser 
rivalizadas por Guimarães.

É importante capitalizar o legado e 
dinâmica cultural gerada pelo projecto 
Guimarães-2012. Trabalharemos para 
afirmar Guimarães como um dos grandes 
pólos culturais do norte do Portugal e 
vizinha Galiza. Impõe-se repensar e 
rentabilizar as estruturas já existentes, 
hoje sobredimensionadas e financeiramen-
te insustentáveis. Este objectivo é central 
para uma articulação bem-sucedida entre 
as políticas de Cultura e de Turismo.

Esta candidatura apresentará também 
propostas visando diminuir os níveis de 

poluição no concelho. O comércio, a agricultu-
ra sustentável, a requalificação urbana e uma 
boa articulação com a Universidade do Minho 
são também importantes dimensões do 
«Espírito de Guimarães».

Em suma, a candidatura Espírito de 
Guimarães apresenta-se como um 
movimento  político participativo, 
regenerador e ambicioso, combinando 
experiência e conhecimento com juventu-
de e dinamismo. Na Câmara e na Assem-
bleia Municipal propomo-nos trabalhar de 
modo empenhado e criativo para uma 
afirmação liderante de Guimarães no 
plano regional e nacional, simbolizada 
também na reivindicação de uma perma-
nência temporária do Presidente da 
República no Paço dos Duques.

Esta candidatura não integra políticos ou 
autarcas profissionais e não está refém de 
interesses ilegítimos. Os que nos une e 
move é a vontade de contribuir para  
desenvolvimento sustentável integrado do 
concelho de Guimarães. Com honestidade, 
dinamismo e arrojo, seremos a voz das 
famílias nas instâncias de decisão municipal.

Com o espírito de uma cidade que fundou 
um país fundador de muitos outros. Não 
basta «continuar Guimarães». É preciso 
«afirmar Guimarães».

“tema livre”
Seis meses,�eis temas:
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A detalhe® vai mudar!
Vamos mudar de localização,

para um espaço maior,
e com melhores condições

para melhorar ainda mais
os nossos serviços.

Rua de Santa Eulália, 808
4800-098 Fermentões
Guimarães

t 253 045 402
m 916 322 657
geral@detalhe-sp.pt

A PARTIR DE DIA 16 DE SETEMBRO
PODERÁ VISITAR O NOVO ESPAÇO.
ESTAREMOS À SUA ESPERA!

N101
Taipas
Braga

Pastelaria
Trigueirinha

EverydaySport
Stand de automóveis

Guimarães
Centro

Cepsa
Posto de
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O Wall Street English (WSE), acaba de abrir 
um novo Centro em Guimarães, localizado 
na Avenida Conde Margaride, dispondo 
agora de uma estrutura moderna e 
funcional, pensada para tornar a aprendi-
zagem do Inglês mais motivante e 
produtiva, e para poder levar a língua a 
cada vez mais vimaranenses. 

Este Centro, é um dos três primeiros a 
assumir a nova marca, design e decor 
Wall Street English, nome que passa a 
designar o Wall Street Institute, após 
processo de rebranding que vai 
renovar a identidade global no ensino 
da língua inglesa, dispondo de 450 
centros espalhados por todo o mundo. 
Desde 1999, ano da instalação da 
empresa na cidade, já passaram pelo 
WSE cerca de 3000 alunos. 

O novo Wall Street English está 
localizado numa artéria central da 
cidade berço, e dispõe agora de três 
salas de aula e um listening center, 
num espaço de 300m2, que permite a 
cerca de 300 alunos aprenderem 
inglês de uma forma prática e flexível, 
com toda a liberdade de horários e todo 
o conforto. Oferece melhores condições 
de estudo, e disponibiliza um espaço 
para a dinamização de actividades 
sociais, onde os alunos podem aplicar 
tudo o que aprendem nas salas. 

Este é, segundo Cláudia Marinho, 
responsável do WSE Guimarães, “um 
objectivo enquadrado no inovador 
conceito de aprendizagem natural que 
disponibilizamos aos alunos do Wall 
Street English. O ensino de inglês 
traduz-se em atividades quotidianas e 
não apenas nas aulas”.

O Centro conta, actualmente, com 
alunos das mais diferentes faixas 
etárias, dos 17 aos 65 anos. Alunos 
que procuram o WSE pelos mais 
variados motivos, mas sobretudo por 
razões profissionais, “as pessoas 
sentem que o domínio da língua 
global, o Inglês, abre as portas a um 
futuro com melhores perspectivas”.
 
Cláudia Marinho apresenta-nos outros 
factores que estarão na base do 
sucesso da WSE em Guimarães: “O 
facto de garantirmos aos nossos 
alunos que, em meses conseguem 
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importante nos dias de hoje. E isso só 

é possível graças à combinação de 
estratégias de aprendizagem indivi-
dual, prática do idioma e consolidação 
permanente. Destaco também o 
acompanhamento constante, a 
flexibilidade de horários e de ritmo de 
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sempre interessante para o aluno, 
tanto pelos seus suportes, como pelos 
seus conteúdos. Este factor, unido ao 
progresso tangível e constante, fazem 
com que nunca seja aborrecido 
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Tel 253 422 690
Fax 253 422 691

Wall Street English
Guimarães tem um dos primeiros centros
a abrir com a nova imagem e nome

Wall Street English
aposta num novo centro
para ensinar o Inglês
a Mais Vimaranenses



Não é preciso uma máquina do tempo para 
recuar quase 900 anos. Basta visitar Guima-
rães neste final de semana e deixar-se 
enredar na história da Fundação do Condado 
Portucalense através da terceira edição da 
Feira Afonsina.

Com início no dia 13 e encerramento a 15, o 
evento da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Guimarães em parceria com A 
Oficina pretende trazer à cidade Património 
Mundial cerca de 200 mil pessoas. "Há três 
anos que vimos crescendo e tendo mais 
sucesso e isso é visível no aumento de partici-
pantes e visitantes", refere Amadeu Portilha, 
vereador do pelouro responsável. Ao ponto de 
ser particamente impossível apurar números 
fiéis. Ainda assim, "estaremos próximos das 
250 mil pessoas", arrisca o vereador.

Os números sustentam o êxito - reflectidos no 
aumento dos artesão, das tabernas, dos 
mercadores alimentares e das associações - 
mas é no cenário da feira, de passagem pelo 
quelho das desgraças, entre o pediente e a 
meretriz, o louco ou o empestado, contactan-
do de perto com a esterqueira, os objectos de 
tortura e o carro dos cadáveres. Ou, subindo ao 
castelo para presenciar o arraial dos militares 
ou contemplar as aves de rapina. O visitante 
segue embalado pelos gritos de combate e 
aliciado pelo pregão dos mercados.

Se há um ano a organização arrojou na exten-
são da Feira Afonsina até à Colina Sagrada, 
nesta edição de 2013 - que marca a "ressaca" 
da Capital Europeia da Cultural - o espaço físico 
voltou a ser aumentado, desta feita desde a 
rua da Rainha até ao Largo do Carmo. É, aliás, 
neste novo perímetro que se situará o tão 
concorrido quelho das desgraças.

mentação e a consolidação de um 
Condado Portucalense autónomo.
A recriação histórica culmina em 1127 
com o cerco a Guimarães.

Paralelamente à Feira vai decorrer mais 
uma edição da Doçaria no Convento nos 
claustros da Câmara Municipal.

Mantém-se a zona de iguarias e dos 
mercadores. No espaço envolvente 
do castelo, o visitante poderá 
contactar com o quotidiano das 
tropas e presenciar vários momentos 
de contextualização histórica.

Outra das novidades desta edição terá 
lugar na rua de Santa Maria. Numa 
iniciativa designada de "O esconderijo".  
Naquele canto escondido habita uma 
família por alguns considerada de 

loucos… Loucos porque decidiram não 
crescer e apenas se sentem felizes junto 
dos mais novos. Neste espaço, estes 
antigos mestres ensinarão a miúdos e 
graúdos as técnicas da escrita antiga e 
ainda lhes contarão as histórias e lendas 
que aprenderam ao longo da vida.

Oficinas de tinturaria, feltragem e 
tecelagem, teatro e visitas guiadas e 
até um espectáculo com música 
medieval incluem a agenda da edição 
de 2013 da Feira Afonsina.

O evento manteve o orçamento do 
ano anterior, cerca de 150 mil euros 
assegurados na totalidade pelos 
cofres do município.
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Mas, esta não é a única novidade face 
à edição do ano passado. Tendo como 
princípio subjacente a fruição das 
famílias e assumindo a vertente 
pedagógica a Feira Afonsina 2013 
investiu mais em worshops e em 
iniciativas para os mais novos, nomea-
damente com o Jardim dos Infantes.
Dificilmente se encontrará em Portu-
gal um cenário tão fiel à época como o 
centro histórico classificado de Guima-
rães o que permite à organização 
manter-se firme no objectivo do "rigor 
histórico", conforme reforçou o 
presidente da Câmara Municial. que 
aproveitou a sua intervenção para 
assumir uma transição à altura do que 
foi 2012 com os eventos da Capital 
Europeia da Cultura. "Em 2013 a procura 
de Guimarães foi quase tão intensa 
como em 2012", assegurou Magalhães.

Quem visitar Guimarães durante estes 
três dias tem garantida uma viagem 
inesquecível na história de Portugal. E 
falo-á a partir do berço da nacionalidade.

As ruas, largos e praças recriam o 
ambiente social e económico da época 
do Condado Portucalense com espetá-
culos, recriações históricas e zonas de 
mercadores, artífices e iguarias.

Novidades no programa e alargamen-
to do espaço físico

A Feira passou de Joanina para 
Afonsina. Em 2011 retratou o ambien-
te social e económico da época do 
Condado Portucalense e há um ano a 
fundação do reino de Portugal, já com 
Afonso Henriques no comando. Esta 
edição centra-se no período após a 
morte do conde D. Henrique.
 
O enquadramento histórico inicia-se 
com uma reunião da corte em torno 
de D.ª Teresa, viúva do Conde D. 
Henrique, que, por ser filha de Castela 
e estar mais próxima dos interesses da 
irmã (D.ª Urraca), se une ao fidalgo 
galego D. Fernão Peres de Trava, 
antevendo uma união entre o legado 
de D. Henrique e uma Galiza sob a 
influência de Castela. 

O Infante, Afonso Henriques, assume 
uma fação que se considera herdeira 
do desejo e do projecto pessoal do 
falecido Conde D. Henrique, a imple-
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Tem 12168 dias de bombeiro ao serviço 
dos voluntários de Guimarães. É 
comandante há 10 anos. Bento Marques 
comanda no teatro de operações e gere 
desde a secretária as necessidades da 
corporação. 

Guimarães acompanhou a tendência 
nacional no que respeita a área ardida, 
embora com menos incêndios regista-
dos do que em 2012. 

Neste Verão perderam uma viatura, mas 
não perderam vidas.

O comandante dos Bombeiros Voluntá-
rios de Guimarães faz uma análise ao 
Verão, desvenda os projectos vindouros 
e deixa dicas cruciais de segurança...

+G Senhor comandante, desde 2005 
que não se perdiam tantas vidas no 
combate aos incêndios...

BM É verdade. Só em 2005 é que se 
havia perdido tantas vidas. 

Se compararmos também este ano 
com 2005 verificamos que há oito 
anos foi pior. Em Guimarães, em 
2005 arderam 520 hectares resultan-
tes de 438 acidentes.

Este ano tem sido trágico, mas dificil-
mente atingirá os números de 2005.

+G Como caracteriza este ano e a época dos
fogos, em particular?
BM Comparativamente com o país não 
considero que os nossos números sejam 
críticos. Não tivemos situações tão alarman-
tes como no Caramulo, por exemplo.
O ano passado tivemos 174 incên-

dios e até hoje - estamos a meio de 
Setembro - levamos 141, ou seja 
menos,  mas curiosamente já temos 
mais área ardida do que o ano 
passado em que tivemos 176 e este 
ano já vamos com 229.

Menos incêndios mas piores de 
combater do que os do último ano...
Como de resto tem acontecido em 
todo o país. 

Tivemos um incêndio em S. Cristovão 
de Selho que apanhou a Senhora dos 
Montes onde arderam quase 100 
hectares. Só um incêndio consumiu 
quase 50% da área ardida.

Este é mais um ano atípico. Só em 
Agosto tivemos 70 ocorrências. É muita 
coisa. O ano passado tivemos 16! Veja 
bem a diferença. E o ano passado em 
Agosto nem 1 hectar ardeu. Este ano 
só em Agosto arderam 156 hectares.

+G Registou-se alguma situação de 
maior gravidade?
BM Tivemos o capotamento de uma 
viatura numa ravina de onde resulta-
ram três feridos ligeiros. Esta foi a 
pior situação.

De resto, seis bombeiros necessita-
ram de assistência hospitalar, alguns 
por inalação de fumo, outros por 
desgaste e os três feridos que 
resultaram do acidente.

+G Qual foi o pior fogo que tiveram?
BM Tivemos um incêndio em S. 
Cristovão de Selho que apanhou a 
Senhora dos Montes onde arderam quase 
100 hectares. Só um incêndio consumiu 

quase 50% da área total ardida. E aconte-
ceu no dia em que o país estava a arder. 
Não havia meios nem aérios nem terres-
tres para nos apoiarem.

+G Estamos em meados de Setem-
bro. O pior já passou?
BM O tempo está cada vez mais 
incerto. Ainda podemos apanhar um 
resto de Setembro e um Outubro 
com temperaturas altas.
 
Tivemos um Verão quente, contraria-
mente ao que tinham avançado, com 
ventos de leste muito perigosos.
Há muita floresta e ainda pode aconte-
cer muita coisa neste mês e meio.

+G Senhor comandante, os números 
são claros. A maioria dos incêndios 
resulta de mão criminosa...
BM Quando me vêm dizer que um 
incêndio começou à 1 da manhã, o 
que posso pensar? Não há sol...
Os incendiários são normalmente 
pessoas com transtornos psiquiátri-
cos, mas há um bocadinho de tudo. 
Desde vandalismo a desacatos 
familiares... Mas não tenho dúvidas 
que a maioria dos incêndios tem 
origem criminosa.

+G Que causas naturais justificam a 
deflagração de um incêndio?
BM O vidro em contacto com o sol, 
se tiver combustível próximo... Mas, 
não deixa de ser negligência porque 
uma máquina ou um tractor podem 
provocar um incêndio. Aliás, em 
certas zonas é interdita a passagem 
desses veículos. 

+G Não se devia apostar mais na 
prevenção, até através da formação 
cívica e nas próprias escolas de modo 
às pessoas - e principalmente as 
crianças - entenderem a gravidade 
de provocar um incêndio?
BM A prevenção tem que ser feita. O 
trabalho deve ser a montante.

A vigilância é fundamental, mas o 
ordenamento da floresta é igualmente 
importante. Não podemos ter a vegeta-
ção a crescer desordenadamente.

+G Isso acontece em Guimarães?
BM Acontece em todo o país...
Para ter uma ideia os eucaliptos são uma 
praga e crescem muito rapidamente.

É muito importante vigiar, mas 
também ordenar o território.  É uma 
luta dos bombeiros desde há 20 
anos. Se não tivermos em considera-
ção estes dois aspectos o combate 
ao fogo será muito mais difícil.

Os bombeiros de Guimarães fazem 
formação nas escolas primárias ou 
promovem visitas ao quartel para as 
crianças terem a percepção da dificuldade 
que é combater um fogo, através do 
conhecimento do parque automóvel e do 
contacto com os próprios bombeiros?

Os bombeiros fazem isso o ano inteiro. Passam 
pelo quartel entre 10 a 15 mil crianças.

+G Acha que as pessoas já entenderam 
que provocar um fogo é um acto tão 
criminoso como outro qualquer? E 
comparável a um homicídio porque 
também tira vidas, como de resto 
aconteceu no Caramulo que culminou 
com uma detenção. Às vezes tenho a 
ideia que a sociedade considera os 
incendiários menos criminosos do que 
os outros. Concorda comigo?
BM Sim... Em Guimarães, particular-
mente, há pessoas identificadas 
como incendiários. São reincidentes 
com problemas do foro psiquiátrico. 
Chegavam o lume a todo o lado por 
onde passavam, mas continuam 
livres, inclusive no Verão. Isto é 
impunidade. Sei de casos de pessoas 
que ao fim de 10 anos confessam os 
incêndios que provocaram ao longo 
de todo esse tempo.
Mas, também tenho de falar da 
questão da propriedade. Os terrenos 
ou são do Estado ou são de particula-
res e não se pode atirar responsabili-
dades, mas antes, todos trabalhar-
mos em conjunto no combate aos 
incêndios. A responsabilidade é de 
todos e todos temos de agir civica-
mente para evitar os fogos.

+G Na prática, o que é que as pessoas 
devem fazer?
BM Olhe, dou-lhe o exemplo do 

valia do país e Deus me livre se o 
Estado tivesse que profissionalizar 
todos os bombeiros.

É um voluntário quase profissional...
Muito exigente... Temos cerca de 
110 voluntários, mas posso garantir 
que neste grupo todos os elementos 
são fiéis à causa dos bombeiros. 

+G Quais são os projectos futuros 
desta corporação?
BM A protecção dos bombeiros é uma 
prioridade. E neste momento tenho os 
homens bem equipados no que 
respeita aos incêndios urbanos e 
industriais. Podemos melhorar 
relativamente aos incêndios florestais.

Como lhe referi perdemos uma 
viatura no combate a um fogo e 
temos de substituí-la o mais rápido 
possível. Além disso, e esta é uma 
reinvindicação já antiga, precisamos 
de uma viatura para actuar no centro 
histórico. Isto é urgente.
 
Posso também referir a nossa 
auto-escada que já tem 31 anos. Foi 
agora reparada. Mas, a nossa auto-
-escada só tem 33 metros e precisá-
vamos de uma de 50 metros. É um 
projecto ambicioso a rondar os 800 
mil euros, mas não é impossível, 
talvez com uma candidatura a 
fundos comunitários.

Há sempres questões pontuais de 
manutenção e no futuro também 
temos de pensar num novo veículo 
florestal e de ir substituindo o 
parque das ambulâncias.

Finalmente, noutro âmbito, em 2014, 
vamos comemorar 137 anos e está em 
cima da mesa o projecto para a criação 
de uma biblioteca e um museu porque 
o espólio dos Bombeiros Voluntários 
de Guimarães é riquíssimo. 

+G Com os meios disponíveis e com este 
efectivo de homens, enquanto coman-
dante da principal corporação de bombei-
ros, Guimarães é um concelho seguro?
BM Sim. Claro que há sempre situa-
ções pontuais e outras que se 
podem melhorar, nomeadamente 
com a aquisição das viaturas que lhe 
falei e na substituição da auto- 
escada, mas de uma forma geral esta 
corporação juntamente com a das 
Taipas serve bem o concelho.

proprietário de uma empresa que limpou 
um terreno que nem era seu porque 
receava um incêndio e todos os riscos que 
podiam resultar como a segurança dos 
seus funcionários e da sua fábrica. Todos 
devíamos ter esta consciência cívica.

Mas ninguém limpa nada. Ou se 
limpa, vai pela forma mais barata 
que é chegar-lhe o lume.

+G Nem os particulares nem o 
Estado limpam?
BM Ninguém limpa. Devia-se come-
çar a pensar na biomassa, mas é um 
processo caro.

Olhe na Galiza já o fazem depois dos 
incêndios terríveis que tiveram. Mas, 
em relação à limpeza, é obrigatório 
por lei, os proprietários limparam até 
50 metros da área envolvente. Mas 
quando somos chamados vemos o 
mato a subir pelas paredes...

É muito importante fazer cumprir esta 
lei. As autarquias deviam estar atentas.

Às vezes recebemos chamadas de 
pessoas muito aflitas que o fogo lhes 
vai chegar à casa e quando lá chega-
mos é uma coisa de nada. Ou seja, 
estou a dispensar meios que serão 
eventualmente necessários para 
uma verdadeira ocorrência.

+G Falamos de falsas urgências...
BM Exactamente. Se limpassem a zona 
circundante isso não acontecia. Ainda 
recentemente fomos solicitados para 
uma falsa situação quando estava a 
combater um incêndio em Rendufe. 
Tive de accionar a sirene e enviar para 
o local um veículo industrial e quando 
lá chegamos não era nada.

+G Este ano trouxe outra vez a público 
a questão da falta de apoio às corpora-
ções. Qual é a sua posição sobre isso?
BM A minha posição é clara. Os meios 
que temos são insuficientes para 
darmos cobertura a uma zona 
florestal como tem Guimarães.

Nenhuma corporação do país pode 
dizer que está bem apetrechada, a 

não ser que não tenha zona florestal.
Além das viaturas serem muito caras 
também há a questão dos homens e 
da sua segurança.

Guimarães não é um concelho fácil 
de intervenção para os bombeiros...
Temos entre 30 a 35 emergências 
diárias! Guimarães tem uma zona 
industrial grande, uma cidade nova e 
velha, cobre 120 mil habitantes. Tem 
auto estradas, vamos daqui até 
Braga e daqui até Felgueiras. Tem 
zona florestal, urbana e industrial! E 
ainda os acidentes.

+G Os 36 bombeiros profissionais 
que têm não são suficientes?
BM Não. E note-se que não fazemos 
transporte de doentes.

+G Qual seria o número ideal?
BM 50 homens... Temos muito 
serviço nocturno também e tivemos 
de reforçar os piquetes com profis-
sionais de modo a termos os voluntá-
rios na segunda linha de intervenção 
porque no outro dia têm que ir 
trabalhar e se não produzirem o 
patrão manda-os embora.

+G Há cada vez menos sensibilidade 
dos patrões para o voluntariado?
BM Sem dúvida. Já não há facilidade 
como antes. Se disserem ao patrão 
que têm de vir ele manda-os ficar 
pelos bombeiros. Actualmente são 
poucos os que arriscam.

+G O voluntariado está em risco?
BM O voluntariado está a cair tragica-
mente. E em Guimarães igualmente. 
As exigências são muito grandes 
para se ser voluntário. Tem que se 
tirar uma formação de meio ano e 
depois estar aqui outro meio ano em 
estágio e mais formações contínuas 
que se realizam ao sábado ou ao 
domingo. Mais os piquetes noctur-
nos e de fim de semana. O volunta-
riado nos bombeiros é incomparável 
ao voluntariado noutras instituições 
onde só se está uma hora ou duas.

Mas o voluntariado não pode acabar. 
Se acabar perdemos a maior mais 

" Guimarães é um
concelho�eguro"

Bento Marques em entrevista
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Tem 12168 dias de bombeiro ao serviço 
dos voluntários de Guimarães. É 
comandante há 10 anos. Bento Marques 
comanda no teatro de operações e gere 
desde a secretária as necessidades da 
corporação. 

Guimarães acompanhou a tendência 
nacional no que respeita a área ardida, 
embora com menos incêndios regista-
dos do que em 2012. 

Neste Verão perderam uma viatura, mas 
não perderam vidas.

O comandante dos Bombeiros Voluntá-
rios de Guimarães faz uma análise ao 
Verão, desvenda os projectos vindouros 
e deixa dicas cruciais de segurança...

+G Senhor comandante, desde 2005 
que não se perdiam tantas vidas no 
combate aos incêndios...

BM É verdade. Só em 2005 é que se 
havia perdido tantas vidas. 

Se compararmos também este ano 
com 2005 verificamos que há oito 
anos foi pior. Em Guimarães, em 
2005 arderam 520 hectares resultan-
tes de 438 acidentes.

Este ano tem sido trágico, mas dificil-
mente atingirá os números de 2005.

+G Como caracteriza este ano e a época dos
fogos, em particular?
BM Comparativamente com o país não 
considero que os nossos números sejam 
críticos. Não tivemos situações tão alarman-
tes como no Caramulo, por exemplo.
O ano passado tivemos 174 incên-

dios e até hoje - estamos a meio de 
Setembro - levamos 141, ou seja 
menos,  mas curiosamente já temos 
mais área ardida do que o ano 
passado em que tivemos 176 e este 
ano já vamos com 229.

Menos incêndios mas piores de 
combater do que os do último ano...
Como de resto tem acontecido em 
todo o país. 

Tivemos um incêndio em S. Cristovão 
de Selho que apanhou a Senhora dos 
Montes onde arderam quase 100 
hectares. Só um incêndio consumiu 
quase 50% da área ardida.

Este é mais um ano atípico. Só em 
Agosto tivemos 70 ocorrências. É muita 
coisa. O ano passado tivemos 16! Veja 
bem a diferença. E o ano passado em 
Agosto nem 1 hectar ardeu. Este ano 
só em Agosto arderam 156 hectares.

+G Registou-se alguma situação de 
maior gravidade?
BM Tivemos o capotamento de uma 
viatura numa ravina de onde resulta-
ram três feridos ligeiros. Esta foi a 
pior situação.

De resto, seis bombeiros necessita-
ram de assistência hospitalar, alguns 
por inalação de fumo, outros por 
desgaste e os três feridos que 
resultaram do acidente.

+G Qual foi o pior fogo que tiveram?
BM Tivemos um incêndio em S. 
Cristovão de Selho que apanhou a 
Senhora dos Montes onde arderam quase 
100 hectares. Só um incêndio consumiu 

quase 50% da área total ardida. E aconte-
ceu no dia em que o país estava a arder. 
Não havia meios nem aérios nem terres-
tres para nos apoiarem.

+G Estamos em meados de Setem-
bro. O pior já passou?
BM O tempo está cada vez mais 
incerto. Ainda podemos apanhar um 
resto de Setembro e um Outubro 
com temperaturas altas.
 
Tivemos um Verão quente, contraria-
mente ao que tinham avançado, com 
ventos de leste muito perigosos.
Há muita floresta e ainda pode aconte-
cer muita coisa neste mês e meio.

+G Senhor comandante, os números 
são claros. A maioria dos incêndios 
resulta de mão criminosa...
BM Quando me vêm dizer que um 
incêndio começou à 1 da manhã, o 
que posso pensar? Não há sol...
Os incendiários são normalmente 
pessoas com transtornos psiquiátri-
cos, mas há um bocadinho de tudo. 
Desde vandalismo a desacatos 
familiares... Mas não tenho dúvidas 
que a maioria dos incêndios tem 
origem criminosa.

+G Que causas naturais justificam a 
deflagração de um incêndio?
BM O vidro em contacto com o sol, 
se tiver combustível próximo... Mas, 
não deixa de ser negligência porque 
uma máquina ou um tractor podem 
provocar um incêndio. Aliás, em 
certas zonas é interdita a passagem 
desses veículos. 

+G Não se devia apostar mais na 
prevenção, até através da formação 
cívica e nas próprias escolas de modo 
às pessoas - e principalmente as 
crianças - entenderem a gravidade 
de provocar um incêndio?
BM A prevenção tem que ser feita. O 
trabalho deve ser a montante.

A vigilância é fundamental, mas o 
ordenamento da floresta é igualmente 
importante. Não podemos ter a vegeta-
ção a crescer desordenadamente.

+G Isso acontece em Guimarães?
BM Acontece em todo o país...
Para ter uma ideia os eucaliptos são uma 
praga e crescem muito rapidamente.

É muito importante vigiar, mas 
também ordenar o território.  É uma 
luta dos bombeiros desde há 20 
anos. Se não tivermos em considera-
ção estes dois aspectos o combate 
ao fogo será muito mais difícil.

Os bombeiros de Guimarães fazem 
formação nas escolas primárias ou 
promovem visitas ao quartel para as 
crianças terem a percepção da dificuldade 
que é combater um fogo, através do 
conhecimento do parque automóvel e do 
contacto com os próprios bombeiros?

Os bombeiros fazem isso o ano inteiro. Passam 
pelo quartel entre 10 a 15 mil crianças.

+G Acha que as pessoas já entenderam 
que provocar um fogo é um acto tão 
criminoso como outro qualquer? E 
comparável a um homicídio porque 
também tira vidas, como de resto 
aconteceu no Caramulo que culminou 
com uma detenção. Às vezes tenho a 
ideia que a sociedade considera os 
incendiários menos criminosos do que 
os outros. Concorda comigo?
BM Sim... Em Guimarães, particular-
mente, há pessoas identificadas 
como incendiários. São reincidentes 
com problemas do foro psiquiátrico. 
Chegavam o lume a todo o lado por 
onde passavam, mas continuam 
livres, inclusive no Verão. Isto é 
impunidade. Sei de casos de pessoas 
que ao fim de 10 anos confessam os 
incêndios que provocaram ao longo 
de todo esse tempo.
Mas, também tenho de falar da 
questão da propriedade. Os terrenos 
ou são do Estado ou são de particula-
res e não se pode atirar responsabili-
dades, mas antes, todos trabalhar-
mos em conjunto no combate aos 
incêndios. A responsabilidade é de 
todos e todos temos de agir civica-
mente para evitar os fogos.

+G Na prática, o que é que as pessoas 
devem fazer?
BM Olhe, dou-lhe o exemplo do 

valia do país e Deus me livre se o 
Estado tivesse que profissionalizar 
todos os bombeiros.

É um voluntário quase profissional...
Muito exigente... Temos cerca de 
110 voluntários, mas posso garantir 
que neste grupo todos os elementos 
são fiéis à causa dos bombeiros. 

+G Quais são os projectos futuros 
desta corporação?
BM A protecção dos bombeiros é uma 
prioridade. E neste momento tenho os 
homens bem equipados no que 
respeita aos incêndios urbanos e 
industriais. Podemos melhorar 
relativamente aos incêndios florestais.

Como lhe referi perdemos uma 
viatura no combate a um fogo e 
temos de substituí-la o mais rápido 
possível. Além disso, e esta é uma 
reinvindicação já antiga, precisamos 
de uma viatura para actuar no centro 
histórico. Isto é urgente.
 
Posso também referir a nossa 
auto-escada que já tem 31 anos. Foi 
agora reparada. Mas, a nossa auto-
-escada só tem 33 metros e precisá-
vamos de uma de 50 metros. É um 
projecto ambicioso a rondar os 800 
mil euros, mas não é impossível, 
talvez com uma candidatura a 
fundos comunitários.

Há sempres questões pontuais de 
manutenção e no futuro também 
temos de pensar num novo veículo 
florestal e de ir substituindo o 
parque das ambulâncias.

Finalmente, noutro âmbito, em 2014, 
vamos comemorar 137 anos e está em 
cima da mesa o projecto para a criação 
de uma biblioteca e um museu porque 
o espólio dos Bombeiros Voluntários 
de Guimarães é riquíssimo. 

+G Com os meios disponíveis e com este 
efectivo de homens, enquanto coman-
dante da principal corporação de bombei-
ros, Guimarães é um concelho seguro?
BM Sim. Claro que há sempre situa-
ções pontuais e outras que se 
podem melhorar, nomeadamente 
com a aquisição das viaturas que lhe 
falei e na substituição da auto- 
escada, mas de uma forma geral esta 
corporação juntamente com a das 
Taipas serve bem o concelho.

proprietário de uma empresa que limpou 
um terreno que nem era seu porque 
receava um incêndio e todos os riscos que 
podiam resultar como a segurança dos 
seus funcionários e da sua fábrica. Todos 
devíamos ter esta consciência cívica.

Mas ninguém limpa nada. Ou se 
limpa, vai pela forma mais barata 
que é chegar-lhe o lume.

+G Nem os particulares nem o 
Estado limpam?
BM Ninguém limpa. Devia-se come-
çar a pensar na biomassa, mas é um 
processo caro.

Olhe na Galiza já o fazem depois dos 
incêndios terríveis que tiveram. Mas, 
em relação à limpeza, é obrigatório 
por lei, os proprietários limparam até 
50 metros da área envolvente. Mas 
quando somos chamados vemos o 
mato a subir pelas paredes...

É muito importante fazer cumprir esta 
lei. As autarquias deviam estar atentas.

Às vezes recebemos chamadas de 
pessoas muito aflitas que o fogo lhes 
vai chegar à casa e quando lá chega-
mos é uma coisa de nada. Ou seja, 
estou a dispensar meios que serão 
eventualmente necessários para 
uma verdadeira ocorrência.

+G Falamos de falsas urgências...
BM Exactamente. Se limpassem a zona 
circundante isso não acontecia. Ainda 
recentemente fomos solicitados para 
uma falsa situação quando estava a 
combater um incêndio em Rendufe. 
Tive de accionar a sirene e enviar para 
o local um veículo industrial e quando 
lá chegamos não era nada.

+G Este ano trouxe outra vez a público 
a questão da falta de apoio às corpora-
ções. Qual é a sua posição sobre isso?
BM A minha posição é clara. Os meios 
que temos são insuficientes para 
darmos cobertura a uma zona 
florestal como tem Guimarães.

Nenhuma corporação do país pode 
dizer que está bem apetrechada, a 

não ser que não tenha zona florestal.
Além das viaturas serem muito caras 
também há a questão dos homens e 
da sua segurança.

Guimarães não é um concelho fácil 
de intervenção para os bombeiros...
Temos entre 30 a 35 emergências 
diárias! Guimarães tem uma zona 
industrial grande, uma cidade nova e 
velha, cobre 120 mil habitantes. Tem 
auto estradas, vamos daqui até 
Braga e daqui até Felgueiras. Tem 
zona florestal, urbana e industrial! E 
ainda os acidentes.

+G Os 36 bombeiros profissionais 
que têm não são suficientes?
BM Não. E note-se que não fazemos 
transporte de doentes.

+G Qual seria o número ideal?
BM 50 homens... Temos muito 
serviço nocturno também e tivemos 
de reforçar os piquetes com profis-
sionais de modo a termos os voluntá-
rios na segunda linha de intervenção 
porque no outro dia têm que ir 
trabalhar e se não produzirem o 
patrão manda-os embora.

+G Há cada vez menos sensibilidade 
dos patrões para o voluntariado?
BM Sem dúvida. Já não há facilidade 
como antes. Se disserem ao patrão 
que têm de vir ele manda-os ficar 
pelos bombeiros. Actualmente são 
poucos os que arriscam.

+G O voluntariado está em risco?
BM O voluntariado está a cair tragica-
mente. E em Guimarães igualmente. 
As exigências são muito grandes 
para se ser voluntário. Tem que se 
tirar uma formação de meio ano e 
depois estar aqui outro meio ano em 
estágio e mais formações contínuas 
que se realizam ao sábado ou ao 
domingo. Mais os piquetes noctur-
nos e de fim de semana. O volunta-
riado nos bombeiros é incomparável 
ao voluntariado noutras instituições 
onde só se está uma hora ou duas.

Mas o voluntariado não pode acabar. 
Se acabar perdemos a maior mais 
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Tem 12168 dias de bombeiro ao serviço 
dos voluntários de Guimarães. É 
comandante há 10 anos. Bento Marques 
comanda no teatro de operações e gere 
desde a secretária as necessidades da 
corporação. 

Guimarães acompanhou a tendência 
nacional no que respeita a área ardida, 
embora com menos incêndios regista-
dos do que em 2012. 

Neste Verão perderam uma viatura, mas 
não perderam vidas.

O comandante dos Bombeiros Voluntá-
rios de Guimarães faz uma análise ao 
Verão, desvenda os projectos vindouros 
e deixa dicas cruciais de segurança...

+G Senhor comandante, desde 2005 
que não se perdiam tantas vidas no 
combate aos incêndios...

BM É verdade. Só em 2005 é que se 
havia perdido tantas vidas. 

Se compararmos também este ano 
com 2005 verificamos que há oito 
anos foi pior. Em Guimarães, em 
2005 arderam 520 hectares resultan-
tes de 438 acidentes.

Este ano tem sido trágico, mas dificil-
mente atingirá os números de 2005.

+G Como caracteriza este ano e a época dos
fogos, em particular?
BM Comparativamente com o país não 
considero que os nossos números sejam 
críticos. Não tivemos situações tão alarman-
tes como no Caramulo, por exemplo.
O ano passado tivemos 174 incên-

dios e até hoje - estamos a meio de 
Setembro - levamos 141, ou seja 
menos,  mas curiosamente já temos 
mais área ardida do que o ano 
passado em que tivemos 176 e este 
ano já vamos com 229.

Menos incêndios mas piores de 
combater do que os do último ano...
Como de resto tem acontecido em 
todo o país. 

Tivemos um incêndio em S. Cristovão 
de Selho que apanhou a Senhora dos 
Montes onde arderam quase 100 
hectares. Só um incêndio consumiu 
quase 50% da área ardida.

Este é mais um ano atípico. Só em 
Agosto tivemos 70 ocorrências. É muita 
coisa. O ano passado tivemos 16! Veja 
bem a diferença. E o ano passado em 
Agosto nem 1 hectar ardeu. Este ano 
só em Agosto arderam 156 hectares.

+G Registou-se alguma situação de 
maior gravidade?
BM Tivemos o capotamento de uma 
viatura numa ravina de onde resulta-
ram três feridos ligeiros. Esta foi a 
pior situação.

De resto, seis bombeiros necessita-
ram de assistência hospitalar, alguns 
por inalação de fumo, outros por 
desgaste e os três feridos que 
resultaram do acidente.

+G Qual foi o pior fogo que tiveram?
BM Tivemos um incêndio em S. 
Cristovão de Selho que apanhou a 
Senhora dos Montes onde arderam quase 
100 hectares. Só um incêndio consumiu 

quase 50% da área total ardida. E aconte-
ceu no dia em que o país estava a arder. 
Não havia meios nem aérios nem terres-
tres para nos apoiarem.

+G Estamos em meados de Setem-
bro. O pior já passou?
BM O tempo está cada vez mais 
incerto. Ainda podemos apanhar um 
resto de Setembro e um Outubro 
com temperaturas altas.
 
Tivemos um Verão quente, contraria-
mente ao que tinham avançado, com 
ventos de leste muito perigosos.
Há muita floresta e ainda pode aconte-
cer muita coisa neste mês e meio.

+G Senhor comandante, os números 
são claros. A maioria dos incêndios 
resulta de mão criminosa...
BM Quando me vêm dizer que um 
incêndio começou à 1 da manhã, o 
que posso pensar? Não há sol...
Os incendiários são normalmente 
pessoas com transtornos psiquiátri-
cos, mas há um bocadinho de tudo. 
Desde vandalismo a desacatos 
familiares... Mas não tenho dúvidas 
que a maioria dos incêndios tem 
origem criminosa.

+G Que causas naturais justificam a 
deflagração de um incêndio?
BM O vidro em contacto com o sol, 
se tiver combustível próximo... Mas, 
não deixa de ser negligência porque 
uma máquina ou um tractor podem 
provocar um incêndio. Aliás, em 
certas zonas é interdita a passagem 
desses veículos. 

+G Não se devia apostar mais na 
prevenção, até através da formação 
cívica e nas próprias escolas de modo 
às pessoas - e principalmente as 
crianças - entenderem a gravidade 
de provocar um incêndio?
BM A prevenção tem que ser feita. O 
trabalho deve ser a montante.

A vigilância é fundamental, mas o 
ordenamento da floresta é igualmente 
importante. Não podemos ter a vegeta-
ção a crescer desordenadamente.

+G Isso acontece em Guimarães?
BM Acontece em todo o país...
Para ter uma ideia os eucaliptos são uma 
praga e crescem muito rapidamente.

É muito importante vigiar, mas 
também ordenar o território.  É uma 
luta dos bombeiros desde há 20 
anos. Se não tivermos em considera-
ção estes dois aspectos o combate 
ao fogo será muito mais difícil.

Os bombeiros de Guimarães fazem 
formação nas escolas primárias ou 
promovem visitas ao quartel para as 
crianças terem a percepção da dificuldade 
que é combater um fogo, através do 
conhecimento do parque automóvel e do 
contacto com os próprios bombeiros?

Os bombeiros fazem isso o ano inteiro. Passam 
pelo quartel entre 10 a 15 mil crianças.

+G Acha que as pessoas já entenderam 
que provocar um fogo é um acto tão 
criminoso como outro qualquer? E 
comparável a um homicídio porque 
também tira vidas, como de resto 
aconteceu no Caramulo que culminou 
com uma detenção. Às vezes tenho a 
ideia que a sociedade considera os 
incendiários menos criminosos do que 
os outros. Concorda comigo?
BM Sim... Em Guimarães, particular-
mente, há pessoas identificadas 
como incendiários. São reincidentes 
com problemas do foro psiquiátrico. 
Chegavam o lume a todo o lado por 
onde passavam, mas continuam 
livres, inclusive no Verão. Isto é 
impunidade. Sei de casos de pessoas 
que ao fim de 10 anos confessam os 
incêndios que provocaram ao longo 
de todo esse tempo.
Mas, também tenho de falar da 
questão da propriedade. Os terrenos 
ou são do Estado ou são de particula-
res e não se pode atirar responsabili-
dades, mas antes, todos trabalhar-
mos em conjunto no combate aos 
incêndios. A responsabilidade é de 
todos e todos temos de agir civica-
mente para evitar os fogos.

+G Na prática, o que é que as pessoas 
devem fazer?
BM Olhe, dou-lhe o exemplo do 

valia do país e Deus me livre se o 
Estado tivesse que profissionalizar 
todos os bombeiros.

É um voluntário quase profissional...
Muito exigente... Temos cerca de 
110 voluntários, mas posso garantir 
que neste grupo todos os elementos 
são fiéis à causa dos bombeiros. 

+G Quais são os projectos futuros 
desta corporação?
BM A protecção dos bombeiros é uma 
prioridade. E neste momento tenho os 
homens bem equipados no que 
respeita aos incêndios urbanos e 
industriais. Podemos melhorar 
relativamente aos incêndios florestais.

Como lhe referi perdemos uma 
viatura no combate a um fogo e 
temos de substituí-la o mais rápido 
possível. Além disso, e esta é uma 
reinvindicação já antiga, precisamos 
de uma viatura para actuar no centro 
histórico. Isto é urgente.
 
Posso também referir a nossa 
auto-escada que já tem 31 anos. Foi 
agora reparada. Mas, a nossa auto-
-escada só tem 33 metros e precisá-
vamos de uma de 50 metros. É um 
projecto ambicioso a rondar os 800 
mil euros, mas não é impossível, 
talvez com uma candidatura a 
fundos comunitários.

Há sempres questões pontuais de 
manutenção e no futuro também 
temos de pensar num novo veículo 
florestal e de ir substituindo o 
parque das ambulâncias.

Finalmente, noutro âmbito, em 2014, 
vamos comemorar 137 anos e está em 
cima da mesa o projecto para a criação 
de uma biblioteca e um museu porque 
o espólio dos Bombeiros Voluntários 
de Guimarães é riquíssimo. 

+G Com os meios disponíveis e com este 
efectivo de homens, enquanto coman-
dante da principal corporação de bombei-
ros, Guimarães é um concelho seguro?
BM Sim. Claro que há sempre situa-
ções pontuais e outras que se 
podem melhorar, nomeadamente 
com a aquisição das viaturas que lhe 
falei e na substituição da auto- 
escada, mas de uma forma geral esta 
corporação juntamente com a das 
Taipas serve bem o concelho.

proprietário de uma empresa que limpou 
um terreno que nem era seu porque 
receava um incêndio e todos os riscos que 
podiam resultar como a segurança dos 
seus funcionários e da sua fábrica. Todos 
devíamos ter esta consciência cívica.

Mas ninguém limpa nada. Ou se 
limpa, vai pela forma mais barata 
que é chegar-lhe o lume.

+G Nem os particulares nem o 
Estado limpam?
BM Ninguém limpa. Devia-se come-
çar a pensar na biomassa, mas é um 
processo caro.

Olhe na Galiza já o fazem depois dos 
incêndios terríveis que tiveram. Mas, 
em relação à limpeza, é obrigatório 
por lei, os proprietários limparam até 
50 metros da área envolvente. Mas 
quando somos chamados vemos o 
mato a subir pelas paredes...

É muito importante fazer cumprir esta 
lei. As autarquias deviam estar atentas.

Às vezes recebemos chamadas de 
pessoas muito aflitas que o fogo lhes 
vai chegar à casa e quando lá chega-
mos é uma coisa de nada. Ou seja, 
estou a dispensar meios que serão 
eventualmente necessários para 
uma verdadeira ocorrência.

+G Falamos de falsas urgências...
BM Exactamente. Se limpassem a zona 
circundante isso não acontecia. Ainda 
recentemente fomos solicitados para 
uma falsa situação quando estava a 
combater um incêndio em Rendufe. 
Tive de accionar a sirene e enviar para 
o local um veículo industrial e quando 
lá chegamos não era nada.

+G Este ano trouxe outra vez a público 
a questão da falta de apoio às corpora-
ções. Qual é a sua posição sobre isso?
BM A minha posição é clara. Os meios 
que temos são insuficientes para 
darmos cobertura a uma zona 
florestal como tem Guimarães.

Nenhuma corporação do país pode 
dizer que está bem apetrechada, a 

não ser que não tenha zona florestal.
Além das viaturas serem muito caras 
também há a questão dos homens e 
da sua segurança.

Guimarães não é um concelho fácil 
de intervenção para os bombeiros...
Temos entre 30 a 35 emergências 
diárias! Guimarães tem uma zona 
industrial grande, uma cidade nova e 
velha, cobre 120 mil habitantes. Tem 
auto estradas, vamos daqui até 
Braga e daqui até Felgueiras. Tem 
zona florestal, urbana e industrial! E 
ainda os acidentes.

+G Os 36 bombeiros profissionais 
que têm não são suficientes?
BM Não. E note-se que não fazemos 
transporte de doentes.

+G Qual seria o número ideal?
BM 50 homens... Temos muito 
serviço nocturno também e tivemos 
de reforçar os piquetes com profis-
sionais de modo a termos os voluntá-
rios na segunda linha de intervenção 
porque no outro dia têm que ir 
trabalhar e se não produzirem o 
patrão manda-os embora.

+G Há cada vez menos sensibilidade 
dos patrões para o voluntariado?
BM Sem dúvida. Já não há facilidade 
como antes. Se disserem ao patrão 
que têm de vir ele manda-os ficar 
pelos bombeiros. Actualmente são 
poucos os que arriscam.

+G O voluntariado está em risco?
BM O voluntariado está a cair tragica-
mente. E em Guimarães igualmente. 
As exigências são muito grandes 
para se ser voluntário. Tem que se 
tirar uma formação de meio ano e 
depois estar aqui outro meio ano em 
estágio e mais formações contínuas 
que se realizam ao sábado ou ao 
domingo. Mais os piquetes noctur-
nos e de fim de semana. O volunta-
riado nos bombeiros é incomparável 
ao voluntariado noutras instituições 
onde só se está uma hora ou duas.

Mas o voluntariado não pode acabar. 
Se acabar perdemos a maior mais 

Empresa pioneira na aplicação da pele 
de peixe em ramos tão distintos como o 
mobiliário ou o calçado é de Guimarães

Numa exposição de mobiliário, o 
bacalhau foi rei. À mesa, em cadeiras 
ou em móveis de sala.

O próximo passo até pode ser dado 
com ele nos pés. Exibido em malas. Ou 
contemplado na decoração da sala.
O arrojo é do departamento de 
inovação da Soguima...

Foi na última edição da Feira do Móvel 
de Paços de Ferreira que a Soguima 
escreveu mais uma linha de sucesso na 
história de quase um quarto de século 
a trabalhar o bacalhau.

Sendo um certame de mobiliário o 
leitor estará a questionar-se da 
pertinência da presença de uma 
empresa de ultracongelados e ficará 
ainda mais surpreendido se lhe 
disser que à mesa - em cadeiras ou 
móveis de sala - o bacalhau foi rei. 
Ou antes, a sua pele.

Foi há meio ano que esta empresa, 
instalada no parque industrial de Vila 
Nova de Sande, se debruçou numa 
forma de rentabilizar a pele do peixe, 
até ali, desperdiçada ou usada, por 
exemplo, apenas para nutrição animal.

Tendo subjacente princípios como 
rentabilização total, zero desperdício 
e valorização de recursos o departa-
mento de inovação da Soguima 
decididiu "acrescentar valor a um 
subproduto e tratar a pele de peixe 
como se fosse outra pele qualquer", 

conforme explica Daniel Guimarães. 
Aproveitando o know- how de uma 
equipa qualificada de trabalhadores. 
Introduzindo alterações, nomeada-
mente no processo de retirada da 
pele que passou a ser feito manual-
mente para evitar eventuais danos. E 
testando a aplicabilidade noutras 
indústrias, percebeu-se que se o 
homem sonha, a obra nasce mesmo.
 
Numa parceria com a Associação 
Empresarial de Paços de Ferreira a 
Soguima chegou a algumas empre-
sas de mobiliário tornando assim 
possível a apresentação na Feira do 
Móvel das primeiras peças decoradas 
com pele de peixe.

"Percebemos da parte de quem 
trabalha no sector que é possível e os 
móveis estão aí para  o provar". E 
continua, "há mais uma opção de 
matéria-prima exclusiva que pode 
diferenciar os industriais no mercado", 
reforça o representante do departa-
mento de inovação, Daniel Guimarães.

E o mercado é ilimitado. A pele de 
bacalhau, de carpa, de salmão, de 
truta, peixe- lobo ou esturjão pode 
ser utilizada em sectores tão distin-
tos como o mobiliário, o calçado, a 
marroquinaria ou os têxteis.

"A receptividade superou as expectativas. 
Temos desenvolvido muitos contactos 
para a comercialização das peles. Há 
industriais das mais diversificadas áreas de 
intervenção interessados em aplicar a pele 
dos peixes nos produtos que comerciali-
zam", revela ainda.

Soguimainovação
©JOAQUIM LOPES

por: Andreia Lopes



Tem 12168 dias de bombeiro ao serviço 
dos voluntários de Guimarães. É 
comandante há 10 anos. Bento Marques 
comanda no teatro de operações e gere 
desde a secretária as necessidades da 
corporação. 

Guimarães acompanhou a tendência 
nacional no que respeita a área ardida, 
embora com menos incêndios regista-
dos do que em 2012. 

Neste Verão perderam uma viatura, mas 
não perderam vidas.

O comandante dos Bombeiros Voluntá-
rios de Guimarães faz uma análise ao 
Verão, desvenda os projectos vindouros 
e deixa dicas cruciais de segurança...

+G Senhor comandante, desde 2005 
que não se perdiam tantas vidas no 
combate aos incêndios...

BM É verdade. Só em 2005 é que se 
havia perdido tantas vidas. 

Se compararmos também este ano 
com 2005 verificamos que há oito 
anos foi pior. Em Guimarães, em 
2005 arderam 520 hectares resultan-
tes de 438 acidentes.

Este ano tem sido trágico, mas dificil-
mente atingirá os números de 2005.

+G Como caracteriza este ano e a época dos
fogos, em particular?
BM Comparativamente com o país não 
considero que os nossos números sejam 
críticos. Não tivemos situações tão alarman-
tes como no Caramulo, por exemplo.
O ano passado tivemos 174 incên-

dios e até hoje - estamos a meio de 
Setembro - levamos 141, ou seja 
menos,  mas curiosamente já temos 
mais área ardida do que o ano 
passado em que tivemos 176 e este 
ano já vamos com 229.

Menos incêndios mas piores de 
combater do que os do último ano...
Como de resto tem acontecido em 
todo o país. 

Tivemos um incêndio em S. Cristovão 
de Selho que apanhou a Senhora dos 
Montes onde arderam quase 100 
hectares. Só um incêndio consumiu 
quase 50% da área ardida.

Este é mais um ano atípico. Só em 
Agosto tivemos 70 ocorrências. É muita 
coisa. O ano passado tivemos 16! Veja 
bem a diferença. E o ano passado em 
Agosto nem 1 hectar ardeu. Este ano 
só em Agosto arderam 156 hectares.

+G Registou-se alguma situação de 
maior gravidade?
BM Tivemos o capotamento de uma 
viatura numa ravina de onde resulta-
ram três feridos ligeiros. Esta foi a 
pior situação.

De resto, seis bombeiros necessita-
ram de assistência hospitalar, alguns 
por inalação de fumo, outros por 
desgaste e os três feridos que 
resultaram do acidente.

+G Qual foi o pior fogo que tiveram?
BM Tivemos um incêndio em S. 
Cristovão de Selho que apanhou a 
Senhora dos Montes onde arderam quase 
100 hectares. Só um incêndio consumiu 

quase 50% da área total ardida. E aconte-
ceu no dia em que o país estava a arder. 
Não havia meios nem aérios nem terres-
tres para nos apoiarem.

+G Estamos em meados de Setem-
bro. O pior já passou?
BM O tempo está cada vez mais 
incerto. Ainda podemos apanhar um 
resto de Setembro e um Outubro 
com temperaturas altas.
 
Tivemos um Verão quente, contraria-
mente ao que tinham avançado, com 
ventos de leste muito perigosos.
Há muita floresta e ainda pode aconte-
cer muita coisa neste mês e meio.

+G Senhor comandante, os números 
são claros. A maioria dos incêndios 
resulta de mão criminosa...
BM Quando me vêm dizer que um 
incêndio começou à 1 da manhã, o 
que posso pensar? Não há sol...
Os incendiários são normalmente 
pessoas com transtornos psiquiátri-
cos, mas há um bocadinho de tudo. 
Desde vandalismo a desacatos 
familiares... Mas não tenho dúvidas 
que a maioria dos incêndios tem 
origem criminosa.

+G Que causas naturais justificam a 
deflagração de um incêndio?
BM O vidro em contacto com o sol, 
se tiver combustível próximo... Mas, 
não deixa de ser negligência porque 
uma máquina ou um tractor podem 
provocar um incêndio. Aliás, em 
certas zonas é interdita a passagem 
desses veículos. 

+G Não se devia apostar mais na 
prevenção, até através da formação 
cívica e nas próprias escolas de modo 
às pessoas - e principalmente as 
crianças - entenderem a gravidade 
de provocar um incêndio?
BM A prevenção tem que ser feita. O 
trabalho deve ser a montante.

A vigilância é fundamental, mas o 
ordenamento da floresta é igualmente 
importante. Não podemos ter a vegeta-
ção a crescer desordenadamente.

+G Isso acontece em Guimarães?
BM Acontece em todo o país...
Para ter uma ideia os eucaliptos são uma 
praga e crescem muito rapidamente.

É muito importante vigiar, mas 
também ordenar o território.  É uma 
luta dos bombeiros desde há 20 
anos. Se não tivermos em considera-
ção estes dois aspectos o combate 
ao fogo será muito mais difícil.

Os bombeiros de Guimarães fazem 
formação nas escolas primárias ou 
promovem visitas ao quartel para as 
crianças terem a percepção da dificuldade 
que é combater um fogo, através do 
conhecimento do parque automóvel e do 
contacto com os próprios bombeiros?

Os bombeiros fazem isso o ano inteiro. Passam 
pelo quartel entre 10 a 15 mil crianças.

+G Acha que as pessoas já entenderam 
que provocar um fogo é um acto tão 
criminoso como outro qualquer? E 
comparável a um homicídio porque 
também tira vidas, como de resto 
aconteceu no Caramulo que culminou 
com uma detenção. Às vezes tenho a 
ideia que a sociedade considera os 
incendiários menos criminosos do que 
os outros. Concorda comigo?
BM Sim... Em Guimarães, particular-
mente, há pessoas identificadas 
como incendiários. São reincidentes 
com problemas do foro psiquiátrico. 
Chegavam o lume a todo o lado por 
onde passavam, mas continuam 
livres, inclusive no Verão. Isto é 
impunidade. Sei de casos de pessoas 
que ao fim de 10 anos confessam os 
incêndios que provocaram ao longo 
de todo esse tempo.
Mas, também tenho de falar da 
questão da propriedade. Os terrenos 
ou são do Estado ou são de particula-
res e não se pode atirar responsabili-
dades, mas antes, todos trabalhar-
mos em conjunto no combate aos 
incêndios. A responsabilidade é de 
todos e todos temos de agir civica-
mente para evitar os fogos.

+G Na prática, o que é que as pessoas 
devem fazer?
BM Olhe, dou-lhe o exemplo do 

valia do país e Deus me livre se o 
Estado tivesse que profissionalizar 
todos os bombeiros.

É um voluntário quase profissional...
Muito exigente... Temos cerca de 
110 voluntários, mas posso garantir 
que neste grupo todos os elementos 
são fiéis à causa dos bombeiros. 

+G Quais são os projectos futuros 
desta corporação?
BM A protecção dos bombeiros é uma 
prioridade. E neste momento tenho os 
homens bem equipados no que 
respeita aos incêndios urbanos e 
industriais. Podemos melhorar 
relativamente aos incêndios florestais.

Como lhe referi perdemos uma 
viatura no combate a um fogo e 
temos de substituí-la o mais rápido 
possível. Além disso, e esta é uma 
reinvindicação já antiga, precisamos 
de uma viatura para actuar no centro 
histórico. Isto é urgente.
 
Posso também referir a nossa 
auto-escada que já tem 31 anos. Foi 
agora reparada. Mas, a nossa auto-
-escada só tem 33 metros e precisá-
vamos de uma de 50 metros. É um 
projecto ambicioso a rondar os 800 
mil euros, mas não é impossível, 
talvez com uma candidatura a 
fundos comunitários.

Há sempres questões pontuais de 
manutenção e no futuro também 
temos de pensar num novo veículo 
florestal e de ir substituindo o 
parque das ambulâncias.

Finalmente, noutro âmbito, em 2014, 
vamos comemorar 137 anos e está em 
cima da mesa o projecto para a criação 
de uma biblioteca e um museu porque 
o espólio dos Bombeiros Voluntários 
de Guimarães é riquíssimo. 

+G Com os meios disponíveis e com este 
efectivo de homens, enquanto coman-
dante da principal corporação de bombei-
ros, Guimarães é um concelho seguro?
BM Sim. Claro que há sempre situa-
ções pontuais e outras que se 
podem melhorar, nomeadamente 
com a aquisição das viaturas que lhe 
falei e na substituição da auto- 
escada, mas de uma forma geral esta 
corporação juntamente com a das 
Taipas serve bem o concelho.

proprietário de uma empresa que limpou 
um terreno que nem era seu porque 
receava um incêndio e todos os riscos que 
podiam resultar como a segurança dos 
seus funcionários e da sua fábrica. Todos 
devíamos ter esta consciência cívica.

Mas ninguém limpa nada. Ou se 
limpa, vai pela forma mais barata 
que é chegar-lhe o lume.

+G Nem os particulares nem o 
Estado limpam?
BM Ninguém limpa. Devia-se come-
çar a pensar na biomassa, mas é um 
processo caro.

Olhe na Galiza já o fazem depois dos 
incêndios terríveis que tiveram. Mas, 
em relação à limpeza, é obrigatório 
por lei, os proprietários limparam até 
50 metros da área envolvente. Mas 
quando somos chamados vemos o 
mato a subir pelas paredes...

É muito importante fazer cumprir esta 
lei. As autarquias deviam estar atentas.

Às vezes recebemos chamadas de 
pessoas muito aflitas que o fogo lhes 
vai chegar à casa e quando lá chega-
mos é uma coisa de nada. Ou seja, 
estou a dispensar meios que serão 
eventualmente necessários para 
uma verdadeira ocorrência.

+G Falamos de falsas urgências...
BM Exactamente. Se limpassem a zona 
circundante isso não acontecia. Ainda 
recentemente fomos solicitados para 
uma falsa situação quando estava a 
combater um incêndio em Rendufe. 
Tive de accionar a sirene e enviar para 
o local um veículo industrial e quando 
lá chegamos não era nada.

+G Este ano trouxe outra vez a público 
a questão da falta de apoio às corpora-
ções. Qual é a sua posição sobre isso?
BM A minha posição é clara. Os meios 
que temos são insuficientes para 
darmos cobertura a uma zona 
florestal como tem Guimarães.

Nenhuma corporação do país pode 
dizer que está bem apetrechada, a 

não ser que não tenha zona florestal.
Além das viaturas serem muito caras 
também há a questão dos homens e 
da sua segurança.

Guimarães não é um concelho fácil 
de intervenção para os bombeiros...
Temos entre 30 a 35 emergências 
diárias! Guimarães tem uma zona 
industrial grande, uma cidade nova e 
velha, cobre 120 mil habitantes. Tem 
auto estradas, vamos daqui até 
Braga e daqui até Felgueiras. Tem 
zona florestal, urbana e industrial! E 
ainda os acidentes.

+G Os 36 bombeiros profissionais 
que têm não são suficientes?
BM Não. E note-se que não fazemos 
transporte de doentes.

+G Qual seria o número ideal?
BM 50 homens... Temos muito 
serviço nocturno também e tivemos 
de reforçar os piquetes com profis-
sionais de modo a termos os voluntá-
rios na segunda linha de intervenção 
porque no outro dia têm que ir 
trabalhar e se não produzirem o 
patrão manda-os embora.

+G Há cada vez menos sensibilidade 
dos patrões para o voluntariado?
BM Sem dúvida. Já não há facilidade 
como antes. Se disserem ao patrão 
que têm de vir ele manda-os ficar 
pelos bombeiros. Actualmente são 
poucos os que arriscam.

+G O voluntariado está em risco?
BM O voluntariado está a cair tragica-
mente. E em Guimarães igualmente. 
As exigências são muito grandes 
para se ser voluntário. Tem que se 
tirar uma formação de meio ano e 
depois estar aqui outro meio ano em 
estágio e mais formações contínuas 
que se realizam ao sábado ou ao 
domingo. Mais os piquetes noctur-
nos e de fim de semana. O volunta-
riado nos bombeiros é incomparável 
ao voluntariado noutras instituições 
onde só se está uma hora ou duas.

Mas o voluntariado não pode acabar. 
Se acabar perdemos a maior mais 

Pelo leque alargado de cores. Pelo 
brilho e diferentes texturas e 
principalmente pela ausência de 
cheiro dificilmente se percebe que o 
apontamento de requinte e exclusi-
vidade é, afinal, peixe...pele de peixe.  
Impermeável à água com uma 
resistência comparável ao couro. 
Inimitável, através de sintéticos. Em 
suma, um produto exclusivo conse-
guido sem abate de animais.

O matadouro na Beira, a aventura 
agropecuária e a criação de crocodilos.

Há 20 anos atreveram-se no merca-
do moçambicano com o objectivo de 
transformação do pescado.

A necessidade de armazenar o peixe 
levou a que adquirissem o matadou-
ro da cidade da Beira, onde existiam 
câmaras frigoríficas disponíveis.
Uma vez detentores do espaço 
impunha-se a sua rentabilização. 
Através do matadouro entraram no 
sector agropecuário longe de 
pensarem que em pouco tempo o 
negócio ganharia proporções tais 
que os levaria à criação de crocodi-
los. Curioso? Daniel Guimarães 
explica, "não tínhamos o que fazer 
aos resíduos do abate e aos animais 
rejeitados e foi a partir daí que 
começamos a criar crocodilos em 
cativeiro". Além de solucionarem a 

Alcino Cortez marcou presença em 
Londres, no I’M POSSIBLE MAINSTAGE 
2013, que decorreu no dia 8 de Setembro.

O cabeleireiro vimaranense foi 
presença num dos eventos mais 
importantes a nível mundial para 
profissionais de Hair Styling.

O Mainstage 2013, evento promovi-
do pela marca de luxo Norte Ameri-
cana Paul Mitchell® , tem a assinatu-
ra de I’m Possible, para profissionais 
que acreditam que não há impossí-
veis! Trata-se de um evento marcado 
pela dinâmica multidisciplinar e 
multicultural, onde que milhares de 
profissionais desta área procuram a 
troca de experiências sob a batuta 
dos mestres da criatividade.

Foram vários os seminários que 
decorrem neste evento, desde os mais 
focados nas estratégias de negócio de 
um salão de cabeleireiro, os mais 
direccionados para o atendimento 
personalizado que visa a plena 
satisfação do cliente, a apresentação 
de novas gerações de coloração, a 
colecção de corte e styling no formato 
prático Hands On e a preparação de 
lientes “prontos para a câmera”.

Alcino Cortez foi convidado para os 
seminários de Corte e Stylling que 
contaram com a participação espe-
cial de nomes como Simon Tickler, 
Archie Reilly, Carlo Cardinale, Pep 
Pasqualino & Rocco Tizzano.

Depois de um dia inspirador e educativo, 
o evento fechou com chave de ouro, 
juntando os criativos no Mainstage show 
com Colin Caruso, Sam Burns, Lucie 
Doughty, a Equipe de Educação Artística 
Reino Unido e Paul Mitchell ® Interna-
cional Treinador Heather Kaanoi. 

Alcino Cortez, membro da Equipa de 
Educação Artística Paul Mitchell, realça 
a importância de entendermos cada 
vez mais o cliente como único e 
especial, oferecendo-lhe ao mesmo 
tempo as mais avançadas técnicas e 
tendências do mundo da moda. Por 
isso defende que a troca de conheci-
mentos entre profissionais experimen-
tados e reconhecidos é de facto uma 
mais valia para atingir a satisfação de 
uma mercado cada vez mais exigente.

questão dos subprodutos, é aprovei-
tada para comercialização a carne e a 
pele dos crocodilos com grande 
valor no mercado utilizada por 
marcas de prestígio. 

Nova casa em 2014

10 pavilhões tornaram-se escassos 
para as solicitações do mercado e para 
os projectos a implementar no futuro.

A menos de um ano de assinalar as 
bodas de prata a Soguima tem já no 
terreno a construção de uma nova 
unidade fabril num projecto avaliado 
em cerca de 10 milhões de euros.

Na pratica, esta empresa de Guima-
rães vai duplicar a área coberta no que 
respeita a instalações, aumentar para 
o dobro a capacidade de produção e 
assim duplicar o volume de vendas.

Para a região, interessará também a 
empregabilidade resultante da ampliação.

A obra, a inaugurar na Verão de 2014, 
permitirá à Soguima entrar no mercado 
das refeições prontas à base de bacalhau.

Mas, os projectos não se confinam às 
portas. Vão mar adentro. Estão no 
mundo, sem saírem do "berço".  Foi, 
aliás, com o propósito firme de 
entrar no mercado africano, através 

da comercialização de produtos 
alimentares, que os irmãos Manuel e 
António Ribeiro Guimarães criaram a 
Soguima, em 1989.Actualmente estão 
espalhados pelo mundo
 
Vendem o bacalhau produzido no 
berço de Portugal para mais de 20 
países.  A certificação Kosher - a 
primeira vez atribuída a uma empresa 
portuguesa - permitiu-lhes conquistar 
também o exigente mercado judaico.
O Golfo Pérsico é o próximo destino.

A Soguima foi ainda a primeira 
empresa de bacalhau demolhado e 
ultracongelado certificada pela norma 
ISO 22000:2005 e uma das primeiras 
do sector a adoptar um sistema de 
gestão de segurança alimentar 
baseada na metodologia HACCP.

Números
20 - mantêm relações comerciais 
com 20 países. 22 - toneladas de 
peixe processadas por dia. 90 - 
trabalhadores determinantes para o 
sucesso da empresa. 10 - pavilhões 
repartidos por 6 mil metros quadra-
dos. 26 - mil crocodilos numa 
fazenda com 600 hectares. 10 
milhões de euros é o valor da nova 
unidade fabril. 6 - feiras internacio-
nais por ano. 20 - milhões de euros 
de vendas por ano.

Alcino
Cortez

reportagem
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rua 25 de Abril, este espaço com uma 
filosofia completamente diferente da 
loja que existia na cidade.

“O objectivo era aproveitar o facto de 
a indústria local estar em franco 
crescimento, e a nossa mãe estar 
muito ligada à indústria têxtil. Havia 
empresários com grande poder 
económico que se deslocavam 
regularmente ao Porto para adquiri-
rem produtos diferenciados, que a 
partir daquela data puderam passar a 
comprar em Pevidém. Produtos como 
camarão em frasco, especialidades de 
bolachas, noz-moscada ou folhas de 
gelatina, o melhor champanhe 
francês, os melhores vinhos do Porto 
ou Conhaques, que na época, não se 
encontravam no mercado de mercea-
rias em Guimarães”.

Mas também tinha clientes com menor 
poder de compra, as pessoas do campo, que 
na época se deslocaram para as fábricas e 
que que utilizavam a tradicional “conta de 
livro” mensal ou semanal, para adquirirem os 
produtos que necessitavam. Gente de 
poucos recursos, que viviam com muitas 
dificuldades mas que se pautavam por 
honrar os seus compromissos”.

Em 1964, já munido de um pequeno 
automóvel, uma Renault 4L oferecido 

pelas “Caves Monte Crasto” como 
compensação do trabalho e da 
representação exemplar dos produ-
tos, com destaque para o Espumante 
Reserva 1890, (que era também 
aproveitado pelos industriais para 
oferecem aos seus operário, sobretu-
do no Natal) começa a conciliar a 
actividade Grossista com o Comércio a 
Retalho, deslocando-se aos “vendei-
ros” de aldeia. “Vendas” que na altura, 
tinham um pouco de tudo: mercearia, 
vinhos, drogaria, roupa e sapatos…  e 
prestavam variados serviços: tratavam do 
correio, das reformas, “e muitos deles, 
como o nosso pai, eram até correspon-
dentes do Banco de Portugal”.

“A actividade Grossista, de revenda, 
nasce aí, em 1964 com o nosso pai numa 
Renault 4L a começar a distribuir chás, 
café, especiarias… e também não cabia 
muito mais naquele carro”.

Em 1970 muda de viatura para uma do 
género furgão, vai admitindo funcioná-
rios porque a actividade vai-se desenvol-
vendo e, em 1972 chega a primeira 
camioneta, uma Bedford J2.
 
Em 1973 constrói um espaço novo, com 
dimensão para aprovisionar produtos e, 
a partir daí, começamos a trabalhar 
numa escala completamente diferente.

História
Decorria o ano de 1951, quando Artur 
Renato Araújo Lopes dá início à sua 
actividade comercial com a abertura 
de um pequeno estabelecimento na 
Rua da Rainha em Guimarães.

Aproveitando o facto de ter trabalha-
do 14 anos num estabelecimento de 
um seu Tio do Porto, em que se 
vendiam na época genuínos produtos 
gourmet, e de ser casado com Aurora 
Rodrigues Correia Lopes, neta do 
primeiro industrial a instalar-se em 
Pevidém, no lugar da Fonte da Venda 
(local onde actualmente está instalada a 
empresa J Pereira Fernandes S.A), 
resolve abrir dois anos depois, em 1953, 
em PEVIDÉM um novo estabelecimento 
em nome da esposa, ficando a partir 
daqui a empresa a denominar-se ARCOL 
- A. Rodrigues Correia Lopes. 

“A data concreta ficará entre o dia 
de anos da nossa mãe, e o dia de 
anos do nosso pai, entre 27 de 
Setembro, e 12 de Outubro”. 
António Lopes

Já lá vão 60 anos em que surgiu, na 
principal artéria de Pevidém, a atual 

área de Venda para cerca de 6700 metros 
quadrados, num total de área coberta de 
11.200 m2, aumentando sobretudo a área 
de produtos frescos, conseguindo 
satisfazer a partir daí também, as totais 
necessidades da restauração no concelho 
de Guimarães e não só. 

Agora podemos dizer que “ tudo o que 
os empresários da área da restauração 
precisam para os seus estabelecimen-
tos, nós temos na Arcol.

Em 2012, demos cumprimento a uma 
ideia que já vínhamos a trabalhar há 
alguns anos, e criamos mais duas 
unidades. Estrategicamente, chega-
mos à conclusão que, a melhor forma 
de nos posicionarmos neste negócio, 
seria posicionarmo-nos a nível nacio-
nal. Em 14 de Junho instalamo-nos em 
Faro e a 24 de Novembro, em Lisboa. 
Hoje podemos dizer: passamos a ter 
clientes desde Monção a Vila Real de 
Santo António. Quem quiser ser 
cliente da Arcol, só tem de levantar o 
dedo, que nós estamos dotados de 
capacidade para responder às solicita-
ções, em qualquer ponto do país.

“O Cliente, cada vez mais tem 
necessidade de ter parcerias com 
empresas capazes, que saibam 
posicionar-se no mercado e dar 
respostas rápidas”.
Alberto Lopes

Comercio Tradicional
Felizmente, todos os indicadores apontam 
para um crescimento do comércio de 
Proximidade ou chamado de Tradicional. Há 
ainda um longo caminho a percorrer neste 
ramo, porque o futuro há-de passar por lojas 
mais pequenas. Já poucos estão interessados 
em grandes filas ou em percorrer metros e 
metros para encontrar os produtos que 
precisam. As pessoas estão, cada vez mais, a dar 
valor à comodidade, e nada melhor que 
encontrar, perto de casa, uma loja moderna, 
apelativa, com os produtos que precisam. 

Definitivamente, não é nos hipermerca-
dos que as pessoas compram bem, é lá 
que as pessoas se sentem bem. Daí a 
necessidade do comércio Local, o 
comércio de proximidade se organizar, e 
tornar as suas lojas mais agradáveis e 
apelativas, adaptando-se também às necessi-
dades de horários dos seus clientes.

Temos um projecto que vamos lançar 
brevemente, de informação ao 
consumidor, alertando-o para o facto 
de, quando ele compra no comércio 
de proximidade, para além de ser mais 
cómodo, compra mais barato entre 25 
e 30%. Lançaremos essa informação, 
juntamente com cerca de 280 Lojistas 
dos nossos Clientes Aderentes ao 
Comércio Integrado, em todo o País.

Apoio à produção local
Regionalmente, a Arcol preocupa-se 
em apoiar a produção. Se temos na 
nossa região, um fabricante de 
bolachas, de detergentes, de enchi-
dos, ou um embalador de frutos secos, 
porque não havemos de apoiá-los.

Trabalhamos também com as Adegas 
Cooperativas das regiões onde temos 
as nossas plataformas. Porque todos 
temos a ganhar com o crescimento 
económico das regiões onde estamos 
estabelecidos. Se os nossos fornece-
dores crescerem, o mesmo acontecerá 
com os nossos clientes. Temos a 
consciência de que, tudo o que 
pudermos fazer pelo desenvolvimento 
da nossa terra, terá um impacto 
imediato, no crescimento das nossas 
empresas, no aumento do emprego e, 
no fundo, no bem-estar das pessoas.
É pena que continuemos a verificar 
que, insígnias que dizem estar ao lado 
dos portugueses, e apoiarem a 
produção nacional, continuem a 
importar tantos produtos, muitas 
vezes de qualidade duvidosa.

Devia-se apostar na formação do 
Consumidor. Devia haver um tempo 
de antena nas televisões para a 
consciencialização das pessoas.

“Porque é que eu hei-de beber um 
leite que mais não é do que leite 
recombinado em pó que vem de fora, 
se tenho um sector leiteiro que 
produz leite fabuloso”. Porque é que 
eu, consumidor, dou importância a 
uma diferença de 4 ou 5 cêntimos 
num litro de leite nas chamadas 
Grandes Superfícies , se depois pago 
por um dentífrico, nas mesmas 
Grandes Superfícies mais de um euro, 
só porque não estou tão atento.

Não digo que vivemos tempos de 
crise, mas creio que tempos alterados, 

difíceis porque são diferentes. Como 
podem as pessoas dizerem que há 
crise, queixarem-se que não têm 
emprego, se não alteram os seus 
hábitos e continuam a comprar 
produtos chineses ou de outros países. 
Temos de ter consciência que, só 
comprando o que é nosso, apoiando a 
produção nacional, conseguiremos 
equilibrar a nossa balança comercial.
 
As pessoas dizem que querem um 
emprego (normalmente nem falam 
em trabalho) e depois vão a supermer-
cados estrangeiros ou cuja sede está 
instalada na Holanda ou noutro país.
  
Também cremos, que outra forma de 
contrariar a crise, passaria por pôr os 
órgãos de comunicação, a apresentar os 
diferentes testemunhos de vida sobre 
as muitas coisas boas que continuam a 
acontecer neste país e que daria um 
efeito contagiante, incentivando as 
pessoas à criatividade, à produção e 
acima de tudo a prestar serviço à 
comunidade e ao bem comum. 

Posicionamento no mercado
É assustador pegarmos nos números de 
facturação das duas maiores insígnias 
em Portugal e percebermos que são 
responsáveis por quase metade das 
vendas no nosso país, e isso dá-lhes um 
grande controlo do mercado.

E é aqui que está o grande papel da Arcol. 
Ao recuarmos uns 10 anos, percebemos 
que muita coisa mudou no comércio 
Grossista. Eramos imensos no ramo e hoje 
somos muito menos, sobretudo entre a 
zona de Aveiro e o Algarve. Há apenas a 
excepção desta região de entre Minho e 
Douro, em que ainda subsistem algumas 
unidades de dimensão relevante, e há uma 
disputa muito grande. E uns querem vencer 
pelo preço, e outros, como é o nosso caso, 
pelo preço mas com qualidade de serviço.

Presente e Futuro
A Arcol está de Boa Saúde, chegamos 
aos 60 anos e não nos sentimos velhos, 
pelo contrário, dá até a impressão que 
estamos a começar hoje.

Felizmente, tem havido cabeça e 
equilíbrio na gestão desta empresa. 
Temos vindo a crescer consecutiva-
mente a dois dígitos, e temos projec-
tos de desenvolvimento, já nas mãos 

Dá-se um crescimento que nos 
transporta até 1983, altura em que 
criamos uma área no lugar da Cabreira 
com mais de 2000m2, já tínhamos uns 
10 camiões, e muitas pessoas a 
trabalharem connosco,vendedores 
eram já uns 8, porque tínhamos uma 
grande bandeira, que era a represen-
tação da Sumol para os concelhos de 
Guimarães, Fafe e Felgueiras. Esse 
negócio chegou a originar a circulação 
de umas 3.000 grades/dia.

Em 1992 são inauguradas as instala-
ções no local onde nos encontramos 
actualmente, com um conceito de 
cash inovador. Como estávamos muito 
ligados à Distribuição, juntando à 
venda o serviço de entrega, criamos 
aqui um showroom em que os clientes 
chegavam, e de uma forma cómoda 
seleccionavam os produtos que 
queriam e as quantidades, e aguarda-
vam que nós preparávamos e carregá-
vamos as mercadorias.

Esse sistema teve a sua eficiência, mas 
percebemos com o passar dos anos e 
com o crescimento do negócio, que 
tínhamos dificuldade, nos momentos 
de maior afluência, de conseguir dar 
resposta rápida a todos os Clientes.
Em 1995, passamos a fazer parte da 
maior Central de Compras do País, 
ganhando capacidade de negociação 
junto dos nossos fornecedores.

Em 1997 transformamo-nos num cash 
“puro” alterando o funcionamento e 
criando uma grande área de produtos 
frescos, passando a disponibilizar aos 
retalhistas toda a gama de produtos 
de que eles necessitavam. Foi mais 
uma aposta ganha, já que, a comercia-
lização de produtos frescos tem já um 
peso considerável na nossa actividade.
Em 1998 lançamos um desafio ao 
comércio tradicional, lançando a 
marca Loja Cheia, o nosso comércio 
integrado, apoiando com o nosso 
know-how os comerciantes na prepa-
ração das suas lojas, e na comercializa-
ção dos seus produtos.

Em 2003 alargamos ainda mais o espaço 
disponível para o Cliente, em mais cerca 
de 900 metros, transformando um 
armazém em área de venda.

Em 2007 consolidamos o aumento da 
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dos nossos Filhos seguidores, que 
ainda pretendemos ser nós a acompa-
nhar no terreno, sempre com o 
cuidado necessário, tal como foi feito 
até aqui, por nós e pelos nossos Pais.

Neste momento temos cerca de  
15.000 clientes. Considerando apenas 
os que compram pelo menos de 15 
em 15 dias, estaremos a falar de 8.200 
e apesar de já cobrirmos o território 
nacional, temos mais duas aberturas 
para fazer, que faremos em tempo 
oportuno. A aposta na exportação 
também está nos nossos horizontes, e 
essa será também uma forma de 
ajudar o País a atravessar esta fase.

Outro grande desafio é saber crescer 
no canal Eureka, e para isso contamos 
com a nossa empresa de distribuição. 
A Vimadist é uma empresa da Arcol,      
que surgiu para tornar toda a estrutu-
ra mais eficiente. É uma empresa mais 
vocacionada para prestar o apoio aos 
cafés, bares, hotéis e restaurantes, em 
que é aliado o produto e o serviço.

“Quanto ao futuro, temos os 
nossos Filhos e Quadros Muito 
Qualificados connosco já há 
alguns anos na Gestão da Empre-
sa, bem preparados para assumi-
rem a expansão da ARCOL. E 
porque são Jovens, formados e 
cheios de Vontade e de Atitude, 
só poderemos esperar um maior 
desenvolvimento do que aquele 
que por nós foi dado”
António Lopes

Responsabilidade Social
A verdadeira responsabilidade social é 
sentida por nós quando reparamos 
que temos actualmente quase 200 
pessoas que directamente dependem 
do bom funcionamento da Arcol.
 
Sempre nos preocupamos com quem 
cá trabalha, somos colegas de trabalho 
funcionando como uma equipa.
 
Tem que haver uma educação cívica 
para as pessoas saberem que caminho 
devem seguir, e para todos, optarmos 
pela mesma direcção. 

“Temos uma equipa maravilhosa, 
que assimilou perfeitamente a 
cultura de trabalho da Arcol, que 
assenta sobretudo na humildade 
e no respeito. E também por isso, 
temos aqui espaço para crescer e 
para estarmos confiantes quanto 
ao futuro”. António Lopes

Para comemorar o 60º aniversário, a 
Arcol, com a colaboração dos fornece-
dores, preparou uma campanha muito 
forte de ofertas e descontos. “Mas não 
são descontos à hipermercado, em que, 
muitas vezes, é aumentado o preço dos 
produtos para depois se dar o desconto. 
Durante a campanha de aniversário, o 
cliente sentirá que será muito beneficia-
do”. Alberto e António Lopes

Foto: Alberto e António Lopes gerem 
a empresa desde 1980, tornando-a 
numa referência Nacional no comércio 
Grossista.
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rua 25 de Abril, este espaço com uma 
filosofia completamente diferente da 
loja que existia na cidade.

“O objectivo era aproveitar o facto de 
a indústria local estar em franco 
crescimento, e a nossa mãe estar 
muito ligada à indústria têxtil. Havia 
empresários com grande poder 
económico que se deslocavam 
regularmente ao Porto para adquiri-
rem produtos diferenciados, que a 
partir daquela data puderam passar a 
comprar em Pevidém. Produtos como 
camarão em frasco, especialidades de 
bolachas, noz-moscada ou folhas de 
gelatina, o melhor champanhe 
francês, os melhores vinhos do Porto 
ou Conhaques, que na época, não se 
encontravam no mercado de mercea-
rias em Guimarães”.

Mas também tinha clientes com menor 
poder de compra, as pessoas do campo, que 
na época se deslocaram para as fábricas e 
que que utilizavam a tradicional “conta de 
livro” mensal ou semanal, para adquirirem os 
produtos que necessitavam. Gente de 
poucos recursos, que viviam com muitas 
dificuldades mas que se pautavam por 
honrar os seus compromissos”.

Em 1964, já munido de um pequeno 
automóvel, uma Renault 4L oferecido 

pelas “Caves Monte Crasto” como 
compensação do trabalho e da 
representação exemplar dos produ-
tos, com destaque para o Espumante 
Reserva 1890, (que era também 
aproveitado pelos industriais para 
oferecem aos seus operário, sobretu-
do no Natal) começa a conciliar a 
actividade Grossista com o Comércio a 
Retalho, deslocando-se aos “vendei-
ros” de aldeia. “Vendas” que na altura, 
tinham um pouco de tudo: mercearia, 
vinhos, drogaria, roupa e sapatos…  e 
prestavam variados serviços: tratavam do 
correio, das reformas, “e muitos deles, 
como o nosso pai, eram até correspon-
dentes do Banco de Portugal”.

“A actividade Grossista, de revenda, 
nasce aí, em 1964 com o nosso pai numa 
Renault 4L a começar a distribuir chás, 
café, especiarias… e também não cabia 
muito mais naquele carro”.

Em 1970 muda de viatura para uma do 
género furgão, vai admitindo funcioná-
rios porque a actividade vai-se desenvol-
vendo e, em 1972 chega a primeira 
camioneta, uma Bedford J2.
 
Em 1973 constrói um espaço novo, com 
dimensão para aprovisionar produtos e, 
a partir daí, começamos a trabalhar 
numa escala completamente diferente.

História
Decorria o ano de 1951, quando Artur 
Renato Araújo Lopes dá início à sua 
actividade comercial com a abertura 
de um pequeno estabelecimento na 
Rua da Rainha em Guimarães.

Aproveitando o facto de ter trabalha-
do 14 anos num estabelecimento de 
um seu Tio do Porto, em que se 
vendiam na época genuínos produtos 
gourmet, e de ser casado com Aurora 
Rodrigues Correia Lopes, neta do 
primeiro industrial a instalar-se em 
Pevidém, no lugar da Fonte da Venda 
(local onde actualmente está instalada a 
empresa J Pereira Fernandes S.A), 
resolve abrir dois anos depois, em 1953, 
em PEVIDÉM um novo estabelecimento 
em nome da esposa, ficando a partir 
daqui a empresa a denominar-se ARCOL 
- A. Rodrigues Correia Lopes. 

“A data concreta ficará entre o dia 
de anos da nossa mãe, e o dia de 
anos do nosso pai, entre 27 de 
Setembro, e 12 de Outubro”. 
António Lopes

Já lá vão 60 anos em que surgiu, na 
principal artéria de Pevidém, a atual 

área de Venda para cerca de 6700 metros 
quadrados, num total de área coberta de 
11.200 m2, aumentando sobretudo a área 
de produtos frescos, conseguindo 
satisfazer a partir daí também, as totais 
necessidades da restauração no concelho 
de Guimarães e não só. 

Agora podemos dizer que “ tudo o que 
os empresários da área da restauração 
precisam para os seus estabelecimen-
tos, nós temos na Arcol.

Em 2012, demos cumprimento a uma 
ideia que já vínhamos a trabalhar há 
alguns anos, e criamos mais duas 
unidades. Estrategicamente, chega-
mos à conclusão que, a melhor forma 
de nos posicionarmos neste negócio, 
seria posicionarmo-nos a nível nacio-
nal. Em 14 de Junho instalamo-nos em 
Faro e a 24 de Novembro, em Lisboa. 
Hoje podemos dizer: passamos a ter 
clientes desde Monção a Vila Real de 
Santo António. Quem quiser ser 
cliente da Arcol, só tem de levantar o 
dedo, que nós estamos dotados de 
capacidade para responder às solicita-
ções, em qualquer ponto do país.

“O Cliente, cada vez mais tem 
necessidade de ter parcerias com 
empresas capazes, que saibam 
posicionar-se no mercado e dar 
respostas rápidas”.
Alberto Lopes

Comercio Tradicional
Felizmente, todos os indicadores apontam 
para um crescimento do comércio de 
Proximidade ou chamado de Tradicional. Há 
ainda um longo caminho a percorrer neste 
ramo, porque o futuro há-de passar por lojas 
mais pequenas. Já poucos estão interessados 
em grandes filas ou em percorrer metros e 
metros para encontrar os produtos que 
precisam. As pessoas estão, cada vez mais, a dar 
valor à comodidade, e nada melhor que 
encontrar, perto de casa, uma loja moderna, 
apelativa, com os produtos que precisam. 

Definitivamente, não é nos hipermerca-
dos que as pessoas compram bem, é lá 
que as pessoas se sentem bem. Daí a 
necessidade do comércio Local, o 
comércio de proximidade se organizar, e 
tornar as suas lojas mais agradáveis e 
apelativas, adaptando-se também às necessi-
dades de horários dos seus clientes.

Temos um projecto que vamos lançar 
brevemente, de informação ao 
consumidor, alertando-o para o facto 
de, quando ele compra no comércio 
de proximidade, para além de ser mais 
cómodo, compra mais barato entre 25 
e 30%. Lançaremos essa informação, 
juntamente com cerca de 280 Lojistas 
dos nossos Clientes Aderentes ao 
Comércio Integrado, em todo o País.

Apoio à produção local
Regionalmente, a Arcol preocupa-se 
em apoiar a produção. Se temos na 
nossa região, um fabricante de 
bolachas, de detergentes, de enchi-
dos, ou um embalador de frutos secos, 
porque não havemos de apoiá-los.

Trabalhamos também com as Adegas 
Cooperativas das regiões onde temos 
as nossas plataformas. Porque todos 
temos a ganhar com o crescimento 
económico das regiões onde estamos 
estabelecidos. Se os nossos fornece-
dores crescerem, o mesmo acontecerá 
com os nossos clientes. Temos a 
consciência de que, tudo o que 
pudermos fazer pelo desenvolvimento 
da nossa terra, terá um impacto 
imediato, no crescimento das nossas 
empresas, no aumento do emprego e, 
no fundo, no bem-estar das pessoas.
É pena que continuemos a verificar 
que, insígnias que dizem estar ao lado 
dos portugueses, e apoiarem a 
produção nacional, continuem a 
importar tantos produtos, muitas 
vezes de qualidade duvidosa.

Devia-se apostar na formação do 
Consumidor. Devia haver um tempo 
de antena nas televisões para a 
consciencialização das pessoas.

“Porque é que eu hei-de beber um 
leite que mais não é do que leite 
recombinado em pó que vem de fora, 
se tenho um sector leiteiro que 
produz leite fabuloso”. Porque é que 
eu, consumidor, dou importância a 
uma diferença de 4 ou 5 cêntimos 
num litro de leite nas chamadas 
Grandes Superfícies , se depois pago 
por um dentífrico, nas mesmas 
Grandes Superfícies mais de um euro, 
só porque não estou tão atento.

Não digo que vivemos tempos de 
crise, mas creio que tempos alterados, 

difíceis porque são diferentes. Como 
podem as pessoas dizerem que há 
crise, queixarem-se que não têm 
emprego, se não alteram os seus 
hábitos e continuam a comprar 
produtos chineses ou de outros países. 
Temos de ter consciência que, só 
comprando o que é nosso, apoiando a 
produção nacional, conseguiremos 
equilibrar a nossa balança comercial.
 
As pessoas dizem que querem um 
emprego (normalmente nem falam 
em trabalho) e depois vão a supermer-
cados estrangeiros ou cuja sede está 
instalada na Holanda ou noutro país.
  
Também cremos, que outra forma de 
contrariar a crise, passaria por pôr os 
órgãos de comunicação, a apresentar os 
diferentes testemunhos de vida sobre 
as muitas coisas boas que continuam a 
acontecer neste país e que daria um 
efeito contagiante, incentivando as 
pessoas à criatividade, à produção e 
acima de tudo a prestar serviço à 
comunidade e ao bem comum. 

Posicionamento no mercado
É assustador pegarmos nos números de 
facturação das duas maiores insígnias 
em Portugal e percebermos que são 
responsáveis por quase metade das 
vendas no nosso país, e isso dá-lhes um 
grande controlo do mercado.

E é aqui que está o grande papel da Arcol. 
Ao recuarmos uns 10 anos, percebemos 
que muita coisa mudou no comércio 
Grossista. Eramos imensos no ramo e hoje 
somos muito menos, sobretudo entre a 
zona de Aveiro e o Algarve. Há apenas a 
excepção desta região de entre Minho e 
Douro, em que ainda subsistem algumas 
unidades de dimensão relevante, e há uma 
disputa muito grande. E uns querem vencer 
pelo preço, e outros, como é o nosso caso, 
pelo preço mas com qualidade de serviço.

Presente e Futuro
A Arcol está de Boa Saúde, chegamos 
aos 60 anos e não nos sentimos velhos, 
pelo contrário, dá até a impressão que 
estamos a começar hoje.

Felizmente, tem havido cabeça e 
equilíbrio na gestão desta empresa. 
Temos vindo a crescer consecutiva-
mente a dois dígitos, e temos projec-
tos de desenvolvimento, já nas mãos 

Dá-se um crescimento que nos 
transporta até 1983, altura em que 
criamos uma área no lugar da Cabreira 
com mais de 2000m2, já tínhamos uns 
10 camiões, e muitas pessoas a 
trabalharem connosco,vendedores 
eram já uns 8, porque tínhamos uma 
grande bandeira, que era a represen-
tação da Sumol para os concelhos de 
Guimarães, Fafe e Felgueiras. Esse 
negócio chegou a originar a circulação 
de umas 3.000 grades/dia.

Em 1992 são inauguradas as instala-
ções no local onde nos encontramos 
actualmente, com um conceito de 
cash inovador. Como estávamos muito 
ligados à Distribuição, juntando à 
venda o serviço de entrega, criamos 
aqui um showroom em que os clientes 
chegavam, e de uma forma cómoda 
seleccionavam os produtos que 
queriam e as quantidades, e aguarda-
vam que nós preparávamos e carregá-
vamos as mercadorias.

Esse sistema teve a sua eficiência, mas 
percebemos com o passar dos anos e 
com o crescimento do negócio, que 
tínhamos dificuldade, nos momentos 
de maior afluência, de conseguir dar 
resposta rápida a todos os Clientes.
Em 1995, passamos a fazer parte da 
maior Central de Compras do País, 
ganhando capacidade de negociação 
junto dos nossos fornecedores.

Em 1997 transformamo-nos num cash 
“puro” alterando o funcionamento e 
criando uma grande área de produtos 
frescos, passando a disponibilizar aos 
retalhistas toda a gama de produtos 
de que eles necessitavam. Foi mais 
uma aposta ganha, já que, a comercia-
lização de produtos frescos tem já um 
peso considerável na nossa actividade.
Em 1998 lançamos um desafio ao 
comércio tradicional, lançando a 
marca Loja Cheia, o nosso comércio 
integrado, apoiando com o nosso 
know-how os comerciantes na prepa-
ração das suas lojas, e na comercializa-
ção dos seus produtos.

Em 2003 alargamos ainda mais o espaço 
disponível para o Cliente, em mais cerca 
de 900 metros, transformando um 
armazém em área de venda.

Em 2007 consolidamos o aumento da 
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dos nossos Filhos seguidores, que 
ainda pretendemos ser nós a acompa-
nhar no terreno, sempre com o 
cuidado necessário, tal como foi feito 
até aqui, por nós e pelos nossos Pais.

Neste momento temos cerca de  
15.000 clientes. Considerando apenas 
os que compram pelo menos de 15 
em 15 dias, estaremos a falar de 8.200 
e apesar de já cobrirmos o território 
nacional, temos mais duas aberturas 
para fazer, que faremos em tempo 
oportuno. A aposta na exportação 
também está nos nossos horizontes, e 
essa será também uma forma de 
ajudar o País a atravessar esta fase.

Outro grande desafio é saber crescer 
no canal Eureka, e para isso contamos 
com a nossa empresa de distribuição. 
A Vimadist é uma empresa da Arcol,      
que surgiu para tornar toda a estrutu-
ra mais eficiente. É uma empresa mais 
vocacionada para prestar o apoio aos 
cafés, bares, hotéis e restaurantes, em 
que é aliado o produto e o serviço.

“Quanto ao futuro, temos os 
nossos Filhos e Quadros Muito 
Qualificados connosco já há 
alguns anos na Gestão da Empre-
sa, bem preparados para assumi-
rem a expansão da ARCOL. E 
porque são Jovens, formados e 
cheios de Vontade e de Atitude, 
só poderemos esperar um maior 
desenvolvimento do que aquele 
que por nós foi dado”
António Lopes

Responsabilidade Social
A verdadeira responsabilidade social é 
sentida por nós quando reparamos 
que temos actualmente quase 200 
pessoas que directamente dependem 
do bom funcionamento da Arcol.
 
Sempre nos preocupamos com quem 
cá trabalha, somos colegas de trabalho 
funcionando como uma equipa.
 
Tem que haver uma educação cívica 
para as pessoas saberem que caminho 
devem seguir, e para todos, optarmos 
pela mesma direcção. 

“Temos uma equipa maravilhosa, 
que assimilou perfeitamente a 
cultura de trabalho da Arcol, que 
assenta sobretudo na humildade 
e no respeito. E também por isso, 
temos aqui espaço para crescer e 
para estarmos confiantes quanto 
ao futuro”. António Lopes

Para comemorar o 60º aniversário, a 
Arcol, com a colaboração dos fornece-
dores, preparou uma campanha muito 
forte de ofertas e descontos. “Mas não 
são descontos à hipermercado, em que, 
muitas vezes, é aumentado o preço dos 
produtos para depois se dar o desconto. 
Durante a campanha de aniversário, o 
cliente sentirá que será muito beneficia-
do”. Alberto e António Lopes

Foto: Alberto e António Lopes gerem 
a empresa desde 1980, tornando-a 
numa referência Nacional no comércio 
Grossista.
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rua 25 de Abril, este espaço com uma 
filosofia completamente diferente da 
loja que existia na cidade.

“O objectivo era aproveitar o facto de 
a indústria local estar em franco 
crescimento, e a nossa mãe estar 
muito ligada à indústria têxtil. Havia 
empresários com grande poder 
económico que se deslocavam 
regularmente ao Porto para adquiri-
rem produtos diferenciados, que a 
partir daquela data puderam passar a 
comprar em Pevidém. Produtos como 
camarão em frasco, especialidades de 
bolachas, noz-moscada ou folhas de 
gelatina, o melhor champanhe 
francês, os melhores vinhos do Porto 
ou Conhaques, que na época, não se 
encontravam no mercado de mercea-
rias em Guimarães”.

Mas também tinha clientes com menor 
poder de compra, as pessoas do campo, que 
na época se deslocaram para as fábricas e 
que que utilizavam a tradicional “conta de 
livro” mensal ou semanal, para adquirirem os 
produtos que necessitavam. Gente de 
poucos recursos, que viviam com muitas 
dificuldades mas que se pautavam por 
honrar os seus compromissos”.

Em 1964, já munido de um pequeno 
automóvel, uma Renault 4L oferecido 

pelas “Caves Monte Crasto” como 
compensação do trabalho e da 
representação exemplar dos produ-
tos, com destaque para o Espumante 
Reserva 1890, (que era também 
aproveitado pelos industriais para 
oferecem aos seus operário, sobretu-
do no Natal) começa a conciliar a 
actividade Grossista com o Comércio a 
Retalho, deslocando-se aos “vendei-
ros” de aldeia. “Vendas” que na altura, 
tinham um pouco de tudo: mercearia, 
vinhos, drogaria, roupa e sapatos…  e 
prestavam variados serviços: tratavam do 
correio, das reformas, “e muitos deles, 
como o nosso pai, eram até correspon-
dentes do Banco de Portugal”.

“A actividade Grossista, de revenda, 
nasce aí, em 1964 com o nosso pai numa 
Renault 4L a começar a distribuir chás, 
café, especiarias… e também não cabia 
muito mais naquele carro”.

Em 1970 muda de viatura para uma do 
género furgão, vai admitindo funcioná-
rios porque a actividade vai-se desenvol-
vendo e, em 1972 chega a primeira 
camioneta, uma Bedford J2.
 
Em 1973 constrói um espaço novo, com 
dimensão para aprovisionar produtos e, 
a partir daí, começamos a trabalhar 
numa escala completamente diferente.

História
Decorria o ano de 1951, quando Artur 
Renato Araújo Lopes dá início à sua 
actividade comercial com a abertura 
de um pequeno estabelecimento na 
Rua da Rainha em Guimarães.

Aproveitando o facto de ter trabalha-
do 14 anos num estabelecimento de 
um seu Tio do Porto, em que se 
vendiam na época genuínos produtos 
gourmet, e de ser casado com Aurora 
Rodrigues Correia Lopes, neta do 
primeiro industrial a instalar-se em 
Pevidém, no lugar da Fonte da Venda 
(local onde actualmente está instalada a 
empresa J Pereira Fernandes S.A), 
resolve abrir dois anos depois, em 1953, 
em PEVIDÉM um novo estabelecimento 
em nome da esposa, ficando a partir 
daqui a empresa a denominar-se ARCOL 
- A. Rodrigues Correia Lopes. 

“A data concreta ficará entre o dia 
de anos da nossa mãe, e o dia de 
anos do nosso pai, entre 27 de 
Setembro, e 12 de Outubro”. 
António Lopes

Já lá vão 60 anos em que surgiu, na 
principal artéria de Pevidém, a atual 

área de Venda para cerca de 6700 metros 
quadrados, num total de área coberta de 
11.200 m2, aumentando sobretudo a área 
de produtos frescos, conseguindo 
satisfazer a partir daí também, as totais 
necessidades da restauração no concelho 
de Guimarães e não só. 

Agora podemos dizer que “ tudo o que 
os empresários da área da restauração 
precisam para os seus estabelecimen-
tos, nós temos na Arcol.

Em 2012, demos cumprimento a uma 
ideia que já vínhamos a trabalhar há 
alguns anos, e criamos mais duas 
unidades. Estrategicamente, chega-
mos à conclusão que, a melhor forma 
de nos posicionarmos neste negócio, 
seria posicionarmo-nos a nível nacio-
nal. Em 14 de Junho instalamo-nos em 
Faro e a 24 de Novembro, em Lisboa. 
Hoje podemos dizer: passamos a ter 
clientes desde Monção a Vila Real de 
Santo António. Quem quiser ser 
cliente da Arcol, só tem de levantar o 
dedo, que nós estamos dotados de 
capacidade para responder às solicita-
ções, em qualquer ponto do país.

“O Cliente, cada vez mais tem 
necessidade de ter parcerias com 
empresas capazes, que saibam 
posicionar-se no mercado e dar 
respostas rápidas”.
Alberto Lopes

Comercio Tradicional
Felizmente, todos os indicadores apontam 
para um crescimento do comércio de 
Proximidade ou chamado de Tradicional. Há 
ainda um longo caminho a percorrer neste 
ramo, porque o futuro há-de passar por lojas 
mais pequenas. Já poucos estão interessados 
em grandes filas ou em percorrer metros e 
metros para encontrar os produtos que 
precisam. As pessoas estão, cada vez mais, a dar 
valor à comodidade, e nada melhor que 
encontrar, perto de casa, uma loja moderna, 
apelativa, com os produtos que precisam. 

Definitivamente, não é nos hipermerca-
dos que as pessoas compram bem, é lá 
que as pessoas se sentem bem. Daí a 
necessidade do comércio Local, o 
comércio de proximidade se organizar, e 
tornar as suas lojas mais agradáveis e 
apelativas, adaptando-se também às necessi-
dades de horários dos seus clientes.

Temos um projecto que vamos lançar 
brevemente, de informação ao 
consumidor, alertando-o para o facto 
de, quando ele compra no comércio 
de proximidade, para além de ser mais 
cómodo, compra mais barato entre 25 
e 30%. Lançaremos essa informação, 
juntamente com cerca de 280 Lojistas 
dos nossos Clientes Aderentes ao 
Comércio Integrado, em todo o País.

Apoio à produção local
Regionalmente, a Arcol preocupa-se 
em apoiar a produção. Se temos na 
nossa região, um fabricante de 
bolachas, de detergentes, de enchi-
dos, ou um embalador de frutos secos, 
porque não havemos de apoiá-los.

Trabalhamos também com as Adegas 
Cooperativas das regiões onde temos 
as nossas plataformas. Porque todos 
temos a ganhar com o crescimento 
económico das regiões onde estamos 
estabelecidos. Se os nossos fornece-
dores crescerem, o mesmo acontecerá 
com os nossos clientes. Temos a 
consciência de que, tudo o que 
pudermos fazer pelo desenvolvimento 
da nossa terra, terá um impacto 
imediato, no crescimento das nossas 
empresas, no aumento do emprego e, 
no fundo, no bem-estar das pessoas.
É pena que continuemos a verificar 
que, insígnias que dizem estar ao lado 
dos portugueses, e apoiarem a 
produção nacional, continuem a 
importar tantos produtos, muitas 
vezes de qualidade duvidosa.

Devia-se apostar na formação do 
Consumidor. Devia haver um tempo 
de antena nas televisões para a 
consciencialização das pessoas.

“Porque é que eu hei-de beber um 
leite que mais não é do que leite 
recombinado em pó que vem de fora, 
se tenho um sector leiteiro que 
produz leite fabuloso”. Porque é que 
eu, consumidor, dou importância a 
uma diferença de 4 ou 5 cêntimos 
num litro de leite nas chamadas 
Grandes Superfícies , se depois pago 
por um dentífrico, nas mesmas 
Grandes Superfícies mais de um euro, 
só porque não estou tão atento.

Não digo que vivemos tempos de 
crise, mas creio que tempos alterados, 

difíceis porque são diferentes. Como 
podem as pessoas dizerem que há 
crise, queixarem-se que não têm 
emprego, se não alteram os seus 
hábitos e continuam a comprar 
produtos chineses ou de outros países. 
Temos de ter consciência que, só 
comprando o que é nosso, apoiando a 
produção nacional, conseguiremos 
equilibrar a nossa balança comercial.
 
As pessoas dizem que querem um 
emprego (normalmente nem falam 
em trabalho) e depois vão a supermer-
cados estrangeiros ou cuja sede está 
instalada na Holanda ou noutro país.
  
Também cremos, que outra forma de 
contrariar a crise, passaria por pôr os 
órgãos de comunicação, a apresentar os 
diferentes testemunhos de vida sobre 
as muitas coisas boas que continuam a 
acontecer neste país e que daria um 
efeito contagiante, incentivando as 
pessoas à criatividade, à produção e 
acima de tudo a prestar serviço à 
comunidade e ao bem comum. 

Posicionamento no mercado
É assustador pegarmos nos números de 
facturação das duas maiores insígnias 
em Portugal e percebermos que são 
responsáveis por quase metade das 
vendas no nosso país, e isso dá-lhes um 
grande controlo do mercado.

E é aqui que está o grande papel da Arcol. 
Ao recuarmos uns 10 anos, percebemos 
que muita coisa mudou no comércio 
Grossista. Eramos imensos no ramo e hoje 
somos muito menos, sobretudo entre a 
zona de Aveiro e o Algarve. Há apenas a 
excepção desta região de entre Minho e 
Douro, em que ainda subsistem algumas 
unidades de dimensão relevante, e há uma 
disputa muito grande. E uns querem vencer 
pelo preço, e outros, como é o nosso caso, 
pelo preço mas com qualidade de serviço.

Presente e Futuro
A Arcol está de Boa Saúde, chegamos 
aos 60 anos e não nos sentimos velhos, 
pelo contrário, dá até a impressão que 
estamos a começar hoje.

Felizmente, tem havido cabeça e 
equilíbrio na gestão desta empresa. 
Temos vindo a crescer consecutiva-
mente a dois dígitos, e temos projec-
tos de desenvolvimento, já nas mãos 

Dá-se um crescimento que nos 
transporta até 1983, altura em que 
criamos uma área no lugar da Cabreira 
com mais de 2000m2, já tínhamos uns 
10 camiões, e muitas pessoas a 
trabalharem connosco,vendedores 
eram já uns 8, porque tínhamos uma 
grande bandeira, que era a represen-
tação da Sumol para os concelhos de 
Guimarães, Fafe e Felgueiras. Esse 
negócio chegou a originar a circulação 
de umas 3.000 grades/dia.

Em 1992 são inauguradas as instala-
ções no local onde nos encontramos 
actualmente, com um conceito de 
cash inovador. Como estávamos muito 
ligados à Distribuição, juntando à 
venda o serviço de entrega, criamos 
aqui um showroom em que os clientes 
chegavam, e de uma forma cómoda 
seleccionavam os produtos que 
queriam e as quantidades, e aguarda-
vam que nós preparávamos e carregá-
vamos as mercadorias.

Esse sistema teve a sua eficiência, mas 
percebemos com o passar dos anos e 
com o crescimento do negócio, que 
tínhamos dificuldade, nos momentos 
de maior afluência, de conseguir dar 
resposta rápida a todos os Clientes.
Em 1995, passamos a fazer parte da 
maior Central de Compras do País, 
ganhando capacidade de negociação 
junto dos nossos fornecedores.

Em 1997 transformamo-nos num cash 
“puro” alterando o funcionamento e 
criando uma grande área de produtos 
frescos, passando a disponibilizar aos 
retalhistas toda a gama de produtos 
de que eles necessitavam. Foi mais 
uma aposta ganha, já que, a comercia-
lização de produtos frescos tem já um 
peso considerável na nossa actividade.
Em 1998 lançamos um desafio ao 
comércio tradicional, lançando a 
marca Loja Cheia, o nosso comércio 
integrado, apoiando com o nosso 
know-how os comerciantes na prepa-
ração das suas lojas, e na comercializa-
ção dos seus produtos.

Em 2003 alargamos ainda mais o espaço 
disponível para o Cliente, em mais cerca 
de 900 metros, transformando um 
armazém em área de venda.

Em 2007 consolidamos o aumento da 

dos nossos Filhos seguidores, que 
ainda pretendemos ser nós a acompa-
nhar no terreno, sempre com o 
cuidado necessário, tal como foi feito 
até aqui, por nós e pelos nossos Pais.

Neste momento temos cerca de  
15.000 clientes. Considerando apenas 
os que compram pelo menos de 15 
em 15 dias, estaremos a falar de 8.200 
e apesar de já cobrirmos o território 
nacional, temos mais duas aberturas 
para fazer, que faremos em tempo 
oportuno. A aposta na exportação 
também está nos nossos horizontes, e 
essa será também uma forma de 
ajudar o País a atravessar esta fase.

Outro grande desafio é saber crescer 
no canal Eureka, e para isso contamos 
com a nossa empresa de distribuição. 
A Vimadist é uma empresa da Arcol,      
que surgiu para tornar toda a estrutu-
ra mais eficiente. É uma empresa mais 
vocacionada para prestar o apoio aos 
cafés, bares, hotéis e restaurantes, em 
que é aliado o produto e o serviço.

“Quanto ao futuro, temos os 
nossos Filhos e Quadros Muito 
Qualificados connosco já há 
alguns anos na Gestão da Empre-
sa, bem preparados para assumi-
rem a expansão da ARCOL. E 
porque são Jovens, formados e 
cheios de Vontade e de Atitude, 
só poderemos esperar um maior 
desenvolvimento do que aquele 
que por nós foi dado”
António Lopes

Responsabilidade Social
A verdadeira responsabilidade social é 
sentida por nós quando reparamos 
que temos actualmente quase 200 
pessoas que directamente dependem 
do bom funcionamento da Arcol.
 
Sempre nos preocupamos com quem 
cá trabalha, somos colegas de trabalho 
funcionando como uma equipa.
 
Tem que haver uma educação cívica 
para as pessoas saberem que caminho 
devem seguir, e para todos, optarmos 
pela mesma direcção. 

“Temos uma equipa maravilhosa, 
que assimilou perfeitamente a 
cultura de trabalho da Arcol, que 
assenta sobretudo na humildade 
e no respeito. E também por isso, 
temos aqui espaço para crescer e 
para estarmos confiantes quanto 
ao futuro”. António Lopes

Para comemorar o 60º aniversário, a 
Arcol, com a colaboração dos fornece-
dores, preparou uma campanha muito 
forte de ofertas e descontos. “Mas não 
são descontos à hipermercado, em que, 
muitas vezes, é aumentado o preço dos 
produtos para depois se dar o desconto. 
Durante a campanha de aniversário, o 
cliente sentirá que será muito beneficia-
do”. Alberto e António Lopes

Foto: Alberto e António Lopes gerem 
a empresa desde 1980, tornando-a 
numa referência Nacional no comércio 
Grossista.
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Diante do seu público recebe aquele 
que será o adversário teoricamente 
mais acessível. 

O Vitória está de regresso à Europa do 
futebol e a Mais Guimarães conta-lhe o 
melhor da história europeia dos 
branquinhos de Guimarães...

Foi há 27 anos - na época de 86/87 - que o 
Vitória protagonizou a melhor campanha 
europeia da sua história. Fez a manchete 
dos jornais e abriu noticiários depois de 
eliminar o Sparta de Praga, o Groningen e 
o Atlético de Madrid no Vicente Calderón ao 
vencer por um golo, num jogo em que Jesus 
defendeu um pénalti no término da partida.

Jesus, na ocasião, responsável pela 
baliza do Vitória e titular da Selecção 
Nacional já cá não está para assistir à 
presente campanha cujo pontapé de 
saída será na próxima quinta feira, dia 
19, contra os croatas do Rijeka.
 
Mas recuemos a 86/87. Sob o coman-
do de Marinho Peres, o Vitória qualifi-
cou-se para os quartos de final da Taça 
Uefa tombando gigantes como o 
Sparta de Praga, o já referido Atlético 
de Madrid e o Groningen da Holanda.

Cascavel, N'Dinga, Ademir, Roldão, 
Nascimento, Costeado, entre outros, 
fizeram deste Vitória que equipava de 
branco integralmente e jogava no 
municipal de Guimarães, um dos 
melhores da sua história.

Além do brilhantismo europeu, lutou 
pelo título, lado a lado com os grandes 
e terminou a prova nacional no último 
lugar do pódio. Foi, aliás, nesta época 
histórica que se celebrizou a frase "o 
último a sair que feche a porta", 
quando os branquinhos do hino do 
Dino Freitas tomaram a nacional até 
ao Porto de onde seguiram na auto-es-
trada para Lisboa para defrontar o 
Benfica, numa partida decisiva para os 
primeiros lugares.

Em 82 anos de história, o Vitória haveria 
de ficar quatro vezes em terceiro lugar.

Desta época, devemos recordar ainda 
os 40 mil espectadores nas bancadas 
do municipal de Guimarães que viram 
Cascavel virar favoravelmente o 
marcador contra o Sparta da extinta 
Checoslováquia e garantir a passagem 
à segunda eliminatória. Passou a 
segunda. Haveria de passar a terceira. 
Caiu, orgulhoso, aos pés do poderoso 
Borussia Monchengladbach, tendo 
sido decisivo o primeiro encontro na 
Alemanha que perdeu por três golos. 
O empate a duas bolas em Guimarães 
não bastou para o apuramento.

Mas, há 27 anos, o Vitória era como 
hoje, uma religião. E o Toural, o espaço 

de culto, que acolheu a multidão grata 
e eufórica pela campanha europeia.

Rijeka, Real Betis de Sevilha e Lyon são 
os adversários.

Seis jogos garantidos

O Rijeka da Croácia é o primeiro adversá-
rio do Vitória numa partida agendada 
para quinta feira, dia 19, pelas 20 horas 
no Afonso Henriques. Teoricamente, 
será este o adversário mais fácil dos 
vimaranenses que calharam num grupo 
difícil. O Real Bétis de Sevilha e o Lyon 
de França são as outras equipas.

O Vitória não tem tarefa fácil. Mas, tem - pelo 
menos - seis jogos que lhe darão projecção 
europeia e receitas extraordinárias.

O primeiro jogo é já na próxima 
semana. Os restantes prolongam-se 
até Dezembro.

Vitória
na Europa

desporto
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rua 25 de Abril, este espaço com uma 
filosofia completamente diferente da 
loja que existia na cidade.

“O objectivo era aproveitar o facto de 
a indústria local estar em franco 
crescimento, e a nossa mãe estar 
muito ligada à indústria têxtil. Havia 
empresários com grande poder 
económico que se deslocavam 
regularmente ao Porto para adquiri-
rem produtos diferenciados, que a 
partir daquela data puderam passar a 
comprar em Pevidém. Produtos como 
camarão em frasco, especialidades de 
bolachas, noz-moscada ou folhas de 
gelatina, o melhor champanhe 
francês, os melhores vinhos do Porto 
ou Conhaques, que na época, não se 
encontravam no mercado de mercea-
rias em Guimarães”.

Mas também tinha clientes com menor 
poder de compra, as pessoas do campo, que 
na época se deslocaram para as fábricas e 
que que utilizavam a tradicional “conta de 
livro” mensal ou semanal, para adquirirem os 
produtos que necessitavam. Gente de 
poucos recursos, que viviam com muitas 
dificuldades mas que se pautavam por 
honrar os seus compromissos”.

Em 1964, já munido de um pequeno 
automóvel, uma Renault 4L oferecido 

pelas “Caves Monte Crasto” como 
compensação do trabalho e da 
representação exemplar dos produ-
tos, com destaque para o Espumante 
Reserva 1890, (que era também 
aproveitado pelos industriais para 
oferecem aos seus operário, sobretu-
do no Natal) começa a conciliar a 
actividade Grossista com o Comércio a 
Retalho, deslocando-se aos “vendei-
ros” de aldeia. “Vendas” que na altura, 
tinham um pouco de tudo: mercearia, 
vinhos, drogaria, roupa e sapatos…  e 
prestavam variados serviços: tratavam do 
correio, das reformas, “e muitos deles, 
como o nosso pai, eram até correspon-
dentes do Banco de Portugal”.

“A actividade Grossista, de revenda, 
nasce aí, em 1964 com o nosso pai numa 
Renault 4L a começar a distribuir chás, 
café, especiarias… e também não cabia 
muito mais naquele carro”.

Em 1970 muda de viatura para uma do 
género furgão, vai admitindo funcioná-
rios porque a actividade vai-se desenvol-
vendo e, em 1972 chega a primeira 
camioneta, uma Bedford J2.
 
Em 1973 constrói um espaço novo, com 
dimensão para aprovisionar produtos e, 
a partir daí, começamos a trabalhar 
numa escala completamente diferente.

História
Decorria o ano de 1951, quando Artur 
Renato Araújo Lopes dá início à sua 
actividade comercial com a abertura 
de um pequeno estabelecimento na 
Rua da Rainha em Guimarães.

Aproveitando o facto de ter trabalha-
do 14 anos num estabelecimento de 
um seu Tio do Porto, em que se 
vendiam na época genuínos produtos 
gourmet, e de ser casado com Aurora 
Rodrigues Correia Lopes, neta do 
primeiro industrial a instalar-se em 
Pevidém, no lugar da Fonte da Venda 
(local onde actualmente está instalada a 
empresa J Pereira Fernandes S.A), 
resolve abrir dois anos depois, em 1953, 
em PEVIDÉM um novo estabelecimento 
em nome da esposa, ficando a partir 
daqui a empresa a denominar-se ARCOL 
- A. Rodrigues Correia Lopes. 

“A data concreta ficará entre o dia 
de anos da nossa mãe, e o dia de 
anos do nosso pai, entre 27 de 
Setembro, e 12 de Outubro”. 
António Lopes

Já lá vão 60 anos em que surgiu, na 
principal artéria de Pevidém, a atual 

área de Venda para cerca de 6700 metros 
quadrados, num total de área coberta de 
11.200 m2, aumentando sobretudo a área 
de produtos frescos, conseguindo 
satisfazer a partir daí também, as totais 
necessidades da restauração no concelho 
de Guimarães e não só. 

Agora podemos dizer que “ tudo o que 
os empresários da área da restauração 
precisam para os seus estabelecimen-
tos, nós temos na Arcol.

Em 2012, demos cumprimento a uma 
ideia que já vínhamos a trabalhar há 
alguns anos, e criamos mais duas 
unidades. Estrategicamente, chega-
mos à conclusão que, a melhor forma 
de nos posicionarmos neste negócio, 
seria posicionarmo-nos a nível nacio-
nal. Em 14 de Junho instalamo-nos em 
Faro e a 24 de Novembro, em Lisboa. 
Hoje podemos dizer: passamos a ter 
clientes desde Monção a Vila Real de 
Santo António. Quem quiser ser 
cliente da Arcol, só tem de levantar o 
dedo, que nós estamos dotados de 
capacidade para responder às solicita-
ções, em qualquer ponto do país.

“O Cliente, cada vez mais tem 
necessidade de ter parcerias com 
empresas capazes, que saibam 
posicionar-se no mercado e dar 
respostas rápidas”.
Alberto Lopes

Comercio Tradicional
Felizmente, todos os indicadores apontam 
para um crescimento do comércio de 
Proximidade ou chamado de Tradicional. Há 
ainda um longo caminho a percorrer neste 
ramo, porque o futuro há-de passar por lojas 
mais pequenas. Já poucos estão interessados 
em grandes filas ou em percorrer metros e 
metros para encontrar os produtos que 
precisam. As pessoas estão, cada vez mais, a dar 
valor à comodidade, e nada melhor que 
encontrar, perto de casa, uma loja moderna, 
apelativa, com os produtos que precisam. 

Definitivamente, não é nos hipermerca-
dos que as pessoas compram bem, é lá 
que as pessoas se sentem bem. Daí a 
necessidade do comércio Local, o 
comércio de proximidade se organizar, e 
tornar as suas lojas mais agradáveis e 
apelativas, adaptando-se também às necessi-
dades de horários dos seus clientes.

Temos um projecto que vamos lançar 
brevemente, de informação ao 
consumidor, alertando-o para o facto 
de, quando ele compra no comércio 
de proximidade, para além de ser mais 
cómodo, compra mais barato entre 25 
e 30%. Lançaremos essa informação, 
juntamente com cerca de 280 Lojistas 
dos nossos Clientes Aderentes ao 
Comércio Integrado, em todo o País.

Apoio à produção local
Regionalmente, a Arcol preocupa-se 
em apoiar a produção. Se temos na 
nossa região, um fabricante de 
bolachas, de detergentes, de enchi-
dos, ou um embalador de frutos secos, 
porque não havemos de apoiá-los.

Trabalhamos também com as Adegas 
Cooperativas das regiões onde temos 
as nossas plataformas. Porque todos 
temos a ganhar com o crescimento 
económico das regiões onde estamos 
estabelecidos. Se os nossos fornece-
dores crescerem, o mesmo acontecerá 
com os nossos clientes. Temos a 
consciência de que, tudo o que 
pudermos fazer pelo desenvolvimento 
da nossa terra, terá um impacto 
imediato, no crescimento das nossas 
empresas, no aumento do emprego e, 
no fundo, no bem-estar das pessoas.
É pena que continuemos a verificar 
que, insígnias que dizem estar ao lado 
dos portugueses, e apoiarem a 
produção nacional, continuem a 
importar tantos produtos, muitas 
vezes de qualidade duvidosa.

Devia-se apostar na formação do 
Consumidor. Devia haver um tempo 
de antena nas televisões para a 
consciencialização das pessoas.

“Porque é que eu hei-de beber um 
leite que mais não é do que leite 
recombinado em pó que vem de fora, 
se tenho um sector leiteiro que 
produz leite fabuloso”. Porque é que 
eu, consumidor, dou importância a 
uma diferença de 4 ou 5 cêntimos 
num litro de leite nas chamadas 
Grandes Superfícies , se depois pago 
por um dentífrico, nas mesmas 
Grandes Superfícies mais de um euro, 
só porque não estou tão atento.

Não digo que vivemos tempos de 
crise, mas creio que tempos alterados, 

difíceis porque são diferentes. Como 
podem as pessoas dizerem que há 
crise, queixarem-se que não têm 
emprego, se não alteram os seus 
hábitos e continuam a comprar 
produtos chineses ou de outros países. 
Temos de ter consciência que, só 
comprando o que é nosso, apoiando a 
produção nacional, conseguiremos 
equilibrar a nossa balança comercial.
 
As pessoas dizem que querem um 
emprego (normalmente nem falam 
em trabalho) e depois vão a supermer-
cados estrangeiros ou cuja sede está 
instalada na Holanda ou noutro país.
  
Também cremos, que outra forma de 
contrariar a crise, passaria por pôr os 
órgãos de comunicação, a apresentar os 
diferentes testemunhos de vida sobre 
as muitas coisas boas que continuam a 
acontecer neste país e que daria um 
efeito contagiante, incentivando as 
pessoas à criatividade, à produção e 
acima de tudo a prestar serviço à 
comunidade e ao bem comum. 

Posicionamento no mercado
É assustador pegarmos nos números de 
facturação das duas maiores insígnias 
em Portugal e percebermos que são 
responsáveis por quase metade das 
vendas no nosso país, e isso dá-lhes um 
grande controlo do mercado.

E é aqui que está o grande papel da Arcol. 
Ao recuarmos uns 10 anos, percebemos 
que muita coisa mudou no comércio 
Grossista. Eramos imensos no ramo e hoje 
somos muito menos, sobretudo entre a 
zona de Aveiro e o Algarve. Há apenas a 
excepção desta região de entre Minho e 
Douro, em que ainda subsistem algumas 
unidades de dimensão relevante, e há uma 
disputa muito grande. E uns querem vencer 
pelo preço, e outros, como é o nosso caso, 
pelo preço mas com qualidade de serviço.

Presente e Futuro
A Arcol está de Boa Saúde, chegamos 
aos 60 anos e não nos sentimos velhos, 
pelo contrário, dá até a impressão que 
estamos a começar hoje.

Felizmente, tem havido cabeça e 
equilíbrio na gestão desta empresa. 
Temos vindo a crescer consecutiva-
mente a dois dígitos, e temos projec-
tos de desenvolvimento, já nas mãos 

Dá-se um crescimento que nos 
transporta até 1983, altura em que 
criamos uma área no lugar da Cabreira 
com mais de 2000m2, já tínhamos uns 
10 camiões, e muitas pessoas a 
trabalharem connosco,vendedores 
eram já uns 8, porque tínhamos uma 
grande bandeira, que era a represen-
tação da Sumol para os concelhos de 
Guimarães, Fafe e Felgueiras. Esse 
negócio chegou a originar a circulação 
de umas 3.000 grades/dia.

Em 1992 são inauguradas as instala-
ções no local onde nos encontramos 
actualmente, com um conceito de 
cash inovador. Como estávamos muito 
ligados à Distribuição, juntando à 
venda o serviço de entrega, criamos 
aqui um showroom em que os clientes 
chegavam, e de uma forma cómoda 
seleccionavam os produtos que 
queriam e as quantidades, e aguarda-
vam que nós preparávamos e carregá-
vamos as mercadorias.

Esse sistema teve a sua eficiência, mas 
percebemos com o passar dos anos e 
com o crescimento do negócio, que 
tínhamos dificuldade, nos momentos 
de maior afluência, de conseguir dar 
resposta rápida a todos os Clientes.
Em 1995, passamos a fazer parte da 
maior Central de Compras do País, 
ganhando capacidade de negociação 
junto dos nossos fornecedores.

Em 1997 transformamo-nos num cash 
“puro” alterando o funcionamento e 
criando uma grande área de produtos 
frescos, passando a disponibilizar aos 
retalhistas toda a gama de produtos 
de que eles necessitavam. Foi mais 
uma aposta ganha, já que, a comercia-
lização de produtos frescos tem já um 
peso considerável na nossa actividade.
Em 1998 lançamos um desafio ao 
comércio tradicional, lançando a 
marca Loja Cheia, o nosso comércio 
integrado, apoiando com o nosso 
know-how os comerciantes na prepa-
ração das suas lojas, e na comercializa-
ção dos seus produtos.

Em 2003 alargamos ainda mais o espaço 
disponível para o Cliente, em mais cerca 
de 900 metros, transformando um 
armazém em área de venda.

Em 2007 consolidamos o aumento da 

dos nossos Filhos seguidores, que 
ainda pretendemos ser nós a acompa-
nhar no terreno, sempre com o 
cuidado necessário, tal como foi feito 
até aqui, por nós e pelos nossos Pais.

Neste momento temos cerca de  
15.000 clientes. Considerando apenas 
os que compram pelo menos de 15 
em 15 dias, estaremos a falar de 8.200 
e apesar de já cobrirmos o território 
nacional, temos mais duas aberturas 
para fazer, que faremos em tempo 
oportuno. A aposta na exportação 
também está nos nossos horizontes, e 
essa será também uma forma de 
ajudar o País a atravessar esta fase.

Outro grande desafio é saber crescer 
no canal Eureka, e para isso contamos 
com a nossa empresa de distribuição. 
A Vimadist é uma empresa da Arcol,      
que surgiu para tornar toda a estrutu-
ra mais eficiente. É uma empresa mais 
vocacionada para prestar o apoio aos 
cafés, bares, hotéis e restaurantes, em 
que é aliado o produto e o serviço.

“Quanto ao futuro, temos os 
nossos Filhos e Quadros Muito 
Qualificados connosco já há 
alguns anos na Gestão da Empre-
sa, bem preparados para assumi-
rem a expansão da ARCOL. E 
porque são Jovens, formados e 
cheios de Vontade e de Atitude, 
só poderemos esperar um maior 
desenvolvimento do que aquele 
que por nós foi dado”
António Lopes

Responsabilidade Social
A verdadeira responsabilidade social é 
sentida por nós quando reparamos 
que temos actualmente quase 200 
pessoas que directamente dependem 
do bom funcionamento da Arcol.
 
Sempre nos preocupamos com quem 
cá trabalha, somos colegas de trabalho 
funcionando como uma equipa.
 
Tem que haver uma educação cívica 
para as pessoas saberem que caminho 
devem seguir, e para todos, optarmos 
pela mesma direcção. 

“Temos uma equipa maravilhosa, 
que assimilou perfeitamente a 
cultura de trabalho da Arcol, que 
assenta sobretudo na humildade 
e no respeito. E também por isso, 
temos aqui espaço para crescer e 
para estarmos confiantes quanto 
ao futuro”. António Lopes

Para comemorar o 60º aniversário, a 
Arcol, com a colaboração dos fornece-
dores, preparou uma campanha muito 
forte de ofertas e descontos. “Mas não 
são descontos à hipermercado, em que, 
muitas vezes, é aumentado o preço dos 
produtos para depois se dar o desconto. 
Durante a campanha de aniversário, o 
cliente sentirá que será muito beneficia-
do”. Alberto e António Lopes

Foto: Alberto e António Lopes gerem 
a empresa desde 1980, tornando-a 
numa referência Nacional no comércio 
Grossista.

por: Andreia Lopes
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Dia 22 - 10:00
CAMINHADA SOLIDÁRIA 
Espaço Guimarães

A Caminhada Solidária é uma 
iniciativa da APCG – Associação 
de Paralisia Cerebral de 
Guimarães que conta com apoio 
de organização da Tempo Livre 
e Guimarães CED 2013. Ao 
efectuar a sua inscrição, os 
participantes estão a contribuir 
com um donativo para a APCG 
bem como a habilitar-se ao 
sorteio de um automóvel. O 
percurso prolonga-se por seis 
quilómetros, terminando na 
Alameda Alfredo Pimenta.
Preço: 5,00 euros

Dia 22 - 10:00
MEIA MARATONA DE 
GUIMARÃES – CORRIDA 
DOS CONQUISTADORES 
Espaço Guimarães

A vimaranense Dulce Félix, uma 
das mais prestigiadas atletas 
mundiais da atualidade, campeã 
da Europa em 2009 e 2012, e 
atual recordista da distância de 
meia maratona em Portugal, é a 
madrinha desta competição. As 
inscrições estão abertas até 21 
de Setembro de 2013, ou em 
data anterior logo que se 
atinjam os 10.000 inscritos.
Preço: 12,00 euros  - até dia 17 
de setembro. Inscrições de 
última hora (18 a 21 de 
setembro) - 20,00 euros

Dias 14 e 15
ISBO SPEEDMINTON
WS 2013
Multiusos de Guimarães

O ISBO Speedminton World 
Series 2013 é organizado pela 
Speedminton, marca responsável 
por uma nova dimensão dos 
desportos de raquete, em 
concreto o Speed Badminton. 
Esta nova modalidade pode ser 
jogada onde quer que se esteja, 
uma vez que não é necessária rede, 
apenas pura adrenalina, a qualquer 
hora e em qualquer lugar.

Dia 18 - 21:30
DESPORTO E CIÊNCIA - 
SCIENCE CAFÉ
Espaço CED

Nesta sessão do science café, a 
investigadora convidada, Cidália 
Freitas, irá esclarecer quais os 
efeitos da preferência manual nas 
capacidades coordenativas da 
criança, e desfazer alguns mitos 
associados à preferência manual 
esquerda, procurará responder a 
curiosidades em torno do 
desempenho motor da criança.

Dia 19 - 21:30
CONFERÊNCIAS
MOTIVACIONAIS
Pequeno auditório do CCVF

Jorge Pina, ex-pugilista 
profissional, sofreu um 
processo de cegueira 
irreversível e teve de reapren-
der a viver. Vai partilhar a sua 
história de vida na terceira 
sessão das Conferências.
Entrada livre

Dia 21 - 15:30
SUPERTAÇA DE TÉNIS
DE MESA
Multiusos de Guimarães

A Supertaça de Ténis de Mesa 
envolve provas masculinas e 
femininas de seniores, 
garantindo a presença do 
campeão nacional e o 
vencedor da Taça de Portugal 
da época 2012/2013.

Dia 28
KARATÉ SHOW, MAIOR 
AULA KARATÉ, GALA 
KARATÉXEMPLO
Largo do Toural

A “Maior Aula de Karaté” 
pretende juntar no Largo do 
Toural o maior número de 
pessoas ligadas à modalidade, 
podendo ser ou não atletas, 
visando desvendar o lado mais 
desportivo da modalidade e a 
sua capacidade de se adaptar 
às necessidades das várias 
faixas etárias. Entrada gratuita

Dia 28
GUIMARÃES RUGBY 
FESTIVAL CED 2013
Pista de atletismo
Gémeos Castro

Guimarães Rugby Festival CED 
2013 visa dinamizar o rugby na 
cidade de Guimarães e dar a 
conhecer aos Vimaranenses 
esta modalidade. O evento 
pretende atingir a meta dos 600 
atletas a disputar um torneio na 
variante de Sevens, contando 
com a participação de várias 
equipas portuguesas e duas 
espanholas. Entrada gratuita.

Dia 24 - 21:45
CICLO DE CINEMA E 
DESPORTO - 
PALOMBELLA ROSA
Plataforma das Artes

Palombella Rossa, realizada 
por Nanni Moretti, é a película 
escolhida para a próxima 
sessão do Ciclo de Cinema de 
Desporto. Entrada livre
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