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Domingo realizam-se as elei-
ções autárquicas no nosso 
país. 

Em Guimarães, pelas fregue-
sias e pelo concelho, vão abrir-
-se as seções de voto e os vi-
maranenses serão chamados a 
escolherem os seus represen-
tantes no poder local.

As autarquias são importan-
tíssmas para o bem estar das 
populações, pela proximidade, 
pelo contacto facilitado entre o 
eleitor, o cidadão, e o eleito.

Ao eleito cabe a responsabi-
lidade de exercer o mandato 
que lhe foi confiado e ao qual 
se candidatou. Cumpri-lo com 
zelo, com dignidade, e com 
perspicácia. Todos esperamos 
que quem nos represente co-
loque no exercicio das suas 
funções todo o seu saber, o seu 
empenho, e que seja capaz de 
responder às necessidades dos 
cidadãos do território que pas-
sou a governar.

Ao eleitor, a responsabilidade 

de escolher, e escolher bem. De 
votar em consciência, conhe-
cendo as ideias e as propos-
tas dos que se candidatam ao 
exercício do cargo público. Mas 
também a obrigatoriedade de 
acompanhar o trabalho que é 
desenvolvido por quem elegeu. 
O cidadão continua a ser res-
ponsável pelo bem estar da sua 
comunidade, depois do voto, e 
ter um papel ativo nas suas di-
nâmicas e na sua evolução.

A democracia não se faz num 
dia, não se fará apenas no 
domingo. A democracia é um 
processo contínuo, uma cons-
trução que não tem fim, e que 
exige a participação ativa dos 
cidadãos, de todos os cidadãos. 

Como desejo, admito que me 
deixará satisfeito constatar 
uma maior participação dos 
vimaranenses no ato eleitoral 
do próximo domingo. Seria um 
sinal de envolvimento das pes-
soas.

Vamos a votos.

A democracia não se faz num dia
A estrutura, das revoluções cien-
tíficas (ERC), de Thomas S. Kuhn. 
O objectivo primeiro do livro era 
o de fornecer um quadro convin-
cente de como se desenvolvem 
as ciências naturais.

A noção de paradigma pode 
alcançar melhor definição se ul-
trapassar as ciências naturais. 
Que contraposição existe entre 
o paradigma e a ciência natural?  
Habilitar-nos-emos ao seu em-
prego na psicologia e nas ciências 
sociais?

Quantas definições existem de 
paradigma? A má definição dos 
termos de um problema na sua 
origem, causa erros incomensu-
ráveis na série.

A epistemologia das ciências 
sociais tem um conjunto de inter-
locutores muito fiáveis como Ro-
bert Blanché, Gaston Bachelard, 
Karl Raymund Popper (KRP), L. In-
feld, Albert Einstein, David Bohm, 
Konrad Lorenz, Gregory Bateson, 
etc... 

Relembramos ao leitor os livros: 
KINDS OF MINDS: TOWARD AN 
UNDERSTANDING OF CONSCIOU-
SNESS Dennett, Daniel;  KON-
RAD LORENZ ON AGRESSION 
Lorenz, Konrad;  LANGUAGE OF 
LIFE Beadle, George / Muriel; LAW 
OF PSYCHIC PHENOMENA Hud-
son, Thomson Jay;  LECTURES 
IN PSYCHIATRY Reed, Ken;  LEFT 
BRAIN / RIGHT BRAIN, Springer / 
Deutsch; STEPS TO AN ECOLOGY 
OF MIND Bateson, Anne, etc..

Karl R. Popper, com a sua Ló-
gica da Descoberta Científica, 
Um Mundo de Propensões, Ciên-
cia Aberta, Universo Aberto em 
que nos fala dum futuro aberto: 
A ideologia dominante, que con-
sidera que vivemos num mundo 
moralmente pérfido, é uma men-
tira descarada. Ao espalhar-se 
desencoraja muitos jovens e pro-
voca-lhes desalento – numa ida-
de em que não são simplesmente 
capazes de viver sem o apoio de 
alguma esperança. Repito: não 
sou um optimista no que respei-
ta ao futuro. Pois o futuro está 
em aberto. Não existe qualquer 
lei histórica do progresso. Não 
sabemos como será o amanhã. 
Existem biliões de possibilidades, 
boas e más, que ninguém é capaz 
de prever. Rejeito a profética defi-
nição de objectivos das três inter-
pretações da história e defendo 

que, por razões morais, não deve-
mos substituí-las por coisa algu-
ma. Karl Popper, A Vida é Aprendi-
zagem (Edições 70, pág. 151).

Um dos pensadores significati-
vos da epistemologia das ciências 
sociais é Boaventura de Sousa 
Santos (BSS). BSS erra muitíssimo 
- e com isso faz ciência e por ve-
zes ideologia - ao meter-se em te-
mas e territórios que nem de per-
to domina. O Prof. BSS, diz uma 
investigadora (Mónica Martins),  
“pode até estar descontente com 
a situação presente a nível global, 
também eu me confesso estar 
desiludida, mas daí a ‘pegar’ em 
ideias e teorias científicas impor-
tantes e distorcê-las de sentido, 
de modo a que lhe possam con-
vir, vai um longo caminho. Muito 
me espanta um cientista (social) 
de renome confundir erros com 
incertezas, na sua célebre inter-
pretação do Teorema da Incerteza 
de Heisenberg, ou mesmo citar de 
modo errado a Teoria de Gödel, 
demonstrando assim, que fala de 
algo que não conhece, nem de 
longe”. E acrescenta: “há imensos 
cientistas espalhados por esse 
mundo fora esforçando-se para 
encontrar formas (e fórmulas) de 
combater as doenças que asso-
lam a Humanidade. E em vez de 
incentivá-los e motivá-los nessa 
busca incessante por fármacos 
que melhorem significativamen-
te a vida de milhões de pessoas, 
temos um nosso “intelectual” 
cheio de pompa e circunstância 
com discursos como: «A ciência 
moderna (...) faz do cientista um 
ignorante especializado e do ci-
dadão comum um ignorante ge-
neralizado». Haja limites... e muita 
paciência”.

O assunto importante é confun-
dir modelos de Ciências diversas 
e integrá-los abruptamente e 
sem nexo num contexto distópi-
co como o fez Julia Kristeva, e al-
guns estruturalistas da linguística 
e mesmo na sociologia do direito 
e na epistemologia BSS e o seu 
comité.

Raramente um discurso sobre 
as ciências é legítimo ao pon-
to do que se propõe dentro das 
ciências. O darwinismo social por 
exemplo, pode ser aceite como 
uma conjectura ou modelo de 
realidade ou como uma transi-
ção paradigmática? A reacção 

Paradigmas 
e Inconsistências

ao positivismo lógico aparecia 
como corolário do segundo Witt-
genstein. Grosso modo, seguia-se 
das Investigações Filosóficas que 
uma análise proveitosa de qual-
quer actividade com pretensões 
ao conhecimento deveria ba-
sear-se no estudo do como essa 
actividade acontece e menos no 
estudo do porquê. Noutras pala-
vras, para melhor entender a acti-
vidade denominada ciência, mais 
valia entender a sua prática que 
buscar uma fugaz estrutura lógi-
ca subjacente a toda teoria que se 
intitulasse científica.

Segundo Polanyi, toda a activi-
dade científica está impregnada 
de procedural knowledge, ou co-
nhecimento que se baseia na ac-
ção, em contraste com o conhe-
cimento baseado em princípios 
expressos durante a formação do 
cientista, o qual denomina decla-
rative knowledge. Esse procedu-
ral knowledge não é outra coisa 
que os jogos de linguagem de 
Wittgenstein II. Tais jogos, Witt-
genstein II afirma, não são, na sua 
maioria, ensinados explicitamen-
te, por ostensão. São exemplos 
de jogos de linguagem (Wittgens-
tein, 1953:1-23): dar ordens e obe-
decer-lhes, descrever a aparência 
de um objecto ou dar suas medi-
das, reportar um evento, especu-
lar acerca de um evento, formar 
e testar uma hipótese etc. Viver 
dentro de determinada comuni-
dade significa, para Wittgenstein, 
jogar diferentes jogos de lingua-
gem. •    

André Veríssimo
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Mariana Silva: A voz da CDU faz falta 
no executivo municipal
A candidata da CDU acredita que a coligação de esquerda pode recuperar o vereador perdido nas eleições de 2017.

“Os mandatos têm 
quatro anos e as 
promessas estão 
nos programas 
e ... não precisam 
de crescer como 
cogumelos 
no final dos 
mandatos”

É a única candidata do sexo fe-
minino. Seria a altura, Mariana, 
de Guimarães ter uma presiden-
te da Câmara Municipal?

O futuro é sempre incerto, mas é 
tempo de mudarmos, isso sim. É 
tempo de os vimaranenses expe-
rimentarem outras forças e expe-
rimentarem a CDU na gestão da 
Câmara Municipal. A CDU concor-
re para ganhar, mas sobretudo 
para voltar a ter voz na Câmara 
Municipal de Guimarães. Nestes 
últimos quatro anos percebeu-se 
que a CDU fez falta.

O que é que a fez abraçar este 
desafio?

O convite que me foi feito foi de 
confiança e esperança no futuro, 
um convite para continuarmos 
o projeto que iniciámos, com a 
minha presença, em 2009. Para 
mim fez sentido abraçar e con-
tinuar este caminho de futuro e 
confiança para Guimarães. Há 
muitas questões que a CDU falava 
em 2009 e que ainda são atuais 
em 2021, como a mobilidade, o 
rio Ave, o bem-estar animal, ha-
bitação… Há um longo caminho a 
percorrer.

Há um caminho que foi apon-
tado para Guimarães há alguns 
anos, que é o da sustentabilida-
de ambiental, com uma candi-
datura a Cidade Verde Europeia. 
O Partido Socialista prevê uma 
nova candidatura. Esse caminho 
verde tem ocorrido conforme a 
Mariana esperava?

Nós temos que ter em atenção 
que a questão ambiental está 

muito presente nas discussões 
políticas e nas preocupações de 
cada um de nós e até nas em-
presas. Aquilo que aconteceu é 
que ficámos em quinto lugar (na 
candidatura a Capital Verde Euro-
peia), mas a partir daí o caminho 
ficou mais lento e pouco se viu 
de melhoramento nas questões 
ambientais. Há o problema do rio 
Ave, que não está tão poluído por-
que muitas das empresas encer-
raram, mas ele continua poluído. 
Esta questão tem que ser verda-
deiramente planeada. Fazem-se 
coisas soltas, como a ciclovia, que 
vai por todos os vimaranenses a 
vigiar o rio. Isso é bom, mas não 
basta.

A questão dos transportes tem 
sido uma preocupação para a 
CDU. O que é que falta fazer?

A mobilidade é um tema caro para 
a CDU. É necessário levar o trans-
porte público a todo o concelho. 
Ao retirarmos os carros das ruas 
vamos ter uma maior qualidade 
ambiental. O que sempre defen-
demos é que o transporte público 
devia ser da responsabilidade do 
município e só o município pode 
oferecer este serviço a preços 
acessíveis e chegando até a ser 
gratuito. Se houver uma aposta 
forte nos transportes públicos, te-
remos menos carros. Se tivermos 
menos carros os transportes pú-
blicos andam de forma mais céle-
re. Precisamos é de ter mais ofer-
ta, mais horários, mais conforto…

A CDU defende também uma li-
gação mais rápida à alta veloci-
dade?

A questão da ferrovia Guimarães-
-Braga, se tivesse sido feita desde 
que a CDU a defende, se calhar já 
estaríamos mais próximos da li-
gação rápida por ferrovia. 

O nível dos salários pagos em 
Guimarães é uma preocupação?

Com o salário baixo temos todos 
os outros problemas. Temos em-
presas que pagam salários bai-
xos, a nível do têxtil e calçado. 
Não temos uma estrutura à vol-
ta que permita que venham para 
Guimarães empresas de outras 
áreas e que pagam salários mais 
elevados. E isso também parte do 
município. E por isso a CDU pro-
pôs que quando as empresas se 
candidatassem ao Regulamento 
do Interesse Municipal, uma das 
alíneas fossem os salários mais 
altos que o salário mínimo. Os sa-
lários são baixos e são sobretudo 
para as mulheres. São elas que 
sofrem com estes salários no seu 
dia-a-dia. Porque depois preci-
sam de colocar os seus filhos nas 
creches e não há creches sufi-
cientes, e têm a seu cargo familia-
res mais velhos, e não têm tempo, 
por exemplo, para participarem 
na política. Precisamos de trazer 
mais qualidade de vida para as 
mulheres em Guimarães, e isto 
passa por aumentar salários, criar 
uma rede pública de creches, de 
lares, de cuidados paliativos, em 
que possamos trazer conforto.

Domingos Bragança apresentou 
uma proposta para a construção 
de habitações a preços controla-
dos. Esta proposta é suficiente?

A habitação é um problema já 
longo. Foi-se resolvendo no tem-

po e a CDU esteve envolvida no 
gabinete técnico local quando foi 
a requalificação do centro históri-
co. Estivemos sempre muito pró-
ximos desta questão. Para nós a 
habitação em Guimarães tem de 
passar pela habitação pública, 
pela habitação das cooperativas, 
em que dinheiro do Estado entra 
nestes dois itens, e depois a ha-
bitação privada. Dentro da habi-
tação privada a sugestão da CDU, 
quando tínhamos um vereador, 
era de uma percentagem de cada 
licenciamento teria alguns fogos 
dedicados a casas com preços e 
rendas acessíveis. Mas também 
não foi aceite.

Continua a defender deixarmos 
de concentrar as pessoas que 
necessitam de maior apoio so-
cial num só local?

Sim. Nós não podemos continuar 
a juntar as pessoas todas em 
bairros, que ficam marginaliza-
dos. Isso está provado que não 
é possível continuar com esse 
modelo. Temos também a ques-
tão do IHRU, que ainda não está 
resolvida. Segundo a Câmara há 
dois ou três mil fogos já licencia-
dos, perguntamos então quantos 
são para renda acessível, ou esta-
rão a preços que um vimaranense 
que recebe o ordenado mínimo 
pode pagar? Vamos continuar a 
construir casas para que as pes-
soas não possam pagar? Temos 
que ter condições para que os 
vimaranenses queriam ficar, os 
estudantes da UMinho queiram fi-
car, e quem vem de fora trabalhar, 
queira também ficar.

O que é que a CDU propõe para 
reverter a perda de população de 

Guimarães?

Guimarães tem vindo a perder 
população porque as pessoas 
têm vindo a perder qualidade de 
vida. A nossa cidade é muito bo-
nita e todos defendemos mais e 
melhor para Guimarães, mas as 
pessoas, para terem vontade de 
morar cá, têm que ter habitação 
a preços acessíveis e um mercado 
imobiliário controlado. Mobilidade 
e transportes públicos e depois o 
acesso à cultura, que nós temos 
muita dificuldade. Se o último au-
tocarro para as Taipas é às 18h50, 
é impossível vir à cultura à noite 
à cidade. 

Torcato Ribeiro era a voz dos vi-
maranenses e a voz que faltou 
nestes quatro anos?

Foi um excelente vereador. A opo-
sição também o reconhece. A CDU 
foi a primeira força política a exigir 
o seu gabinete dentro da Câma-
ra Municipal. Depois o Juntos por 
Guimarães também exigiu. Mas 
nós ficámos lá sempre. Nós tínha-
mos a porta aberta para ouvir os 
cidadãos, porque a CDU só conse-
gue trabalhar dessa forma. •
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Bruno Fernandes: O município focado
nos problemas dos cidadãos
O candidato da coligação Juntos por Guimarães diz sentir, no terreno, “descontentamento” com a atual gestão do município.

“O legado que 
recebemos exige 
que na gestão 
do município haja 
uma estratégia 
de futuro, 
que coloque 
Guimarães onde 
tem que estar.”

Depois de percorrer o concelho, 
nesse contacto com as pessoas, 
está mais confiante de que seja 
possível, à coligação, ganhar as 
eleições?

O projeto que tenho a honra de 
liderar não é um projeto que co-
meçou agora, é um projeto de há 
muitos anos, em que o PSD, numa 
primeira fase, e depois, em coliga-
ção, foi construindo uma alterna-
tiva credível à gestão do Partido 
Socialista que, como sabemos, li-
dera a Câmara Municipal há trinta 
e dois anos. Aquilo que eu sinto, 
neste momento, é que no terre-
no existe um descontentamento 
com a atual gestão, que também 
resulta de um cansaço, de nos 
últimos anos o município estar 
a perder gás claramente, de não 
estar a liderar, de não estar a ter 
uma estratégia que coloque Gui-
marães a um nível que Guimarães 
tem que estar. 

Domingos Bragança, recente-
mente, relativamente à perda de 
população de Guimarães, disse 
que é um problema que se resol-
ve rapidamente, com maior ofer-
ta de habitação. Partilha dessa 
opinião?

Eu acho que é um dos princi-
pais problemas desta gestão do 
município é desvalorizar aquilo 
que é uma evidência, é o adiar 
da resolução dos problemas, é o 
relativizar as questões que são 
fundamentais e estratégicas para 
Guimarães. Outra prática que está 
enraizada nesta gestão é, perante 
um problema faz-se um anúncio, 
achando que com esse anúncio o 
problema está resolvido. O que eu 

pergunto é, o que é que foi feito 
nos últimos oito anos para resol-
ver, precisamente, o problema da 
habitação? Aquilo que foi referido 
pelo candidato do Partido Socia-
lista, não vai resolver o problema 
da habitação nem vai resolver o 
problema da demografia. A ha-
bitação que está a ser licenciada 
é para o centro da cidade, não é 
a habitação que vai responder 
ao casal padrão do concelho de 
Guimarães, que vive em todo o 
concelho, que tem rendimentos, 
infelizmente, baixos.

Domingos Bragança anunciou 
também habitações a preços 
controlados para os vimaranen-
ses...

No último mandato, na últi-
ma campanha eleitoral, sobre a 
questão não da habitação, mas 
da habitação social, esta maioria 
prometeu fazer cerca de setenta 
casas de habitação social. Pas-
saram quatro anos e o resultado 
é... zero!. Portanto, o histórico a 
este nível do candidato do Partido 
Socialista não dá confiança abso-
lutamente nenhuma sobre aqui-

lo que ele vem agora apresentar 
para futuro. 

A mobilidade tem disso aponta-
da, também, como um dos prin-
cipais problemas de Guimarães, 
pela coligação Juntos por Guima-
rães. 

O município de Guimarães não 
teve, nas últimas décadas, uma 
estratégia para o transporte pú-
blico. Também não teve uma 
estratégia para a mobilidade do 
concelho naquilo que diz respeito 
à interligação da cidade com os 
principais polos habitacionais do 
nosso concelho. As estradas que 
temos hoje são as mesmas de há 
trinta anos atrás.  E depois há a 
questão dos transportes públicos. 
É verdade que há já uma con-
cessão, que está a ser adiada há 
vários anos e que só, ao que per-
cebemos, inicia o contrato em ja-
neiro de 2022, com o prejuízo que 
isto tem trazido, naturalmente, ao 
desenvolvimento do concelho.

Mas vêm aí vinte e um autocar-
ros elétricos...

Pois, metade da frota e o resto da 
frota tem entre dez e vinte anos. 
Vem aí! Mas nós estamos em 2021 
e, muitos municípios, já fizeram 
esta revolução há muitos anos e 
agora nós estamos, sempre aqui, 
com um atraso significativo. E nós 
ainda não sabemos muito bem 
como é que vai ser esta rede que 
pretende chegar a todas as fre-
guesias e que, como já percebe-
mos, não chegará a todas.

Guimarães tem feito um cami-
nho sustentável para conseguir 
alcançar o desígnio de ser Capi-

tal Verde Europeia?

Na altura (da candidatura), eu dis-
se, acho que começamos a casa 
pelo telhado. Acho que Guima-
rães tinha que, de facto, resolver o 
problema dos rios, tínhamos que 
introduzir o transporte público, 
tínhamos que fazer um caminho 
a vários níveis, que fosse capaz 
de, depois sim, sermos reconhe-
cidos pela forma como introduzi-
mos essas novas práticas e esse 
modelo de governança no nosso 
território. Fomos atrás do título, 
por isso é que, provavelmente o 
título não foi alcançado e depois 
ficamos todos com a sensação de 
que o projeto esmoreceu.

No programa da coligação Jun-
tos por Guimarães, referem que 
querem que este seja um territó-
rio mais amigo dos empresários 
e das empresas.

Guimarães tem uma marca indus-
trial que não é de agora. Ao mu-
nicípio apenas cabe acarinhar, in-
centivar e apoiar e acima de tudo 
não ser um problema para as em-
presas. E eu acho que o municí-
pio está a ser um problema para 
as empresas, esta é a questão 
de fundo. Há um parque indus-
trial neste concelho em que todos 
os invernos tem que ir um trator 
agrícola rebocar camiões que fi-
cam retidos, há um outro que 
não tem saneamento. E isto não 
é ser amigo do empresário? Esta 
maioria prometeu a ampliação do 
parque de Ponte e a construção 
de um novo parque industrial em 
Moreira de Cónegos. Nada foi feito 
a este nível ao longo dos últimos 
oito anos. 

Entretanto, há uma via de liga-
ção ao Avepark que está previs-
ta...

Mas o parque tem vinte anos, 
estamos a discutir agora a via? 
E este tempo todo? Lá está, co-
meçamos a casa pelo telhado. 
Primeiro construímos o parque, 
sabemos que ele tem ali um fa-
tor decisivo para a instalação de 
empresas, que é a acessibilidade, 
e ainda andamos a discutir, à es-
pera que venha aqui um projeto 
de fundos comunitários resolver 
o problema.

E incentivos fiscais para que as 
pessoas e empresas permane-
çam em Guimarães, que venham 
para Guimarães?

A Câmara Municipal dispõe de 
uma panóplia alargada de impos-
tos e taxas onde pode mexer. Há 
muitos anos que vimos a dizer 
que há margem para o municí-
pio baixar o IMI, por exemplo, que 
curiosamente baixou neste último 
ano, talvez por ser ano eleitoral. 

Porque motivo devem os vima-
ranenses votar na coligação Jun-
tos por Guimarães?

Os vimaranenses têm que, no dia 
das eleições, fazer esta reflexão: 
Continuar com esta atual gestão 
que dá sinais claros que não está 
capaz de resolver os principais 
problemas de Guimarães ou, en-
tão, dar oportunidade a uma nova 
equipa, a um novo líder, a uma 
nova gestão, a um novo projeto 
que quer, acima de tudo, que Gui-
marães volte a crescer, que volte 
a ter a preponderância que teve 
no passado. •
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Domingos Bragança: O orgulho 
na envolvência coletiva
O atual presidente da Câmara Municipal candidata-se a um terceiro mandato com uma equipa reformulada.

“Se há marca nos 
meus mandatos, 
é a marca do 
território e 
a marca de 
investimento 
em todas as 
freguesias 
com enorme 
intensidade.”

Sente o Partido Socialista, que 
sustenta a sua candidatura, mo-
bilizado para estas eleições?

Mais importante de tudo é que os 
vimaranenses estejam mobiliza-
dos para nos ouvir e para votar. 
Sinto que os vimaranenses que-
rem ouvir e saber exatamente o 
que pretendemos fazer.

Já houve uma candidatura a Ca-
pital Verde Europeia. Já anunciou 
que é objetivo reeditar essa can-
didatura. Acredita que Guima-
rães está a percorrer os passos 
certos para conseguir esse esta-
tuto?

Este é um caso em que a envol-
vência é tudo. A forte consciência 
ecológica e a interiorização dos 
valores da ecologia, da preser-
vação do património natural, do 
ambiente, de vivermos em har-
monia com a natureza, é um de-
sígnio coletivo. Se há algo que me 
orgulha é exatamente este querer 
de uma comunidade inteira em 
defender a natureza. Temos o 
programa Pegadas, um programa 
ambiental que tem sido referen-
ciado pela União Europeia. A inte-
riorização dos valores ambientais 
começa pela nossa formação e 
as nossas crianças e jovens assu-
miram, de uma forma excecional, 
estes valores ambientais. Outra 
grande referência a nível da União 
Europeia são as Brigadas Verdes. 
Já temos cerca de 32 e espero que 
tenhamos todas as freguesias 
com Brigadas Verdes.

As ecovias, segundo a oposi-
ção, deveriam ter uma utilização 
mais para deslocações para o 

trabalho, eventualmente. Nesta 
área ambiental também há críti-
cas relativamente a esta altera-
ção de paradigma dos transpor-
tes públicos com introdução, só 
agora, segundo a oposição, de 
autocarros elétricos.

Eu pergunto: qual é o concelho 
que terá 22 autocarros intei-
ramente elétricos a circular no 
transporte público de passagei-
ros? Temos a ecovia da cidade 
que faz as ligações principais e te-
mos o projeto pronto para intervir 
em obra da adaptação. Tudo isto 
faz parte de uma política pública 
de um forte amor à natureza. Mais 
de metade do concelho, por estas 
ecovias, fica ligado. Quem quiser 
vir à cidade, através de um modo 
seguro, pode fazê-lo através da 
margem do rio. Estamos a falar 
em ecovias, mas também esta-
mos a falar em modos suaves de 
locomoção.

Que soluções de mobilidade pre-
tende implementar caso seja 
eleito?

Temos um grande objetivo que 
tem a ver com o caminho de ferro 
e o transporte ferroviário que se 
apresenta como o melhor modo 
de transporte para deslocações 
de média e grande distância. É 
fundamental e estratégico para 
Guimarães. Também o sistema 
de mobilidade urbana para insta-
larmos o chamado autocarro em 
via dedicada. O grande problema 
do transporte público é que se 
não tem via dedicada, não pode 
garantir o horário, porque sofre 
com congestionamento. O uso 
do transporte público passa pela 

confiabilidade no horário e no 
conforto, porque contribui para a 
redução das emissões de carbo-
no.

Apresentou as habitações que 
estão já licenciadas pela Câma-
ra, que poderão ser a solução 
para a perda de população no 
concelho. Que políticas de habi-
tação pretende implementar?

A primeira é de habitação indigna. 
Temos que continuar a proporcio-
nar habitação social a quem vive 
situações indignas de habitação e, 
portanto, uma prioridade é conti-
nuar a atender essas famílias. De-
pois há situação que surgiu ago-
ra com o PRR. Há 1.000 ou 1.500 
mil milhões para a promoção de 
construção a custos controlados. 
Guimarães está a trabalhar num 
modelo em que lança um concur-
so público que dá fazer aquisições 
de casas que tem um modelo de 
construção que tem que seguir 
estes custos controlados, não 
poderá passar o limite de X valor 
e que tem que ter respostas am-
bientais na construção.
Outra questão é a dos custos con-
trolados a preços moderados: não 
se pode ter preços moderados de 
aquisição ou arrendamento a pre-
ços moderados se não for cons-
truído controladamente. Temos 
cerca de 3.000 fogos licenciados 
por iniciativa privada. Nos Cães 
de Pedra são cerca de 500 a 600 
casas e no Cavalinho podiam ser 
900. Não quisemos que fossem 
900, porque queremos qualida-
de na construção urbana. Há um 
compromisso entre quantidade e 
qualidade. Precisamos da quanti-
dade de habitações, mas precisa-
mos de manter esta qualidade ur-

banística da cidade e do território.

A oposição refere que estes úl-
timos meses, até ao ato eleito-
ral, são meses em que as obras 
se dispersaram mais por todo o 
concelho. É o tempo de se rea-
lizar as obras numa realidade 
normal ou há aqui uma vontade 
de fechar algumas obras antes 
do período eleitoral?

O Rui Moreira disse: “uma das ra-
zões que me leva a recandidatar-
-me é que vivemos em pandemia, 
atrasou-me um conjunto de pro-
jetos e nomeadamente de obras”. 
Apesar da pandemia, apesar 
de me dizerem para parar tudo, 
disse: “não, vamos continuar as 
obras”. Até porque temos algu-
mas que são apoiadas do ponto 
de vista dos fundos comunitários 
e os fundos comunitários não vão 
esperar. Quem mais fica prejudi-
cado com este atraso sou eu. Se 
há marca nos meus mandatos, é 
a marca do território e a marca de 
investimento em todas as fregue-
sias com enorme intensidade.

Considera que Guimarães é atra-
tivo para os investidores, para as 
empresas se instalarem, ou há 
dificuldades?

A grande riqueza de Guimarães 
não é de agora, é desde a primei-
ra revolução industrial. Guimarães 
é o todo que vale por si esta força 
sistémica do conjunto empresa-
rial. Quando se pensava num in-
vestimento forte, era a capital de 
distrito e, mesmo assim, Guima-
rães soube sempre ombrear com 
Braga.

Vai para estas eleições com uma 

equipa reformulada. Por que mo-
tivo alterou a equipa que esteve 
consigo nestes quatro anos?

Quem se candidata à Câmara as-
sume a responsabilidade perante 
os vimaranenses e a escolha da 
equipa tem que ser minha. O fu-
turo e cada dia que passa e cada 
mandato é diferente do anterior e 
é essa a aposta que eu faço.

Por que motivo devem, aqueles 
que nos estão a ler, votar no Par-
tido Socialista?

Quero o melhor para Guimarães 
e trabalho no dia-a-dia. Acredi-
to nos projetos e o grande entu-
siasmo que tenho é desta envol-
vência coletiva, deste saber da 
comunidade. Acredito que é este 
o caminho do futuro, esta possibi-
lidade de potenciar e desenvolver 
as qualidades de cada uma das 
nossas pessoas. •
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Rui Rocha: O problema do 
ordenamento mexe com tudo
O candidato do PAN quer mudar a forma de olhar para os problemas.

“O PS esteve à 
espera que o PAN 
viesse para as 
eleições anunciar 
essa medida para 
anunciarem, em 
cima das eleições, 
a mesma medida.”

Considera que era importante 
surgir, nesta altura, um partido 
como o PAN?

Há temas que estavam menos-
prezados. A questão da poluição, 
dos rios, da destruição da própria 
paisagem de uma forma acelera-
da nas últimas quatro décadas, 
do bem-estar animal. Há também 
muito para fazer ao nível da inclu-
são, não só da população que tem 
mais dificuldades, de mobilidade, 
deficiência visual e auditiva... A 
própria forma como nós vemos 
a cidade e o urbanismo para as 
crianças... Há muita gente que 
precisa de nós, os animais preci-
sam de nós, a natureza precisa de 
nós.

O atraso no aumento da capa-
cidade do centro de recolha ani-
mal de Guimarães é uma preocu-
pação e uma reivindicação que 
querem colocar na agenda nesta 
campanha eleitoral?

O CROA não dá resposta. Para o 
PAN, a questão vai muito além 
disso. Isso é o que nos distingue, 
por exemplo, do PS ou até do 
PSD. Em poucas semanas vai ficar 
sobrelotado, não vamos resolver 
o problema. Temos que ter polí-
ticas pró-ativas de sensibilização 
junto da população escolar e da 
população adulta, nomeadamen-
te a população mais carenciada, 
de que os animais têm que ser 
vistos de outra forma. Com po-
líticas pró-ativas, em oito anos, 
conseguimos tornar Guimarães 
o primeiro concelho do país sem 
animais abandonados.

Como é que classifica a atividade 

do município nestas áreas que 
vos são sensíveis?

Em relação à área animal, têm fei-
to os mínimos. O candidato do PS 
atira-me três ou quatro números 
e isso espelha claramente como 
é que eles vêm o problema ani-
mal: um problema sanitário. Isso 
é muito pouco e não tem nada a 
ver com a nossa visão para o pro-
blema.

Passemos então para o ambien-
te.

Há aqui uma questão que tenho 
que focar, a questão da poluição 
dos rios. A Câmara não tem po-
der de fiscalização e isso também 
tem sido servido como desculpa. 
A Câmara pode sempre fazer a 
denúncia. Devia ter uma equipa 
especializada, devidamente for-
mada, que fizesse a ponte com o 
SEPNA.

Os guarda rios não são exata-
mente isso?

Estamos a falar de uma equipa 
que era muito fácil de constituir, 
muito fácil de preparar, mas, no 
entanto, o PS esteve à espera 
que o PAN viesse para as eleições 
anunciar essa medida para anun-
ciarem, em cima das eleições, a 
mesma medida. Não tínhamos 
que estar à espera 30 anos para 
dar um passo tão simples e que é 
essencial.

Falou de paisagem... A monta-
nha da Penha é apontada como 
um problema de destruição ou 
transformação da paisagem.

Há um problema claro de falta de 
planeamento e de ordenamento. 
O problema da floresta e da pai-
sagem são dois problemas claros 
de décadas de falta de planea-
mento, de ouvir o território como 
deve ser visto, de forma integrada 
como um ecossistema. O cres-
cimento enorme que Guimarães 
teve nas últimas quatro décadas 
levou a isto que nós temos: uma 
paisagem consumida por habita-
ções, parques industriais com um 
povoamento extremamente dis-
perso ao longo das vias, criando 
problemas que são muito difíceis 
de resolver agora. Se formos ver 
a história, a Penha está melhor do 
que estava há 100 anos. Há uma 
recuperação da Penha e um pro-
jeto para avançar que concordo, 
mas temos que acautelar outras 
questões, se não estamos a dei-
xar construir demasiado na en-
costa e para que é que estamos 
a deixar construir. Guimarães não 
se pode tornar uma cidade se-
gregadora, um modelo de cres-
cimento urbano completamente 
anacrónico que em qualquer país 
do mundo se tenta combater.

Não tem sentido pensar a habi-
tação social, por exemplo, como 
foi pensada há 20 ou 30 anos, 
em que juntavam todas as pes-
soas com necessidades de habi-
tação?

A cidade tem que ser acessível 
a todas as classes sociais. Infe-
lizmente, não vamos conseguir 
bater as classes sociais, mas não 
podemos promover a separação 
destas três classes sociais. A so-
ciedade tem que funcionar como 
um ecossistema. Essa produção 
de habitação social numa deter-

minada zona da cidade, muitas 
vezes até fora da cidade, não tem 
sentido nenhum nos dias de hoje. 

Preocupa-o que Guimarães es-
teja a perder população das últi-
mas duas décadas?

Esse é um problema estrutural, 
é comum à maioria esmagadora 
dos concelhos do país. Tudo à vol-
ta de Braga ou estagnou ou está 
a perder população. A maior parte 
da população de Guimarães vive 
com rendimentos muito baixos. 
O rendimento médio da família 
de Guimarães é muito abaixo da 
média nacional. Como é que as 
pessoas vão ter acesso ao tipo de 
habitação que se tem promovido? 
É habitação para a classe média 
e média alta. É preciso regular, 
é preciso mais habitação social, 
mais habitação com preços con-
trolados e é importante que se 
equilibre o território. É preciso 
fazer um diagnóstico muito rigo-
roso.

Que ideias têm para a transfor-
mação da mobilidade em Guima-
rães?

O problema do ordenamento 
mexe com tudo. Temos um pro-
blema do acesso à cidade, da fal-
ta de rede de transportes públicos 
de uma forma equilibrada. Dentro 
do próprio concelho é difícil ir de 
uma ponta à outra. Tem que haver 
uma rede de transportes públicos 
que tem que estar muito ligada 
com o setor do ordenamento do 
território. A curto prazo, o que é 
mais fácil fazer é saneamento, dar 
conforto e segurança às nossas 
ruas e eixos principais e prever 
de que forma podemos conciliar 

o automóvel, por exemplo, com 
com ciclovias. A médio prazo, 
pensar numa rede de transportes 
públicos que cubra todo o territó-
rio. A longo prazo, claro que tem 
que haver uma aposta na ferro-
via. O ordenamento tem que ser 
pensado sempre a médio longo 
prazo. Como é que nós temos vi-
las sem creche, sem lar de idosos, 
sem piscinas, centros, de saúde? 
As pessoas vão ter filhos se se 
sentirem seguras e com uma rede 
social que os proteja. 

Qual é o resultado que o deixará 
satisfeito no dia 26 de setem-
bro?

Entrarmos na Assembleia seria 
um excelente resultado. Vamos 
lutar de forma séria, convicta na 
Assembleia, para que os rios se-
jam despoluídos, para que o bem-
-estar animal seja um facto de 
Guimarães, para que a natureza, 
a paisagem, o ordenamento do 
território sejam levados de outra 
forma. Não queremos uma cida-
de cada vez maior, com cada vez 
mais problemas e depois o resto 
do concelho a esvaziar-se. •
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Luís Lisboa: Esta é uma cidade 
excecional mas para a classe alta
Candidato do Bloco de Esquerda à Câmara quer “devolver Guimarães às pessoas”.

“O partido 
socialista não 
quer enfrentar 
os lobbys do 
imobiliário, por 
isso temos que ser 
nós a mostrar ao 
PS que existe 
o Plano Nacional 
de Habitação”

Explique-nos os motivos que 
levam o Bloco de Esquerda a 
querer “devolver Guimarães às 
pessoas”?

É a ideia de que urge o momento 
de centrar a política local nas pes-
soas, para as pessoas. As políti-
cas de habitação, de ambiente, de 
mobilidade e transportes, de res-
peito pelos animais, numa cidade 
e sociedade plural que respeite a 
identidade de género e sexual de 
cada um dos seus habitantes.
Esta é uma cidade excecional, 
mas sobretudo para a classe alta 
e para o turista histórico ou cul-
tural. Mas este é o momento em 
que Guimarães tem de passar a 
ser uma cidade excecional para o 
e a vimaranense comum.

Quais os principais problemas 
que identificaram e os vimara-
nenses têm de enfrentar?

O Bloco de Esquerda entende 
que o ambiente  é um eixo estru-
turante de todo o seu programa, 
porque vai tocar em todos os ou-
tros pontos. Mas a habitação é 
um enorme problema. A ausência 
de medidas de tutela por parte 
do poder autárquico ao mercado 
imobiliário trouxeram a especula-
ção imobiliária, a gentrificação, e 
acima de tudo, a impossibilidade 
de as pessoas que auferem par-
cos rendimentos comprarem casa 
ou arrendarem casa. Este é um 
problema urgente que compete à 
autarquia resolver. 

As soluções que têm sido apon-
tadas pelo partido socialista, no 
poder, não o convencem?

Há quatro anos o partido socia-
lista prometeu 62 fogos a preços 
controlados e realizou zero. Ago-
ra há a promesa de 400 fogos, 
mas nós não podemos ficar só 
pelas promessas. No nosso en-
tendimento, o PS, de socialista 
tem apenas o nome. Temos que 
entender, desde logo, que socia-
lismo não é tirar àqueles que tra-
balham para distribuir por aque-
les que não trabalham. O nome 
disso é capitalismo. Acreditamos 
que o partido socialista não quer 
enfrentar os lobbys do imobiliá-
rio, por isso temos que ser nós a 
mostrar ao PS que existe o Pla-
no Nacional de Habitação, que 
é uma réplica do Plano Europeu 
de Habitação Pública. No nosso 
programa exigimos que o poder 
local institua o parque público de 
habitação. Houve 100,8 milhões 
de euros do orçamento anual do 
Governo para o efeito mas a au-
tarquia não se quis candidatar. E 
há agora 1.250 milhões no PRR  
para a habitação para gastar em 
seis anos.

Mas Guimarães vai aplicar algum 
desse valor...

Não é de todo claro. O projeto do 
PS para o efeito é negociar com 
os privados, com os empresários. 
E esses 400 fogos a preços con-
trolados, é aí que o PRR vai entrar, 
são para pagar esses subsídios 
aos empresários. E vamos ver se 
são 400, porque prometeram 62 
e não cumpriram.

Guimarães perdeu população 
nos últimos anos. Têm medidas 
no vosso programa para rever-
ter esta situação?

Guimarães tem de ser capaz de 
fixar os universitários que são 
às centenas que saem da nossa 
universidade todos os anos e vão 
encher as fileiras dos outros con-
celhos vizinhos, porque nós não 
conseguimos que esta seja uma 
cidade do conhecimento. Porque 
não temos ordenados competi-
tivos, não temos habitação, não 
temos transportes. Guimarães foi 
construída pelo telhado.

A mobilidade é também apon-
tada como um problema de Gui-
marães.

No nosso programa promovemos 
a pedonalização. Pedimos, des-
de logo, a pedonalização total do 
centro histórico. Quanto às ciclo-
vias, a maior parte são desporti-
vas ou de entretenimento. Temos 
que criar espaço para a bicicleta 
que possa ser utilizada para as 
deslocação para o trabalho. É ur-
gente também recuperar a ferro-
via, e achamos que não estamos 
a fazer tudo. E é uma grande preo-
cupação nossa não haver ferro-
via para Braga, até para resolver 
alguns problemas e ajudar a vila 
das Taipas, que é crucial, e até as 
várias indústrias e parques indus-
triais que possam ficar pelo cami-
nho. Temos de combater a car-
rocracia. Vivemos uma ditadura 
do carro. Os transportes públicos 
têm de convidar as pessoas e res-
ponder a três questões: conforto, 
tempo e do preço. Só retirando 
carros da estrada vamos melho-
rar a mobilidade em Guimarães.

Quanto aos transportes públi-
cos, um novo serviço entrará em 
funcionamento em janeiro...

A autarquia dispunha de 30 mi-
lhões de euros para este plano, 
a 10 anos, gastando três mi-
lhões anualmente. O contrato foi 
vencido por uma empresa que 
apresentou uma proposta de 15 
milhões. Ficaram 15 milhões por 
cumprir, porque é que não fomos 
mais além em mais autocarros 
verdes, não poluentes, porque é 
que não reforçamos as linhas, ou 
porque não tornamos, gradual-
mente, num meio de transporte 
gratuito?

Ao nível económico, que medi-
das destaca no vosso programa?

Temos que limitar os ajustes di-
retos e temos que ter um portal 
em que sejam publicados todos 
os investimentos da câmara. Te-
mos que aumentar a transparên-
cia. Guimarães caíu no ranking 
da transparência municipal. A 
Câmara tem de apoiar empresas 
que não promovam a precarie-
dade laboral, que promovam os 
ordenados dignos, e respeitem o 
ambiente.

Guimarães deve apostar mais na 
sustentabilidade e na defesa do 
ambiente?

Creio que acima de tudo, depois 
deste ano, fica a nu para toda a 
população de que nós vivemos 
uma grave crise climática. As pro-
postas que o PS apresenta não 
são suficientes. É preciso que 
entendamos que ambientalismo 
sem anticapitalismo é mera jar-
dinagem. Queremos que Guima-
rães seja modelo a nível europeu. 
Por isso, apresentamos um plano 
muito completo para a naturali-
zação carbónica e climática até 

2030 no passado dia 17 de julho. 
Reduzir as emissões poluentes é 
urgente.

E quanto à cultura, o que defen-
de o candidato do BE?

Na Cultura, o Bloco de Esquerda 
defende que devemos devolver 
alguma autonomia às associa-
ções, que são históricas e fun-
damentais para a cidade. Temos 
que levar às freguesias, às casas 
do povo, a cultura, que é tão boa 
e tão exemplar que tem de ser 
democratizada, para todos e para 
todas e não só para uma pequena 
elite.

Porque devem os vimaranenses 
votar em Luís Lisboa e no Bloco 
de Esquerda?

Nós estamos sempre a queixar-
-nos de que as coisas não mu-
dam e que é tudo igual. Chegou 
o momento em que há alguém 
que pode fazer a diferença, e há 
alguém que é diferente, e que é 
um de vós. •
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© Cláudia Crespo / Mais Guimarães

Adão Pizarro: Chega de 30 e tal anos 
de PS, do eu quero posso e mando
Candidato do Chega à Câmara Municipal de Guimarães mostra-se confiante num bom resultado nas autárquicas.

“Eles vão cair 
porque o povo 
de Guimarães já 
está a acordar. 
Eu tenho sentido 
isso no ar, que vão 
cair como baratas 
tontas.”

Quais as suas expectativas para 
as eleições de domingo?

Estou muito esperançado que 
no domingo as pessoas vão fa-
zer uma reflexão séria e ver que 
chega, chega de 30 e tal anos de 
partido socialista, numa situação 
do eu quero posso e mando em 
Guimarães, que a todos impinge e 
a todos quase obriga a andarem 
de mão estendida. Seja associa-
ção ou qualquer instituição em 
Guimarães, tem de andar de mão 
estendidada senão não recebem, 
não têm subsídio, não têm apoio.

Como está a correr a campanha?

Nós não temos dinheiro para fa-
zer uma campanha louca, como 
nunca vi nos meus 62 anos de 
vida. Gostava até que alguém 
investigasse de onde vem tanto 
dinheiro para tanto outdoor, para 
tanto carro a poluir. Peço desde 
já um voto de castigo para essas 
pessoas, que estão a poluir o am-
biente da nossa cidade. Eu não 
quero ser um presidente de ga-
binete, quero ser um presidente 
presente. Se houver um problema 
eu quero ir lá, saber o que se pas-
sa e sentir o que se passa. 

Como surge nesta corrida à Câ-
mara Municipal?

O Chega foi uma oportunidade 
por ser de direita porque eu sou 
anti-esquerda. Revejo-me na po-
lítica de André Ventura, sou con-
selheiro nacional e vivo muito isto. 
Somos muito criticados porque 
dizem que somos contra os gays 
ou lesbicas e contra os casais ho-
mossexuais. Mas nós não somos 

contra essas pessoas. Nós respei-
tamos e aceitamos isso, só que 
não os promovemos, é a nossa 
diferença. Promovemos a familia, 
de um homem e mulher, em que 
esse casal, desse amor, vai sur-
gir mais uma criança. É aqui que 
renasce a sociedade. A esquerda 
quer as pessoas de mão estendi-
da. A direita quer que as pessoas 
trabalhem e sejam felizes. Ponto 
final. 

Como avalia a perda de popu-
lação do concelho nos últimos 
anos?

Na nossa cidade faz-se demago-
gia pura. Os nossos jovens saem 
na nossa cidade por uma razão 
simples: temos uma indústria que 
não é cativadora para os jovens 
que saem das universidades. Na-
turalmente vão-se embora porque 
não temos nada para lhes ofere-
cer. Oferecemos alguns estágios 
profissionais, as empresas sugam-
-lhes esses tempos únicos e de-
pois mandam-nos embora. Sen-
te-se que os jovens andam tristes 
porque não têm uma cidade que 
os acolhe, só acolhe quem lhes dá 
votos de quatro em quatro anos. 
Temos um Centro Cultural Vila Flor 
e a 50 metros vamos inaugurar 
agora o Teatro Jordão, que não 
vai servir para mais nada do que 
para importar cultura. O CCVF está 
sempre às moscas, com artistas 
que veem de fora e fazem ali uns 
espetaculos, 20 ou 30 por cento 
pagam bilhete e o resto é tudo à 
borla, para os amigos e os amigos 
dos amigos. E manter aquela es-
trutura custa uma fortuna anual-
mente e somos nós que temos de 
pagar do nosso bolso. 

Relativamente à falta de habita-
ção, é também um problema que 
identificaram?

Dizem que é preciso por transpor-
tes públicos de borla, que é pre-
ciso fazer casas sociais... mas as 
pessoas o que querem é que lhes 
baixem os impostos, que é o que 
estes senhores não sabem fazer. 
Se baixarmos os impostos as pes-
soas vão ter mais dinheiro no bol-
so e maior qualidade de vida. E fa-
zer mais aquilo que querem e não 
o que os socialistas impingem. 
A habitação é um problema de 
falta de criatividade. Temos uma 
Câmara tão amorfa que tenho 
desgosto de o Dr Bragança estar 
a atuar como está, porque tem 
equipas tão fracas à volta dele. 
Não é propriamente ele que de-
via ser escorraçado, mas a equipa 
técnica que está à volta dele. Se 
a autarquia tivesse um pingo de 
bom senso, propunha aos pro-
prietários das lojas que estão inu-
tilizadas para as transformarem 
em habitações.

Domingos Bragança diz que há 
3.000 novos fogos licenciados...

Não há nada. É só demagogia 
atrás de demagogia. Em Guima-
rães quando se fala de habitação 
social, tipo Bloco de Esquerda, 
querem os cidadãos de mão es-
tendida. A Câmara e o Estado de-
ram muitas casas às pessoas, e 
foram entregues novas, e as pes-
soas destruiram-nas sistematica-
mente, nunca lhes pregaram um 
prego ou pegaram num pincel. 
As casas foram entregues novas 
e agora as pessoas querem que 
a autarquia ou o Estado reforme 
tudo e volte a pôr novo outra vez. 

Mas por alma de quem? Eu da-
va-as, dadas. Se têm que fazer 
obras, façam-nas vocês! Porque 
cargas de água, com os seus im-
postos e com os meus temos que 
pagar para andar a arranjar casas 
de pessoas que não querem sa-
ber, que vivem de mão estendida, 
de subsídios, nada fazem, andam 
de café em café. Eu acho que o 
município devia continuar a fa-
zer habitação social mas para os 
nossos jovens, que trabalham na 
nossa cidade e pagam impostos e 
não têm condições para pagar as 
rendas que aqui se aplicam e com 
os salários que têm.

Propõem alguma mudança na 
política de impostos do municí-
pio?

No nosso programa falamos da 
retirada do IMI, que é o imposto 
mais estúpido que pode existir à 
face da terra. Os inteligentes e ilu-
minados deste país criaram esse 

imposto porque só conseguem 
buscar dinheiro a quem o tem. O 
Estado sabendo que as pessoas 
não se podem ver livres desses 
bens aplicam o imposto estúpido. 
Depois de tudo o que é imposto, 
taxas, IMT`s, e escrituras que pa-
gamos na hora, porque é que te-
mos de ser toda a vida inquilinos 
do Estado? Por alma de quem? 
Isto é um roubo que fazem às 
pessoas.

Que propostas destaca no pro-
grama do Chega para Guima-
rães?

Desde logo, colocar em todas as 
unidades de saúde familiar con-
sultas de oftamologia e dentis-
ta para que as pessoas possam 
ter maiores cuidados. Também é 
importante conceder apoios às 
associações do concelho em fun-
ção da avaliação que for feita da 
respetiva atividade no ano ante-
rior e na medida em que dessa 
atividade resulte interesse muni-
cipal apreciável no plano social , 
artistico ou desportivo, eliminan-
do-se os apoios concedidos sem 
qualquer critério, em função da 
filiação política ou partidária dos 
dirigentes ou de outros critérios 
injustos ou imorais. 

Porque devem os vimaranenses 
votar no Chega no domingo?

Peço aos vimaranenses que me 
deiam a oportunidade de chegar 
à Câmara e melhorar isto. Tirar a 
maioria a estas pessoas. Obrigá-
-las a sentarem-se à mesa e dar 
uma nova esperança aos nossos 
jovens e nunca nos esquecemos 
dos mais velhos porque tenho um 
carinho muito grande por eles. •
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© Iniciativa Liberal

Gil Leitão: O que nos choca é a inércia, 
a falta de ambição e a estagnação
A Iniciativa Liberal apresenta-se pela primeira vez ao aleitorado vimaranense, com propostas “práticas e diretas”.

“Estamos 
contentes por ser 
uma cidade postal 
mas nem o turista 
conseguimos reter 
por mais de umas 
horas”

Como está a decorrer a campa-
nha eleitoral da Iniciativa Libe-
ral?

Está a ser um processo intenso, 
mas muito enriquecedor. Está a 
correr bem, dentro do que é ex-
pectável para um partido que 
reúne em si pessoas que estão 
a entrar pela primeira vez na po-
lítica. É o meu caso por exemplo. 
Tem sido um processo de muita 
aprendizagem e de renovar cons-
tantemente a nossa ambição de 
trazer os ideais e as políticas libe-
rais para o nosso município.

Quais são os principais propósi-
tos desta candidatura?

É dar a conhecer e mostrar que há 
outra forma de fazer política em 
Portugal e que a Iniciativa Liberal 
quer ser essa alternativa. Temos 
ainda como objetivo eleger pelo 
menos um mandato para a As-
sembleia Municipal que nos per-
mita integrar um órgão municipal 
e ser parte da discussão. É impor-
tante para nós conseguirmos voz 
dentro da Assembleia Municipal, 
conseguir propagar e defender já 

dentro do próprio organismo, po-
líticas liberais. Queremos ser par-
te da discussão para podermos 
ser a solução que acreditamos 
que o concelho precisa. 

Quais os principais problemas 
que apontam à governação so-
cialista do concelho?

Os problemas que apontamos 
são os do senso comum que to-
dos os que cá vivem, no conce-
lho de Guimarães, conseguem 
identificar. Problemas que muitas 
vezes são apontados a proble-
mas nacionais, mas se esse for o 
enquadramento, então podemos 
dizer estes problemas acabam 
por ser comuns porque estamos 
com governação socialista. Fo-
cando no nosso município, o que 
apontamos são problemas de de-
sigualdade. Desigualdade no que 
diz respeito à educação, notória 
pois não temos parques escolares 
com as mesmas instalações. Ain-
da estamos a lidar com retiradas 
de amianto de telhados escolares, 
por exemplo entre infraestruturas 
antigas sem capacidade de aque-
cimento no inverno. A desigual-
dade é notória quando é limita-
do o crescimento das empresas 
já estabelecidas no concelho ao 
nível de infraestruturas, pois não 
têm possibilidade de crescer, por 
vezes falta fluidez dos processos. 
Há uma inércia na captação de 
empresas que possam absorver 
os profissionais que Guimarães 
tão bem forma dentro das suas 
escolas e Universidades. A desi-
gualdade no acesso à habitação 
onde há promessas eleitorais que 
são colocadas nos programas, 
mas que depois não se concreti-

zam. Falta de planeamento ou es-
tratégia nas obras públicas com 
atrasos e falta de agendamento. 
Obras feitas para resolver obras 
que não foram bem planeadas de 
raiz que acabam por criar novos 
problemas de mobilidade.  Há um 
sem número de áreas em que po-
demos apontar o dedo e dizer que 
há forma de melhorar. Mas para 
nós, Iniciativa Liberal, penso que o 
que nos choca é a inércia, a falta 
de ambição e a estagnação em 
que nos encontramos. Estamos 
contentes em ser cidade postal, 
mas nem o turista conseguimos 
reter por mais de umas horas. 

Quais as principais propostas 
que têm para apresentar aos vi-
maranenses para resolverem os 
problemas que apontam à go-
vernação?

As nossas propostas são muito 
práticas e diretas. De imediato, 
e com máxima urgência, o par-
que da Emboladoura, em Gondar 
precisa de requalificação com a 
maior brevidade, e nisso esta-
mos alinhados com a estratégia 
do executivo vigente. É necessá-
rio dar as condições e habitação 
condigna a quem lá vive. Também 
na parte da habitação, a criação e 
identificação de bolsas de terreno 
de forma a conseguirmos junto 
dos operadores económicos imo-
biliários promover a construção 
de habitação, quer para venda, 
quer para arrendamento, a cus-
tos controlados. A Câmara terá de 
identificar as reais necessidades 
da população e ser agente de fis-
calização. Pretendemos ainda de 
dar continuidade ao projeto que já 
está assinado ao abrigo do PRR, 
que tem de ser terminado até 

2026. Outra das nossas medidas 
é a captação de investimento de 
empresas com capacidade de em-
pregar e pagar salários mais altos 
aos seus colaboradores no nosso 
concelho. Sabe que entre 2018 e 
2020 Portugal captou 386 pro-
jetos de IDE (investimento direto 
estrangeiro). Nenhum destes pro-
jetos se instalou em Guimarães. 
O que pretendemos é criar um 
grupo de trabalho multidisciplinar 
– uma task force como está na 
moda chamar-lhe, para a capta-
ção de investimento empresarial 
externo com o envolvimento do 
ecossistema de inovação como 
universidades e centros tecno-
lógicos presentes no concelho 
como é a UMinho, CCG, PIEP, CVR, 
entre outras, bem como de inves-
tidores, AICEP, capitais de risco e 
a própria autarquia. Na mobilida-
de, acreditamos que é preciso ir 
atrás do prejuízo e conseguir criar 
estruturas de conexão dentro do 
nosso concelho e mesmo para o 
exterior. Precisamos de requalifi-
car as vias existentes, começan-
do por fazer um levantamento de 
necessidades junto das Juntas de 
freguesia e dos empresários já es-
tabelecidos, mas também tentar, 
com a equipa multidisciplinar de 
captação de investimento prever 
necessidades de futuras empre-
sas que se possam interessar no 
concelho. De forma a estruturar 
uma rede terrestre que permita 
a ligação entre vilas, freguesias 
e parques industriais que estão 
construídos em sítios com pouca 
mobilidade. Queremos também 
fomentar e aumentar a rede de 
transportes públicos que cubra 
todas as freguesias e vilas, e criar 
uma rede de mobilidade leve den-
tro do centro urbanístico. Esta 

medida já toca nas medidas que 
gostaríamos de apresentar na 
área do Ambiente. Ora essa rede 
de mobilidade leve deveria então 
ser um apoio à rede de transpor-
tes públicos das freguesias e das 
vilas para a cidade, e chegando às 
centrais de comboios e de camio-
nagem. Criar plataformas de mo-
bilidade leve para circulação den-
tro do centro de Guimarães, seja 
por trotinetes ou bicicletas, que 
permita circular dentro da cidade 
sem recurso a carros ou mesmo 
transportes públicos. Retiramos 
assim pelo menos uma parte dos 
veículos do centro. Também para 
a área do ambiente queremos 
dar continuidade ao trabalho que 
ficou a meio desde a Capital Eu-
ropeia Verde. Fazer a despoluição 
dos rios, quer o Rio Ave, quer o 
Rio de Selho, e o Rio Vizela. Não 
só em Guimarães, mas encontrar 
soluções com outros municípios. 
Implementar a separação das 
redes de água, fomentar e criar 
depósitos de águas pluviais que 
podem ser usadas para regas de 
jardins, para os Bombeiros terem 
um reservatório de águas para 
combates a incêndio. 

Porque devem os vimaranenses 
votar na Iniciativa Liberal no dia 
26 de setembro?

Numa só palavra: diferença. So-
mos a voz da diferença porque 
queremos e fazemos mesmo dife-
rente. Como liberais, acreditamos 
e apostamos no valor individual 
de cada vimaranense. A Iniciativa 
Liberal quer olhar em frente, evo-
luir e recuperar o tempo perdido 
que o Partido Socialista, com a 
simpatia da oposição, defraudou 
os vimaranenses. •



CANDIDATOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA O JORNAL N312 QUARTA-FEIRA 22 SETEMBRO 2021 P.10

Aldão
Rafael Rodrigues (CDU)
Martinho Fernandes (JpG)
Manuela Abreu (PS)

Azurém
Eduardo Lobo (CDU)
Clara Matos (JpG)
Castro Antunes (PS)
Ricardo Conceição (BE)
Nuno Vaz Monteiro (Chega)

Barco
Mário Fernandes (CDU)
Filipe Miranda (JpG)
Luís Pereira (PS)

Brito
Susana Meira (CDU)
Nelson Pinto (JpG)
Fátima Saldanha (PS)

Caldelas      
Jorge Freitas (CDU)
Constantino Veiga (JpG)
Luís Soares (PS)
Rui Antunes (BE)
Isaque Mendes (Chega)

Candoso (S. Martinho)
Carlos Almeida (CDU)
Rui Gonçalves (JpG)
Odete Lemos (PS)

Costa
Rosa Guimarães (CDU)
Vítor Matos (JpG)
Patrícia Atilano (PS)
Cristina Ferreira (BE)

Creixomil
Jorge Extremina (CDU)
António Gonçalves (JpG)
Elizabete Castro (PS)
Manuel Ribeiro (Chega)

Fermentões
Catarina Marques (CDU)
David Ribeiro (JpG)
António Vilela (PS)

Gonça
João Oliveira (CDU)
André Duarte (JpG)
César Guimarães (PS)

Gondar
Manuel Moreira (Gondar 
com Futuro)
Nascimento Lopes (CDU)
Ângela Pereira (JpG)
Agostinho Faria (PS)

Guardizela
Armindo Neto (CDU)
Emília Pereira (JpG)
Paulo Silva (PS)

Infantas
António Mendes (CDU)
José Pereira (JpG)
Patrícia Lemos (PS)

Longos
Cláudia Vieira (CDU)
José Ribeiro (JpG)
Isilda Silva (PS)

Lordelo
Joaquim Pacheco (CDU)
José Miguel Reis (JpG)
Manuel Teixeira (PS)

Mesão Frio
Maria Gonçalves (CDU)
Alcino Sousa (JpG)
José Silva (PS)
Afonso Silva (BE)

Moreira de Cónegos
Rogério da Silva (CDU)
Eduardo Pereira (JpG)
António Brás Pereira (PS)

Nespereira
Manuel Faria (CDU)
José Francisco Faria (JpG)
Jorge Pereira (PS)

Pencelo
José Lopes (CDU)
João Costa (JpG)
João Miranda (PS)

Pinheiro
Pedro Rodrigues (CDU)
Diana Teixeira (JpG)
Domingos Peixoto (PS)

Polvoreira
António Freitas (CDU)
Filipa Leite (JpG)
Carlos Oliveira (PS)

Ponte
Daniel Salazar (CDU)
Virgínia Encarnação (JpG)
Sérgio Castro Rocha (PS)

Prazins (Santa Eufémia)
Abílio Gomes (CDU)
Natália Fernandes (JpG)
Fernando Pereira (PS)

Ronfe
Carlos Araújo (CDU)
Elda da Silva (JpG)
Adelaide Silva (PS)
Jorge Oliveira (Chega)

Sande (S. Martinho)
José Alves Martins (CDU)
Cláudia Silva (JpG)
Miguel Bessa (PS)

São Torcato
Catarina Freitas (CDU)
Alberto Martins (JpG)
Rui Sousa (PS)

Selho (S. Cristóvão)
José Gonçalves Duarte (CDU)
Sandra Ribeiro (JpG)
Marta Filipa Gonçalves (PS)

Selho (S. Jorge)
Nuno Rego (CDU)
António Ribeiro (JpG)
Ricardo Lemos (PS)

Serzedelo
António Ferreira (CDU)
Cristiano Ferreira (PS)
Raúl Peixoto (MCS/JpG)

Silvares
José da Cunha (CDU)
Ana Sofia Macedo (JpG)
Ricardo Castro (PS)

União das freguesias 
de Abação e Gémeos
Avelino Ferreira (CDU)
José Augusto Araújo (JpG)
Alfredo Faria (PS)

União das freguesias 
de Airão Santa Maria, 
Airão S. João e Vermil
Cindy Faria (Movimento 
Independente por Airão 

Santa Maria, Airão São João 
e Vermil)
Jorge Oliveira (CDU)
Tiago Silva (JpG)
Domingos Forte (PS)

União das freguesias 
de Arosa e Castelões
Alexandrino Machado (CDU)
António Pinheiro (JpG)
José Carlos Cruz (PS)

União das freguesias 
de Atães e Rendufe
Manuel Silva (CDU)
Francisca Martins (JpG)
Patrício Araújo (PS)

União das freguesias 
de Briteiros S. Salvador 
e Briteiros Santa Leocádia
Cândido Capela Dias (CDU)
Diogo Costa (JpG)
Abílio Freitas (PS)

União das freguesias 
de Briteiros Santo Estêvão 
e Donim
António Gomes (CDU)
Fernando Ribeiro (JpG)
Vítor Pais (PS)

União das freguesias 
de Candoso Santiago 
e Mascotelos
José Pereira (CDU)
Manuel da Silva (JpG)
Paulo Abreu (PS)

União das freguesias 
de Conde e Gandarela
Jorge Machado (CDU)
Manuel Silva (JpG)
Flávio Freitas (PS)

União das freguesias 
de Leitões, Oleiros 
e Figueiredo
Laura Cristelo (CDU)
Natividade Lopes (JpG)
João Alves (PS)
André Costa (Chega)

União das freguesias 
de Oliveira, S. Paio 
e S. Sebastião
Ricardo Garcia (RIR)
João Salgado Almeida (CDU)
Rui Porfírio (JpG)

José Maia (PS)

União das freguesias 
de Prazins Santo Tirso 
e Corvite
Leandro Freitas (CDU)
José Dias (JpG)
Lúcia Silva (Por amor a 
Prazins Santo Tirso e 
Corvite)
Carlos Borges (PS)

União das freguesias 
de Sande S. Lourenço 
e Balazar
Manuel de Freitas (CDU)
Bruna Costa (JpG)
Francisco Gonçalves (PS)

União das freguesias 
de Sande Vila Nova 
e Sande S. Clemente
José Mendes (CDU)
Tiago Rodrigues (JpG)
Lucinda Oliveira (PS)

União das freguesias 
de Selho S. Lourenço 
e Gominhães
José Costa (CDU)
Daniel Oliveira (JpG)
Filipa Pereira (PS)
Manuel Freitas (BE)
João Peixoto (Chega)

União das freguesias 
de Serzedo e Calvos
Armando Monteiro (CDU)
Daniel Leite (JpG)
Filipe Lopes (PS)

União das freguesias 
de Souto Santa Maria, 
Souto S. Salvador 
e Gondomar
Manuel Balinha (CDU)
Eduardo Fernandes (JpG)
Fernando Cardoso (PS)

União das freguesias 
de Tabuadelo e S. Faustino
Aida da Cunha (CDU)
Joaquim Pinto (JpG)
Carlos Sousa (PS)

Urgezes
Rita de Sousa (CDU)
Jorge Santos (JpG)
Luís Abreu (PS)

https://maisguimaraes.pt/autarquicas-saiba-os-candidatos-as-juntas-de-freguesia-de-guimaraes/
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Professores de Educação Física da Escola 
EB 2/3 João de Meira recusam-se a dar 
aulas
Em causa, está a “falta de condições de segurança” do pavilhão gimnodesportivo da escola.  Os docentes acusam a Câmara Municipal 
de Guimarães de deixar chegar a uma “situação limite”.

© IPCA

© Direitos Reservados

Vimaranense Maria José Fernandes tomou posse para o segundo 
mandato na presidência do IPCA

Nesta segunda-feira, dia 20 de 
setembro, os professores de 
Educação Física da Escola EB 2/3 
João de Meira comunicaram à 
comunidade escolar que não irão 
mais lecionar aulas práticas da 
disciplina, devido às “más condi-
ções do pavilhão da escola”.

No comunicado, o Grupo de 
Educação Física alega que o 
“mau estado de conservação” do 
telhado, em amianto, leva a que 

chova no interior do pavilhão. A 
este problema somam-se outros 
que levam os professores a con-
siderarem não haver condições 
para lecionar aulas práticas de 
educação física naquele espaço. 
O Grupo Disciplinar de Educação 
Física recorda, no comunicado, 
que “existe a promessa (da Câ-
mara Municipal) da construção 
de um novo pavilhão desportivo 
há onze anos”, embora “nunca 

houve um verdadeiro compro-
misso”.

Segundo os docentes, a possi-
bilidade de as aulas serem sus-
pensas já tinha sido apresentada 
à Câmara que “até ao momento, 
não deu resposta ao solicitado”. 
Os professores afirmam que 
manterão esta posição “até que 
as mesmas [condições de segu-
rança] sejam resolvidas”.

No final do comunicado, o 
Grupo Disciplinar de Educação 
Física afirma que aquela escola 
é “uma escola de referência no 
concelho de Guimarães e pionei-
ros do Desporto Escolar, por isso 
exigimos que sejam garantidas 
condições mínimas de trabalho 
e segurança, ainda assim, iremos 
lutar pela construção de um novo 
pavilhão, por respeito à disciplina 
de Educação Física, aos alunos, 
aos docentes, que têm direito a 
condições de trabalho dignas e 
adequadas ao século XXI”.

O Mais Guimarães tentou, 
sem sucesso, o contacto com 
a direção da escola para obter 
declarações sobre esta matéria.

Mariana Silva 
questiona o Governo
A deputada, Mariana Silva, do 
Grupo Parlamentar Os Verdes, 
entregou esta terça-feira, dia 21, 
na Assembleia da República uma 
pergunta, em que questiona o 
Governo através do Ministério da 
Educação, sobre a falta de con-
dições da Escola João de Meira, 
em Guimarães, para a prática de 
Educação Física.

Naquela escola, há professores 
que se recusam “a dar aulas de 
Educação Física, acusando a Câ-
mara Municipal de Guimarães de 
se chegar a esta situação limite”.

Mariana Silva salienta que “o 
desporto é um fator indispensá-
vel na formação da pessoa e no 

desenvolvimento da sociedade, 
devendo o Estado adotar as 
medidas necessárias para asse-
gurar o acesso de todos à prática 
do desporto com condições em 
todas as escolas”, e que esta 
situação “mostra bem as con-
sequências da desresponsabili-
zação do Estado” na Educação. 
“Municipalização é isto. Ausência 
de respostas essenciais”, acres-
centa a nota enviada pelo Grupo 
Parlamentar Os Verdes.

Nas questões enviadas ao Go-
verno, Mariana Silva quer saber

que informações pode o Mi-
nistério da Educação fornecer 
sobre a situação do Pavilhão da 
Escola EB 2/3 João de Meira, para 
quando estão previstas as obras 
no Pavilhão Desportivo e que 
medidas vai o Governo tomar 
para garantir o direito destes es-
tudantes à prática de educação 
física. •

A presidente do IPCA, Maria José 
Fernandes, tomou esta quar-
ta-feira, 15 de setembro, posse 
para o segundo mandato no 
cargo, enumerando um conjunto 
de projetos que apontam para 
uma nova fase de crescimento 
sustentado da instituição.

Na sua intervenção, após 
o ato de tomada de posse, a 
vimaranense Maria José Fer-
nandes apresentou os projetos 
para os próximos quatro anos, 
destacando-se a ampliação do 
Campus de Barcelos, onde vai 
nascer o Collaborative Research 
and Innovation Center (B-CRIC), 
um auditório de 500 lugares e 
uma residência académica com 
mais de 130 camas.

“O projeto de arquitetura e de 
execução está em fase de revi-
são para que possa ser lançado 
brevemente o concurso público 
da empreitada de construção”, 
revelou Maria José Fernandes.

A construção da futura Escola-
-Hotel do IPCA, em Guimarães, 
a instalação de um polo em 
Esposende, a requalificação do 
edifício – no centro da cidade 
de Barcelos – onde passará 

a funcionar a Escola Superior 
de Design, a requalificação do 
espaço exterior do edifício-sede 
da Escola Técnica Superior Pro-
fissional, em Braga, e a melhoria 
do espaço do polo de Famalicão, 
foram outros projetos enumera-
dos e que terão concretização 
durante o novo mandato.

Com um programa de ação com 
objetivos muito bem definidos, 
“prevê-se que em 2025 o IPCA 
seja numa Universidade Politéc-
nica verde, digital e inclusiva, en-
volvida e comprometida com as 
autarquias locais e todo o tecido 
económico, empresarial e social;  
que a instituição esteja no centro 
da ciência e do conhecimento, 
capaz de contribuir para a 
transformação das regiões; bem 
como, no âmbito da RUN-EU 
(Universidade Europeia), o au-
mento da internacionalização do 
ensino e investigação do IPCA”, 
disse Maria José Fernandes.

A criação e implementação de 
uma estrutura de inovação e 
flexibilização curricular transver-
sal à oferta formativa do IPCA, 
“orientada para as ‘future and 
advanced skills’ (FASA)” é outro 

objetivo de Maria José Fernan-
des, tendo em vista “a promoção 
da facilidade do reconhecimento 
académico e a mobilidade no 
espaço europeu”.

Maria José Fernandes quer, 
também, ver o IPCA ter um “papel 
ativo” no cumprimento do Plano 
de Recuperação e Resiliência 
(PRR), “dando continuidade a um 
trabalho que já vem fazendo”.

“A este propósito permitam-me 
que vos dê a conhecer que já 
demos um passo importante 
neste sentido, tendo submetido, 
no passado dia 10, uma candida-
tura ao PRR, mais precisamente, 
aos Programas ‘Impulso Jovens 
STEAM’ e “Impulso Adultos’”, 
revelou.

O ‘Impulso Jovens STEAM’ tem 
por objetivo promover e apoiar 
iniciativas orientadas para 
aumentar a graduação superior 
de jovens. Já o ‘Impulso Adultos” 
destina-se a apoiar a conversão 
e atualização de competências 
de adultos ativos, através de 
formações de curta duração no 
ensino superior.

Na cerimónia de tomada de 
posse, o presidente do Conselho 

Geral do IPCA, Pedro Fraga, 
realçou o “apoio esmagador na 
reeleição” de Maria José Fernan-
des, a quem deixou o desafio 
para que “não perca aquele fogo 
que arde sem se ver em relação 
a esta instituição”.

Na cerimónia, em que também 
intervieram o presidente do 
Conselho Coordenador dos Ins-
titutos Superiores Politécnicos 
(CCISP), Pedro Dominguinhos, 
e o presidente da Associação 
Académica do IPCA, João Pedro 
Pereira.

Foi, ainda, dada posse ao 
vice-presidente do IPCA, Agos-
tinho Silva, e aos dois novos 
Pro-Presidentes, João Vilaça na 
área da Investigação e Inovação 
e António Moreira Herculano na 

área da Inovação Pedagógica e 
Projeto Educativos.

Tomaram, também, posse os 
diretores das cinco escolas do 
IPCA: Vítor Carvalho (Escola 
Superior de Tecnologia), Paula 
Tavares, (Escola Superior de 
Design), Alexandra Malheiro 
(Escola Superior de Hotelaria e 
Turismo), Filipe Chaves (Escola 
Técnica Superior Profissional) e 
Sandra Cunha (Escola Superior 
de Gestão).

Na abertura do evento marcou 
presença o Conservatório de 
Música de Barcelos, com a atua-
ção do Quarteto de Fagotes e o 
encerramento esteve a cargo de 
uma atuação conjunta da Tuna 
Académica, Tuna Feminina e 
Tuna Mista do IPCA. •
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Detidos por tráfico 
de estupefaciente 
em Guimarães
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Rua da Índia nº 462, 4835-061 Guimarães (No edifício verde junto à Rodovia de Covas)  |  Alameda Professor Abel Salazar nº 29, 4805-375 Ronfe
De segunda a sábado, das 08h00 às 20h00

Em Creixomil
e Ronfe

O Paço dos Duques e o Castelo 
de Guimarães associam-se ao Dia 
Mundial do Turismo, que se cele-
bra a 27 de setembro desde 1980, 
promovendo uma visita orientada 
às principais salas do museu e às 
coleções em exposição.

Na visita, de uma forma gene-

ralizada, abordar-se-á a história 
do edifício, desde o século XV 
até aos dias de hoje, bem como 
as principais coleções em expo-
sição.

Com início às 10h30 de dia 27 
de setembro, as entradas serão 
gratuitas. •

Depois de um ano atípico, no qual 
a eleição da Comissão de Festas 
Nicolinas decorreu nas escolas 
secundárias, os estudantes 
regressam ao chafariz do Toural.

“Pelas 18h30 de dia 24 de 
setembro, realizar-se-á a elei-
ção da mui nobre Comissão de 
Festas Nicolinas 2021 junto ao 

velho chafariz situado no largo 
do Toural”, lê-se em comunicado.

Os candidatos, assim como 
todos aqueles que queiram 
votar, têm que estar inscritos 
numa das escolas secundárias 
de Guimarães e devem fazer-se 
acompanhar pelo cartão de 
estudante. •

No âmbito de uma operação policial, foram detidos um cidadão e uma cidadã com 
24 e 31 anos de idade, respetivamente, pelo crime de tráfico de estupefaciente.

Paço dos Duques celebra 
Dia Mundial do Turismo

Comissão de Festas Nicolinas 
é eleita sexta-feira

Segundo a PSP, no momento da 
abordagem, os detidos tinham 
na sua posse 138 doses indi-
viduais de cocaína, 120 doses 
individuais de MDMA (vulgo 
ecstasy), seis doses individuais 
de haxixe e uma dose indivi-

dual de liamba, que lhes foram 
apreendidas.

Tendo em conta as quantidades 
envolvidas na detenção, a PSP 
procedeu à busca domiciliária na 
residência de um dos arguidos, 
o que resultou na apreensão de 

mais 124 doses individuais de 
cocaína, 11 doses individuais de 
liamba, uma viatura automóvel 
e uma balança de precisão.

Os detidos foram esta sexta-
-feira presentes no DIAP de Vila 
Nova de Famalicão. •



Realizou-se nos dias 14, 15 e 16 de 
setembro em Gargnano (Itália), a 
segunda reunião transnacional do 
projeto SPACHE – Sport and Phy-
sical Activity in Cultural Heritage 
Environments, liderada pela Tempo 
Livre através do Centro de Estudos 
do Desporto e no qual também 
participaram representantes da 
Câmara Municipal de Guimarães.

A reunião organizada num for-
mato misto (presencial e online) 
foi coordenada pela Tempo Livre e 
contou com todos os parceiros do 
consórcio, em representação de 
seis países da União Europeia (Por-
tugal, Alemanha, Eslovénia, França, 
Itália e Países Baixos). Os projetos 
pilotos serão implementados em 
2022 em quatro países. •
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Hospital de Guimarães 
celebra 30 anos 
de funcionamento 
nas atuais instalações
O Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães (HSOG) completa 30 anos de 
funcionamento nas atuais instalações e celebra-os entre os dias 25 e 30 de 
setembro.

© Joana Meneses / Mais Guimarães
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Incidência cumulativa continua a descer 
em Guimarães

Este aniversário assume, para 
a instituição, “um simbolismo 
muito particular pelo grande 
reconhecimento aos profissio-
nais do HSOG, mecenas e toda a 
comunidade que serve, num ano 
tão atípico de pandemia”.

No sábado, 25 de setembro, será 

lançado um vídeo online alusivo 
ao aniversário do HSOG e, pelas, 
10h00, haverá uma sessão solene 
das comemorações dos 30 anos. 
Na mesma manhã, será inaugura-
do o mural “O Sopro da Vida”, da 
autoria de Nelson Xize. No dia 26 
de setembro haverá uma missa na 

Basílica de São Pedro.
No dia 30 de setembro, Jorge 

Sequeira apresenta-se no hospi-
tal com a palestra “Dar ao Pedal”.

Durante as comemorações será 
projetada uma imagem alusiva 
ao aniversário no edifício princi-
pal do HSOG. •

Segundo números do boletim 
da Direção-Geral da Saúde, 
divulgado esta sexta-feira, 17 de 
setembro, a incidência da infeção 
por covid-19, nos últimos 14 dias, 
no concelho de Guimarães, é de 
245 por 100 mil habitantes. Uma 
diminuição de 118 casos relativa-
mente ao boletim de dia 10 de 
setembro.

A incidência refere-se ao nú-
mero de novos casos por 100 mil 
habitantes, no período de 2 a 15 
de setembro.

A Incidência Cumulativa a 14 
dias de infeção por SARS-CoV-2/
COVID-19 corresponde ao 
quociente entre o número de 
novos casos confirmados nos 14 
dias anteriores ao momento de 
análise e a população residente 
estimada, por concelho, a 31 de 
dezembro de 2019, pelo Instituto 
Nacional de Estatística, IP. É ex-
pressa em número de casos por 
100.000 habitantes. •

Hospital de Guimarães faz 
campanha 
de sensibilização com 
os mais novos

Segunda reunião do Projeto 
Spache realizou-se em Itália

Na sequência da orientação da 
DGS, na qual consta que “nas 
crianças com idade entre seis 
e dez anos, e para todas as 
que frequentam o 1.º ciclo do 
ensino básico independente-
mente da idade, a utilização 
de máscara comunitária cer-
tificada ou máscara cirúrgica 
é fortemente recomendada”, 
a direção de enfermagem do 
Hospital Senhora da Oliveira, 
em parceria com a direção da 
Escola Secundaria Francisco 
de Holanda, promoveu uma 
ação de educação para a 
saúde.

A campanha de sensibiliza-

ção decorreu nas escolas bá-
sicas de Santa Luzia e Pegada 
e teve como objetivo demons-
trar a correta utilização da 
máscara por parte dos alunos, 
assim como a demonstração 
da técnica de lavagem e de-
sinfeção das mãos.

A ação foi conduzida por dois 
enfermeiros do serviço de Pe-
diatria com a ajuda da Boneca 
Katita.

Esta iniciativa pretende 
reforçar a relação de proxi-
midade dos profissionais de 
saúde, nomeadamente dos 
enfermeiros do serviço em 
questão com a comunidade. •

Saiba como está a incidência cumulativa nos concelhos vizinhos

• Braga 204 (-157)
• Fafe 459 (-148)
• Felgueiras 207 (-17)
• Póvoa de Lanhoso 386 (-38)
• Santo Tirso 123 (-60)
• Vila Nova de Famalicão 156 (-90)
• Vizela 213 (-76) 

© Direitos Reservados
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Alunos de Direito 
da UMinho pedem 
“justiça para 
os estudantes”
Os alunos de Direito da Universidade do Minho marcaram presença na 
Manifestação Nacional Estudantil contra a proposta pelo Conselho Geral da 
Ordem dos Advogados, por “melhores carreiras, menos barreiras”.

Ensino superior: Abertas candidaturas 
para bolsas de estudo

A Associação de Estudantes de 
Direito da Universidade do Minho 
(AEDUM) pede “justiça para os 
estudantes” e adianta que “oito 
anos a estudar, zero remunera-
ção e milhares de euros gastos 
em proprinas é sinónimo de 

precariedade”. Com esta altera-
ção dos Estatutos da Ordem, o 
estudante de Direito que deseje 
desenvolver carreira na área 
da Advocacia deverá ter a sua 
formação completa aos 26 anos.

“O que a nova exigência de uma 

Estão abertas as candidaturas 
para a atribuição de bolsas de 
estudo a estudantes do concelho 
de Guimarães que frequentem 

ou pretendam frequentar cursos 
superiores ou a estes equipara-
dos, em instituições de ensino 
devidamente reconhecidas.

formação de oito anos não con-
templa é o facto de os estágios 
da Ordem dos Advogados em 
Portugal não serem, por regra, 
remunerados; não contempla o 
facto de cada peça de formação 
ser altamente dispendiosa, en-
volvendo milhares de euros em 
propinas e emolumentos; não 
contempla o facto de não haver 
um tecto limite para a fixação 
das propinas de Mestrado; não 
contempla o facto de nem todos 
os alunos desfrutarem do privilé-
gio de poder começar a trabalhar 
apenas aos 26 anos”, defende a 
AEDUM.

Assim, os jovens manifestam-
-se, também, “contra a forma 
como os estudantes, a quem 
este modelo mais afeta, terem 
sido ignorados ao longo de 
todo o processo de aprovação 
da medida, contra a criação de 
barreiras no acesso à profissão, 
que apenas beneficia quem já 
conseguiu alcançá-la” e apelam 
à Assembleia da República para 
que, “no respeito pela democra-
tização do acesso à profissão, 
não permita a aprovação final 
desta medida”. •

© Direitos Reservados
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Vimaranense cria 
tecnologia que reduz 
efeitos da menopausa
Filipa Fernandes, formada 
pela Escola de Engenharia 
da Universidade do Minho, 
criou uma t-shirt inovadora 
que atenua os efeitos da 
menopausa. “O tecido tem um 
revestimento estampado que 
regula a temperatura corporal 
da mulher, evitando que esta 
tenha afrontamentos, reten-
ções de líquidos, alterações 
de humor, insónias e mal-es-
tar”, refere a investigadora. 
Após dois anos de testes em 
laboratório e em contexto 
real, a tecnologia está agora 
patenteada, aprovada pelo In-
farmed e chega ao mercado.

“Muitas senhoras que testa-
ram surpreenderam-se com 
os benefícios de utilizar ape-
nas esta t-shirt para reduzir 
os sintomas da menopausa, 
dizem que a sua vida se tor-
nou mais agradável e confor-
tável”, nota Filipa Fernandes. 
O feedback foi tão positivo 
que a cientista decidiu testar 
a inovação com mulheres em 
tratamento para o cancro ou 
que tinham tido essa doença. 
“Funcionou de novo: algumas 
senhoras quiseram retirar a 
medicação habitual para o 
teste ser total e, no final, não 
voltaram a precisar de parte 
dela, por indicação do médi-
co”, frisa.

Filipa Fernandes considera 
os resultados das suas 
amostras “excelentes” face a 

estudos similares em revistas 
científicas internacionais e 
deve prosseguir as pesquisas. 
“Não estamos a tratar o can-
cro, mas estamos a contribuir 
para uma melhor qualidade 
de vida das pacientes”, diz.

Designada RT, a tecnologia 
aparece na t-shirt sobretudo 
na zona do tórax e da coluna, 
sendo baseada em silicone 
medicinal e em materiais de 
mudança de fase, isto é, que 
permitem manter a temperatu-
ra corporal da pessoa, 36.5º C, 
em média, independentemente 
da temperatura ambiente.

Filipa Fernandes nasceu há 
36 anos em Guimarães e vive 
em Braga. Fez o mestrado 
integrado em Engenharia 
de Materiais na UMinho, na 
qual investigou, desde 2010, 
em projetos do Centro de 
Física, do Centro de Ciência 
e Tecnologia Têxtil, do Centro 
de Território, Ambiente e 
Construção e do Centro de 
Engenharia Biológica. Com 
este último está a conceber 
uma farda de proteção hos-
pitalar, em parceria com o 
Instituto Nacional de Saúde 
(INSA). Centra a pesquisa 
em funcionalização de su-
perfícies, como pavimentos, 
cerâmicas, vidros e têxteis; 
possui trabalhos pioneiros 
sobre áreas autolimpantes e 
rodovias que mudam de cor 
com a temperatura. •

À semelhança dos últimos 
anos, a Câmara Municipal de 
Guimarães concede, em cada 
ano letivo, este apoio ao abrigo 
do Regulamento Municipal para 
Atribuição de Apoios a Pessoas 
em Situação de Vulnerabilidade.

As candidaturas a este apoio 
deverão ser submetidas na plata-
forma digital disponibilizada para 
este efeito no site da Câmara Mu-
nicipal de Guimarães, entre o dia 
15 de setembro e 15 de novembro.

Com esta atribuição de Bolsas 
de Estudo a estudantes do ensino 
superior provenientes de famílias 
em situação de vulnerabilidade 
pretende-se contribuir para a 
formação de quadros técnicos 
superiores em Guimarães e, des-
te modo, “promover um maior e 
mais equilibrado desenvolvimen-
to social, económico e cultural do 
concelho”, explica o Município. •
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Adesão ao programa das Nações 
Unidas para Redução do Risco de 
Catástrofes
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Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Portugal e o mundo

Taxa de vacinação 
quase nos 86% 

Líder do Daesh no Saara 
morto 

Ordem dos Advogados 
altera leis

Mundiais de Copenhaga 
de Canoagem

Erupção do vulcão 
Cumbre Vieja

Escassez de dádivas de 
sangue

Reabilitação para 
agressores

“Nós já ganhámos a este 
vírus”, declara Gouveia e 
Melo. •

Macron considera “grande 
sucesso no combate contra 
os grupos terroristas”. •

Alteração exige mais do que 
licenciatura para exercer 
advocacia. •

Canoísta Fernando Pimenta é 
campeão mundial de K1 1000 
metros. •

Cinco mil pessoas retiradas 
na ilha de La Palma, nas 
Canárias •

Falta de técnicos impede 
intervenção ampla e 
profunda. •

O Município de Braga submeteu 
uma candidatura para manter 
a adesão ao programa interna-
cional das Nações Unidas para a 
Redução do Risco de Catástro-
fes. Este programa será renova-
do para a presente década MCR 
2030 e visa aumentar a cons-
cientização e o compromisso dos 
governos locais e líderes políticos.

Braga aderiu a esta iniciativa 
em 2019, juntando-se a cerca de 
4.300 cidades de todo o mundo 
que se comprometeram a incre-
mentar a segurança e o bem-es-
tar dos cidadãos no caso de ocor-
rência de desastres e crises. 

Na sequência da aprovação da 
candidatura, foram promovidas 
diversas medidas direcionadas à 
prevenção e mitigação de riscos 
coletivos, como a criação de Uni-
dades Locais de Protecção Civil, 

o reforço das competências e da 
capacidade operacional da Divi-
são de Proteção Civil, a adopção 
de procedimentos regulares de 
comunicação e informação públi-
ca e o reforço da cooperação ins-
titucional entre entidades. Todas 
estas ações contribuíram para 
tornar Braga um território mais 
resiliente. 

Os principais objetivos estra-
tégicos do MCR2030 incluem 
aumentar a compreensão das 
cidades sobre o risco e os com-
promissos com a redução do 
risco de desastres e resiliência; 
aumentar a capacidade para pla-
near a redução de riscos e a resi-
liência; e melhorar a ligação com 
os governos nacionais e os par-
ceiros locais, promovendo parce-
rias e tornando a resiliência um 
tema central. •

Vila do Conde

Santo Tirso

Diretora Regional de Cultura do Norte 
visitou a Alfândega Régia

Vinte mil livros para a Guiné-Bissau

A Diretora Regional de Cultura 
do Norte, Laura Castro, visitou 
a exposição “Circum- -navegan-
do… do local ao global – Transfe-
rir saberes através dos Oceanos 
– a construção naval”, patente 
até 31 de dezembro na Alfânde-
ga Régia-Museu de Construção 
Naval.

Esta exposição foi construída 
no âmbito das comemorações 
dos 500 anos da primeira via-
gem de circum-navegação por 
Fernão de Magalhães, com a 
coordenação da Direção Regio-
nal de Cultura do Norte.

São apresentados uma série de 
desenhos inéditos de uma Nau 
de 18 rumos, de cerca de 1580, 
executados a partir da interpre-

A Câmara Municipal de Santo Tir-
so enviou cerca de 20 mil livros 
destinados às escolas da Guiné-
-Bissau, a maioria dos quais re-
sultam de uma campanha de re-
colha promovida pela autarquia, 
em parceria com a empresa Orto 
Thyrso. Os livros têm como des-
tino a Associação de Jovens para 
a Promoção da Paz e Coopera-
ção Transfronteiriça, uma Or-
ganização Não Governamental 

(ONG) que se encarregará da sua 
distribuição.

Para o presidente da Câmara, 
Alberto Costa, “este é um exem-
plo de solidariedade com um va-
lor extraordinário, pois cada um 
destes livros vai, certamente, 
fazer uma diferença enorme na 
formação proporcionada pelas 
escolas da Guiné-Bissau, onde 
existe uma grande carência de 
obras em língua portuguesa”. •

Reservas de sangue “ligei-
ramente abaixo” dos níveis 
habituais. •

tação técnica dos elementos 
apresentados no “Livro da Fabri-
ca das Naos”, da autoria do Pa-
dre Fernando de Oliveira. •

Braga
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INTELIGÊNCIA 
NATURAL!

EU, BRAGANÇA, 
ME CONFESSO

Opinião de
Carlos Guimarães

Opinião de
Vânia Dias da Silva

As águas serenas da margem do 
lago transmitiam uma paz natu-
ral, uma calma que só a natureza 
nos seu bons momentos é capaz 
de transmitir. Do ar plácido de 
um dia de sol um pássaro surgiu 
e poisou na margem do lago. 
O bico segurava um pequeno 

pedaço de pão. O bicho encarou 
a água pardacenta e atirou ao 
lago a migalha graúda. Sempre 
atento ao ambiente que o ro-
deava, concentrou o seu olhar 
no pão enquanto este ondulava. 
Nada aconteceu. O pássaro 
resgatou o pão e arremessou-o 

O cartaz do PS colocado à saída 
da rotunda de Silvares represen-
ta a propaganda eleitoral mais 
desconcertante que, nos já mais 
de vinte anos que levo de acti-
vidade política, alguma vez vi. 
A imagem que invariavelmente 
me vem à cabeça sempre que 

por lá passo é a de Domingos 
Bragança, sentado numa roda 
de um qualquer grupo de apoio, 
a apresentar-se assim: “O meu 
nome é Domingos Bragança e 
estou aqui para reconhecer a 
minha absoluta incapacidade 
para gerir um concelho como o 

de novo agitando a água com o 
bico. Nada aconteceu. A tática 
manteve-se, repetiu-se, o pão 
foi-se fragmentando e o pássaro 
insistindo. De repente um peixe 
comeu o pão e o pássaro comeu 
o peixe. Inteligência natural, 
estratégia, sucesso. Tudo ao 
natural, se não visse não acre-
ditava (digo). Nós sabemos que 
o isco atrai o peixe, o pássaro 
também sabe. Vamos e vimos 
ao espaço em onze minutos,  
desenvolvemos com a nossa 
inteligência natural algoritmos 
e outras artimanhas para criar a 
inteligência artificial, mas ainda 
não sabemos fazer teias de ara-
nha. Assusta-me essa coisa de 
entregar às sequências de zero 
e um a capacidade de decidir 
por nós, de pensar por nós, de 
fazer por nós. Fico com a sensa-
ção de que estamos a entregar o 
ouro ao bandido, de que ficamos 
dependentes de uma coisa que 
é nada e pode fazer quase tudo 
(quase). Num hospital deste 
planeta uma sequencia nociva 
de zero e um infetou todo o sis-
tema de informação, baralhou 
todos os processos clínicos e de 
repente o “outro vírus” deixou 

de ser preocupação. Aconteceu 
pela inteligência natural de al-
guém com intuitos maquiavéli-
cos, movimentos desconhecidos 
das peças de xadrez que foram 
travados. Assusta-me pensar 
que um dia algo imaterial possa 
adquirir autonomia suficiente 
para gerar o caos. Sentados 
na nossa poltrona, Iremos 
continuar a assistir a factos 
incríveis no fantástico estrondo 
tecnológico que deflagra ao 
nosso lado e continuaremos a 
ignorar a inteligência do pássaro 
e a resistência das teias de ara-
nha. Talvez estejamos a olhar 
demasiado longe e ignoramos o 
mundo maravilhoso que passa 
à frente dos nossos olhos, pior 
que isso, um mundo que vamos 
destruindo e que se ilumina 
cada vez mais de luz azul. Ire-
mos continuar a travar batalhas 
com vírus e microorganismos 
que atentam contra a nossa 
vida e esquecemos que o mais 
mortífero de todos os vírus pode 
ser uma tal sequência de zero e 
um, criada por outra sequência 
de zero e um, incontrolável, sem 
matéria e que nos pode conver-
ter efetivamente num enorme 

de Guimarães”.  
O desnivelamento do nó de Sil-

vares foi, seguramente, o assun-
to mais estudado, discutido e 
escrutinado dos últimos anos na 
cidade de Guimarães. Pela razão 
óbvia que todos conhecemos e 
experienciámos durante amar-
gos anos – as intermináveis filas 
de trânsito que ali se formavam 
para entrar e sair do centro do 
concelho. Mais de três anos e 
três milhões depois, com iguais 
filas de três quilómetros, vale a 
pena recordar como chegámos 
até aqui, e como, nos dizeres do 
dito outdoor, quer o PS “Conti-
nuar Guimarães”. 

Pressionado pelas eleições 
de há quatro anos e pelas 
propostas da Coligação “Juntos 
por Guimarães”, nomeadamente 
quanto ao problema da rotunda 
de Silvares, o Senhor Presidente 
da Câmara veio, numa clara 
fuga em frente, anunciar em 
gáudio que a obra em causa 
estava já prevista e programada 
e que a solução era não a que 
aquela Coligação oferecia – um 
viaduto que ligava a variante 
pré-existente, sem mexer na 
sua configuração e dimensão, 
à ligação da autoestrada – mas 
antes um túnel, um túnel por 
baixo da rotunda, que, ao invés 
de manter as quatro faixas da 
variante e acrescentar outras 
pelo viaduto, aproveitava duas 
delas para o túnel e deixava as 
outras duas para a circulação 
restante. Menos faixas de cir-
culação, uma obra muito mais 
complexa e demorada, quase 
três vezes mais cara, mas, re-

jubilem Vimaranenses, nós 
também vamos ter um túnel! E 
tivemos. Um túnel ridículo que 
fez tudo menos desatar o nó 
de Silvares, como os dias que 
correm provaram já à saciedade. 

E o que faz Bragança? Secre-
tamente, senta-se na roda do 
grupo de apoio e, de olhos bai-
xos, confessa a incompetência; 
publicamente, porém, ao invés 
de a assumir, traveste-a de um 
plano pensado e faseado de 
“Continuar Guimarães”. Seria 
brilhante, se não fosse tão des-
caradamente evidente! 

Trocado em miúdos, o que 
Domingos Bragança e o PS nos 
dizem naquele cartaz é isto: “eu 
não sei planear, cometi um erro 
crasso, gastei muito dinheiro e 
não resolvi muito e, por isso, vou 
continuar a gastar dinheiro em 
pistas de carrinhos, bem aperta-
dinhas, que estarão esgotadas 
e saturadas daqui a uns anos, e 
estorvar-vos ainda mais a vida 
com obrinhas por todo o lado”. 
Só não vê quem não quer ver, 
francamente. 

Imagine-se agora esta Câ-
mara, cansada e sem visão, a 
receber todas as competências 
que o temerário processo de 
descentralização está já a ope-
racionalizar. Da saúde à cultura, 
da educação à habitação, são 
transferidas para as câmaras 
toda a sorte de competências. 
Umas até poderiam fazer senti-
do, noutros moldes; outras não 
fazem sentido rigorosamente 
nenhum. Certo é que, nas mãos 
de quem já mostrou não ter ras-
go ou capacidade, se adivinha 

conjunto de zeros. Afinal o tal 
admirável mundo novo que se 
proclama pode ser muito pouco 
admirável.

Não sei bem para onde vamos, 
mas devemos ir à procura de 
algum consolo, de conforto, 
de um espaço onde o coração 
possa descansar, de um abrigo 
onde a alma se possa lavar, 
onde o corpo cansado possa cair 
e deslaçar-se e beber energia 
para que o dia seguinte possa 
ser um dia melhor. •

Assusta-me essa 
coisa de entregar às 
sequências de zero e 
um a capacidade de 
decidir por nós, de 
pensar por nós, de 
fazer por nós.

“O meu nome é 
Domingos Bragança 
e estou aqui para 
reconhecer 
a minha absoluta 
incapacidade 
para gerir um 
concelho como o de 
Guimarães”.  

um desastre maior do que o 
próprio conceito em si, e só por 
si, antecipa.

Não há alternativa: ou muda-
mos ou mirramos! •

Membro da lista JpG
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Obituário… 

 

OLIVEIRA DO CASTELO 
 

Hermínia Dias  
da Fonseca 

 
No dia 25-set-2021 (sábado), às 
19:00 horas, na Igreja de N.ª Sr.ª 
da Oliveira, será celebrada pela 
sua alma missa de 30.º dia. 
 

 

SÃO TORCATO 
 

Ermelinda Teixeira 
Fernandes 

 
No dia 26-set-2021 (domingo), às 
10h30, na Basílica de São 
Torcato, será celebrada pela sua 
alma missa de 30.º dia. 
 

 

COSTA 
 

Arminda Sofia 
Rodrigues de Oliveira 

 
No dia 26-set-2021 (domingo), às 
10h00, na Igreja de St.ª Marinha 
da Costa, será celebrada pela sua 
alma missa de 3.º ano. 
 

 

SÃO TORCATO 
 

Joaquina da Conceição Fernandes 
Ribeiro Martins 

 

Feliciano Carlos Oliveira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No dia 22-set-2021 (quarta-feira), às 19h00, na 
Igreja Paroquial de São Torcato, será celebrada 
pelas suas almas missa de 2.º ano e 12.º ano. 

 
 
Agência Funerária Passos, Lda. 
Rua D. João I, n.º 23 
4810-422 GUIMARÃES 
 

t. 253 515 535 
t. 918 528 136 
 

www.funerariapassos.com 

 

OLIVEIRA DO CASTELO 
 

Álvaro Soares 
da Costa 

 
No dia 26-set-2021 (domingo), às 
12:00 horas, na Igreja de N.ª Sr.ª 
da Oliveira, será celebrada pela 
sua alma missa de 1.º ano. 
 

 

SENHORA DA HORA 
 

Luís Miguel de Oliveira 
Feio de Azevedo 

 
No dia 25-set-2021 (sábado), às 
17:00 horas, na Igreja de São 
Francisco, será celebrada pela 
sua alma missa de 7.º dia. 
 

 

GUIMARÃES 
 

Arnaldo de Barros 
Salazar 

 
No dia 26-set-2021 (domingo), às 
9:00 horas, na Igreja de Santos 
Passos, será celebrada pela sua 
alma missa de 7.º dia. 
 

 

OLIVEIRA DO CASTELO 
 

Maria da Costa 
Ferreira 

 
No dia 25-set-2021 (sábado), às 
19:00 horas, na Igreja de N.ª Sr.ª 
da Oliveira, será celebrada pela 
sua alma missa de 7.º dia. 
 

OPORTUNIDADE!

É BOM COMPRAR NO
CENTRO DA CIDADE

O Centro Comercial Villa dispõe de
Excelentes espaços para a instalação
de empresas de serviços e comércio.

"Como seria belo se cada um de 
vós pudesse, ao fim do dia, 

dizer: Hoje realizei um gesto de 
amor pelos outros"

Papa Francisco

Largo da República do Brasil 44, Loja 7, R/C
4810-446 Guimarães
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https://www.facebook.com/Centro-M%C3%A9dico-e-Dent%C3%A1rio-CSI-235718743190023/
https://www.atheneacademy.pt/
https://www.facebook.com/funerariapassos
https://www.facebook.com/funerariapassos
https://www.facebook.com/centrocomercialvilla
https://www.facebook.com/funerariaribeiroeribeiro
https://twitter.com/maisguimaraes
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O Vitória celebra, hoje, dia 22 
de setembro, o seu 99º aniver-
sário. Um dia que será apro-
veitado pelos responsáveis 
diretivos para a apresentação 
do programa do centenário. A 
iniciativa decorrerá a partir das 
18h00 no Paço dos Duques de 
Bragança, um dos locais mais 
emblemáticos da cidade, num 
evento que também será apro-
veitado pela direção para ho-
menagear quatro associados, 

que completam 75 anos de fi-
liação ao clube. O dia começará 
cedo, com o hastear da bandei-
ra, no Estádio D. Afonso Henri-
ques, seguida de uma missa na 
Igreja de S. Domingos. As festi-
vidades terminarão à noite, no 
auditório da Universidade do 
Minho, numa cerimónia na qual 
serão entregues os emblemas 
aos sócios que cumprem 50 e 
25 anos de filiação, respetiva-
mente. •

O médio Tiago Silva, um dos 
reforços do Vitória para a pre-
sente temporada, celebrou, 
em Arouca, o jogo 150 na Liga. 
Um festejo agridoce para o 
médio recrutado aos gregos 
do Olympiacos. Apesar do golo 
marcado, colocando o Vitó-
ria com uma margem de dois 
golos, o resultado final acabou 
por não permitir um festejo 
mais sorridente, dado que o 
Vitória acabou por empatar a 
dois golos. O médio, recorde-
-se, foi titular nos dois últimos 
jogos. •

Tiago Silva chega aos 150

Regresso aos triunfos 
com bis do francês Janvier
Serviços mínimos garantidos na Covilhã com o contributo mágico do médio des-
coberto no Rennes. Presença na Final Four será decidida com o Benfica.

O Vitória venceu no reduto do 
Covilhã (2-0), na ronda inaugural 
do grupo A da Taça da Liga, e 
vai discutir a presença na Final 
Four, em casa, diante o Benfica. 
Em dia de estreia do terceiro 
equipamento, Janvier foi quem 
mais brilhou.

Numa partida na qual 
Pepa procedeu a uma total 
reformulação no onze, 

destacando-se o regresso de 
Rochinha, após o susto sofrido 
na receção ao Belenenses 
SAD, obrigando o jogador a 
uma deslocação ao hospital e 
a uma semana de repouso, o 
extremo teve um regresso feliz 
aos relvados. Na sequência de 
um pontapé de canto, Rochinha 
serviu milimetricamente Janvier 
que, num remate sem preparação 

© VSC

Vitória deixou fugir triunfo ao cair 
do pano

SAD com resultado negativo de 8.2 milhões
A SAD do Vitória fechou o 

exercício de 2020/2021 com 
resultado negativo de 8.2 
milhões de euros, justificando 
esse resultado por dois fatores. 
“Decréscimo de 7 milhões 
de euros nos resultados 
operacionais, justificado quer 
pela ausência das competições 
europeias, como pelo efeito 
direto da pandemia Covid-19 
nas receitas de sponsorização 
e de bilhética. A quebra de 39% 
nas receitas de exploração, 
em grande parte devido a 
condicionantes externas 
à Sociedade e ao sector, 
motivaram neste capítulo uma 
perda global muito penalizadora 
para a atividade da Vitória SAD”. 

A retração dos mercados de 
transferências também afetou 
e, embora tenha recebido 
propostas, a SAD vitoriana 
entendeu que os valores 
oferecidos não refletiam o 
valor desportivo e financeiro, 
optando pela continuidade dos 
jogadores, na expetativa que a 
“previsível retoma da confiança 
do sector corresponda no curto 
prazo uma mais-valia relevante 
para a operação da SAD, que no 
exercício 2020/21 optou por não 
forçar um equilíbrio de contas que 
seria feito em prejuízo do projeto 
desportivo e de futuras melhores 
perspetivas de negócio”.

A gestão, acompanhada 
da retoma já verificada na 

sponsorização (quatro contratos 
de patrocínio à equipa principal 
assinados na temporada em 
curso) e na bilhética, sustentam 
que o orçamento para 2021/22 
preveja o regresso da SAD aos 
lucros, cientes que a estratégia 
de recuperação do impacto 
financeiro passa naturalmente 
pela concretização dos objetivos 
desportivos, pela valorização 
dos ativos e nomeadamente 
dos jovens talentos, sem perder 
de vista que o retorno implica 
investimento, sendo nesse 
âmbito fundamental a conclusão 
das obras em curso na Academia 
com vista à modernização das 
estruturas de trabalho e da 
construção do Mini Estádio. •

primeira parte com muitas 
oportunidades, o golo de Ricardo 
Quaresma foi escasso para tanto 
desperdício. Fruto do rigor nas 
ações defensivas e ofensivas, o 
médio Tiago Silva apareceu em 
posição privilegiada para festejar 
o primeiro golo de Rei ao peito, 
aumentando a vantagem para os 
dois golos de diferença. Porém, 
o Arouca não desistiu e, fruto 
das alterações protagonizadas 
pelo treinador vimaranense 
Armando Evangelista, o balde 
de água fria surgiu no período 
de compensação, quando Pité 
revelou eficácia e silenciou os 
1300 vitorianos presentes.  •

e fora da área, colocou a bola no 
fundo da baliza serrana. Um lance 
mágico do francês, cujo momento 
de inspiração arrancou sorrisos e 
aplausos de quem aguentou o 
frio nas bancadas do estádio José 
Santos Pinto. O francês ganhou o 
gosto pelo golo e, volvidos quatro 
minutos, voltou a desviar com 
sucesso para o fundo da baliza, 
correspondendo com frieza e 
serenidade a uma assistência de 
João Ferreira.

Se, na primeira parte, a 
qualidade de jogo foi disfarçada 
pelos golos de Janvier, o mesmo 
não aconteceu nos segundos 
45 minutos. A intensidade do 
jogo caiu consideravelmente e 
o Vitória raramente conseguiu 
articular uma jogada ofensiva. Já 
a equipa da casa, a jogar a favor 
do vento, também não soube 
aproveitar esse fator a seu favor.

Cumprida o objetivo na Covilhã, 
o foco já está direcionado para a 
Liga. No próximo sábado, pelas 
18h00, no D. Afonso Henriques, 
há jogo com o Benfica. •
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Programa do centenário é 
hoje apresentado

O Vitória empatou (2-2) na 
deslocação a Arouca, depois 
de ter estado a ganhar por 
dois golos de diferença. Numa 

© Direitos Reservados

Cumprido um jogo de castigo, o 
croata Toni Borevkovic deverá 
ser a principal novidade de Pepa 

para a receção ao Benfica, parti-
da da sétima jornada agendada 
para o próximo sábado (18h00). •

Borevkovic está de regresso
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Goleada no Dragão acentua 
o jejum de vitórias na Liga
Cónegos tiveram uma excelente postura na casa do candidato F.C.Porto, mas o 
exagerado número de erros foram penalizados com cinco golos sem resposta.

O Moreirense continua sem ga-
nhar na Liga e, para agravar a si-
tuação classificativa, o conjunto 
liderado por João Henriques foi 
goleado, por 5-0, na visita ao can-
didato F.C.Porto.

Apesar da formação vimara-

nense ter dificultado a vida aos 
dragões no primeiro tempo, a 
estratégia ruiu quando Taremi foi 
para a marca dos onze metros. 
No duelo com Pasinato, o iraniano 
não vacilou.

O descanso trouxe um Moreiren-

O Pevidém disputa a Liga 3, mas 
a falta de apoio dos associados 
e simpatizantes, quando estão 
decorridas quatro jornadas, tem 
causado algum desânimo no 
presidente Rui Machado. O diri-
gente, através das redes sociais, 
deixou um desabafo, após a re-
ceita de bilheteira, no jogo com o 
São João de Ver, ter ficado nova-
mente aquém das expetativas.

“Há dias em que duvido se vale 
a pena. Resultado da bilheteira: 
40 bilhetes sócios e 45 bilhetes 
para público em geral. Receita: 
417,50 euros. Cada jogo custa 
mais de 2.000 euros ao clube. A 
receita foi idêntica à do jogo com 
a Sanjoanense. Ou seja, a este 
ritmo, vamos ter um prejuízo de 
cerca de 45.000 euros esta épo-
ca só para poder jogar. Um clube 
de uma freguesia de Santa Ma-
ria da Feira, a cerca de 90 quiló-
metros, trouxe mais gente que o 
clube local. Será porque é caro? 
Ser sócio do Pevidém Sport Clu-

be custa 20 euros por ANO!!!!!-
Quem for ver todos os jogos, 
terá uma despesa de 56 euros 
em bilhetes. Ou seja, pouco mais 
de 2,70 euros por jogo. Será por 
falta de condições? Lamentavel-
mente, não podemos jogar no 
Albano Martins Coelho Lima. Te-
mos de jogar a cerca de 3 quiló-
metros do centro da nossa vila, 
num estádio novo com bancada 
coberta e excelentes condições 
de acesso e parqueamento. Será 
porque o futebol é hoje apenas 
um negócio? Temos um plantel 
100% português. No onze inicial, 
jogaram 4 residentes de Pevi-
dém (e já o eram antes de jogar 
no clube). A esmagadora maioria 
do plantel é do nosso concelho. 
Não temos um único jogador 
profissional.

Será pela fraca prestação des-
portiva? Em 6 anos, temos 3 su-
bidas de divisão, com uma taça 
da AFB pelo meio. Os nossos 
vizinhos olhavam para nós “de 
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A equipa B do Vitória alcançou um 
precioso triunfo, por 3-1, diante 
o Montalegre, em jogo relativo à 
quarta jornada da Liga 3. A supe-
rioridade evidenciada permitiu aos 
conquistadores uma vantagem 
merecida ao intervalo, com golo 
de Diogo Paulo.

No segundo tempo, Herculano, 
num momento de inspiração, di-
latou a vantagem com um belís-
simo remate, diante um oponente 
que nunca atirou a toalha ao chão 
e manteve-se na discussão do 
resultado com um golo de Zack 
(88). Contudo, já no período de 
compensação, Dani Silva fechou 
as contas com um remate eficaz. •

O Pevidém conquistou o primeiro 
ponto da Liga 3, empatando em 
casa, a um golo, diante o São João 
de Ver. A equipa visitante esteve 
melhor no encontro, aproveitan-
do o nervosismo vimaranense 
para criar perigo. Contudo, o golo 
da vantagem apenas surgiu no 
segundo tempo, quando Pedro 
Santos inaugurou o marcador.

João Pedro Coelho socorreu-se 
do banco para alterar o rumo dos 
acontecimentos. E foi compen-
sado com o golo do empate, na 
reta final, quando Jorginho foi efi-
caz no remate. •

O Berço permanece na senda dos 
bons resultados. Depois do empa-
te na jornada inaugural do cam-
peonato e do triunfo na primeira 
eliminatória da Taça de Portugal, 
o conjunto liderado por Ricardo 
Martins saiu vitorioso na visita ao 
Vila Real, por 3-1, em partida relati-
va à segunda jornada do Campeo-
nato de Portugal.

Num encontro no qual o domínio 
vimaranense foi evidente nos 90 
minutos, o triunfo foi alcançado 
com um bis de Pablo e um golo 
de Túlio, que já tinha marcado ao 
Joane, na primeira eliminatória da 
Taça de Portugal. •

João Martins, Afonso Sousa, Afon-
so Meireles, Miguel Domingos e 
Rafael Carneiro vão representar, 
pela primeira vez, a equipa das 
quinas no escalão de sub-15. Os 
vitorianos vão cumprir um estágio 
de preparação nos próximos dias 
25 e 26 de setembro, na Cidade do 
Futebol. •

Rui Machado desanimado pela falta 
de apoio de sócios e simpatizantes

Vitória B vence e convence 
diante o Montalegre

Quinteto na seleção de sub-15

Pevidém B conquistou 
primeiro ponto

Berço vitorioso em Vila Real

© Direitos Reservados
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se diferente e os erros cometidos, 
diante um adversário com exce-
lentes individualidades, resultou 
numa goleada. O erro de Pasinato 
permitiu a Luis Diáz aumentar o 
marcador para os dois golos de 
diferença. Abalados e sem solu-
ções para quebrar o ímpeto ofen-
sivo local, o F.C. Porto acabaria 
por revelar eficácia em mais três 
ocasiões, alcançando uma mão 
cheia de golos. Os número s fi-
nais, apesar de exagerados, face 
à excelente postura apresentada 
no estádio do Dragão, apenas 
foram justificados pelo aprovei-
tamento dos erros que o coletivo 
liderado por João Henriques foi 
oferecendo. “A primeira parte de-
correu dento do que prevíamos, 
com algumas boas transições e 
oportunidades para chegar ao 
golo. Tivemos algumas situações 
e o FC Porto com dificuldades em 
chegar à zona de finalização. De-
pois surgiu a grande penalidade, 
mas mantivemo-nos no jogo até 
ao intervalo. Depois surge um 
erro que deita tudo a perder. Tí-
nhamos um plano bem estrutura-
do para entrar na segunda parte 
e conseguir chegar ao golo, mas 
os erros na segunda parte foram 
demais”, justificou o treinador.  •

cima” e hoje respeitam-nos e 
até nos admiram. Fomos refe-
renciados em todo o país como 
o expoente do “puro futebol”.

Caros adeptos, peço-vos que 
reflitam sobre o acima exposto. 
A vossa adesão irá determinar 
o futuro do clube. Estamos dis-
postos a continuar essa cami-
nhada. Dependerá de vós. Aos 
que ontem marcaram presen-
ça, o nosso muito obrigado por 
dar significado ao nosso traba-
lho. É para vós que o fazemos. 
E desculpem o desabafo. Mas 
tinha de o fazer. Pevidém quer 
fazer bem”, concluiu. •
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Prazins/Corvite 
apresentou-se para a nova 
época com sete reforços
Equipa liderada por Leandro Pinheiro iniciou campeonato com uma vitória, diante 
Tagilde, por 2-1, com golos de Tiago Santoalha e Jordão.

O Souto e Gondomar, que na pre-
sente temporada será liderado 
por Fábio Oliveira, apresentou-se 
para o novo ano com objetivos 
definidos. O treinador, que na 
época passada orientou o San-
dinenses B, revelou que para o 
novo desafio as preocupações 
são diferentes. “O projeto era co-
locar miúdos na equipa A e, feliz-
mente, consegui colocar muitos. 
Agora vou olhar muito mais para 
o resultado, muito mais para o 

campeonato. Agora, sobretudo, 
vou querer ganhar”, prometeu.

O treinador perspetiva “o cres-
cimento do clube”, afirmando que 
é “preciso dar passos muito sus-
tentados’’. Trabalhamos bem, sa-
bemos o que queremos, mas fica 
para aquele balneário disputar o 
jogo”, adiantou. Com um plantel 
que considera “bem definido e 
composto”, Fábio Oliveira é claro: 
“Vamos querer competir e dar a 
imagem de uma equipa que quer 

jogar bem”, prometeu.
O grupo de trabalho é constituí-

do por Bisa e Tiago (guarda-re-
des), António Castro, Flávio Ri-
beiro, Vítor Ribeiro, Hugo Chagas, 
Márcio Neves, João Cunha, Rúben 
Martins e Tiago Pereira (defesas), 
Chiquinho, Meira, Nuno Silva, Luís 
Gomes, Kekas, Vicente e João 
Cunha (médios), Meirinha, Pe-
tit, Miguel Lopes, Pedro Dias, Rui 
Matos, João Leite e César Freitas 
(avançados). •
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O Brito divide a liderança com 
o Santa Eulália, após derrotar o 
Joane por um esclarecedor 3-0. 
Lenno bisou e leva já quatro go-
los na série B do Pró-Nacional. 
Romário também revelou eficá-
cia. O Serzedelo, de Filipe Gonça, 
venceu o dérbi com o Ronfe (2-1). 
Diogo Lopes e Jussane marcaram 
para a equipa da casa. Luís Oli-
veira marcou para o Ronfe.

O Ponte, na visita ao Santa Eu-
lália, sofreu uma pesada derrota 
(5-0). O duelo de vizinhos entre 
Sandinenses e Taipas terminou 
empatado (1-1). Zezé marcou para 
a equipa da casa. Pedro Campos 
marcou para os taipenses. O Tor-
catense conquistou o primeiro 
ponto, após empate com o Viei-
ra (1-1). Abreu marcou o golo da 
equipa vimaranense. •

O Prazins/Corvite foi a única do 
concelho a vencer no arranque, 
derrotando, em casa, a formação 
do Tagilde (2-1). Nos dérbis entre 
Selho e Santiago Mascotelos (1-

1) e Gonça e Airão (2-2) ninguém 
saiu a sorrir. O Urgeses empatou 
com o Regadas (1-1). O Pevidém B 
perdeu em Antime (2-1) e o Cam-
pelos no Celoricense (3-1). •

Diogo, Guito, Rocha, Marcelo, Rafa, 
Angel e Otavinho (ex Tabuadelo), 
Luís Pedro (ex Calvos) e Marcelo 
Oliveira (ex Pinheiro), são as caras 
novas do Abação para a época de 
estreia do clube nas provas orga-
nizadas pela Associação de Fute-
bol de Braga.

Num plantel que será liderado 
por André Fernandes, também 
proveniente do Tabuadelo, transi-
tam da época anterior David, Tia-
go, Preto, Pexorra, Pedrão, Alex, 
Batata, JP, Vítor Hugo, Gorgas, 
António, Rui Costa, Roxinha, Rui, 
Águia, Tony, Paulinho e Xixa.

O responsável técnico, nas decla-
rações à imprensa, revelou agrado 
com o projeto. “É um teste à capa-
cidade do clube e também à nos-

sa. Saí da minha zona de conforto 
para um projeto novo e no qual 
as pessoas estão totalmente em-
penhadas. Têm feito de tudo para 
que tudo corra bem”, disse. Rela-
tivamente a metas desportivas, o 
treinador é claro. “Não podemos 
querer tudo no ano zero. Vamos 
com calma. Temos um grupo que 
tem muita qualidade”, garantiu.

A permanência de vários joga-
dores também agradou ao novo 
líder. “Temos um grupo extenso e 
com um grande grosso da época 
passada. E que faz todo o senti-
do, porque o Abação tem um ADN 
muito próprio e nos queremos que 
esse ADN se mantenha. Fizemos 
contratações só para colmatar la-
cunas”, explicou. •

Hélder (ex Brito B), Martins (ex 
Gonça), Cláudio (ex Selho), Rick (ex 
Taipas B), Josué (ex Torcatense), 
Rui Pereira e Tiago, que regressam 
ao futebol, são as caras novas do 
Prazins/Corvite para a presente 
temporada. Leandro Pinheiro, trei-
nador responsável pelo regresso 
do clube à Divisão de Honra, foi 
objetivo nas metas traçadas para 
a nova temporada desportiva. 
“Este ano queremos dar continui-
dade ao trabalho do ano passado, 
mas os objetivos são diferentes. 

No ano passado, o objetivo era su-
bir. Este ano, passam claramente 
por atingir a manutenção o mais 
rapidamente possível. Alcançado 
esse feito, tentar alcançar a me-
lhor classificação possível”, come-
çou por dizer.

Habituados a ganhar, o treina-
dor já deixou um alerta ao coleti-
vo.  “Já disse ao grupo que tudo é 
mais fácil quando se ganha. Mas 
os grupos fazem-se valer nas ad-
versidades”, lembrou o treinador, 
satisfeito com o grupo que tem 

à disposição. “O plantel é o que a 
gente escolheu. Nem sempre te-
mos aquilo que queremos, mas 
conhecemos a realidade do clu-
be. Quem entrar terá de ser uma 
mais-valia”, esclareceu.

Homem da casa, a decisão de 
continuar no clube foi célere. “Tí-
nhamos traçado a continuidade 
mais um ano, caso conseguísse-
mos a subida. Foi fácil continuar”. 
No arranque do campeonato, o 
Prazins/Corvite derrotou o Tagilde 
(2-1). •

Fábio Oliveira dá voz à ambição do Souto 
e Gondomar 

Brito volta a golear e divide 
liderança com St. Eulália

Prazins/Corvite venceu

Abação prepara a estreia
nas provas federadas 
com nove reforços
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Campeões nacionais 
em Itália para fazerem 
história na Champions
Bi-campeões nacionais, os conquistadores participam, pela primeira vez, na mais 
importante competição da modalidade. A estreia é já amanhã, dia 23 de setembro.

A equipa de polo aquático do Vi-
tória já se encontra em Itália para 
disputar a primeira ronda de qua-
lificação da Liga dos Campeões. 
A participação na maior prova de 
clubes do mundo na modalidade, 
entre 23 e 26 de setembro, será 
a primeira para os conquistado-
res que, apesar de defrontarem 
equipas poderosas, com alguns 
dos melhores jogadores da atua-
lidade, partem com a ambição de 
fazer história. Bi-campeão nacio-

nal, a formação liderada por Vítor 
Macedo terá como adversários 
o RN Savona (Itália), CN Terras-
sa (Espanha), Montpellier Wa-
ter Polo (França), Pimorac Kotor 
(Montenegro) e AZS UW Water-
polo Warsow (Polónia).

O calendário de jogos já está 
definido. A estreia será amanhã, 
dia 23 de setembro, diante os ita-
lianos do RN Savona. O encontro 
está agendado para as 18h00. 
No dia seguinte, os conquista-

dores defrontam os franceses do 
Montpellier Water Polo, com iní-
cio marcado para as 8h00 e os 
montenegrinos do Primorac Ko-
tor (16h00).

A participação prosseguirá no 
sábado, com a equipa de Vítor 
Macedo a defrontar os polacos 
do AZS UW Waterpolo Warsow 
(14h00), encerrando a sua par-
ticipação no próximo domingo, 
diante os espanhóis do CN Ter-
rassa (10h00). •

As vitorianas Catarina Miranda e 
Sara Ressurreição estão presen-
tes na primeira convocatória da 
seleção nacional feminina de bas-
quetebol. Na primeira lista do se-
lecionador Ricardo Vasconcelos, 
as vitorianas integram o grupo de 
30 atletas pré-convocadas. Esta 
primeira lista, recorde-se, mar-
ca o início da preparação para a 
qualificação rumo ao EuroBasket 
Feminino 2023, que se irá realizar 
na Eslovénia e em Israel.

As “condessas”, como são co-
nhecidas no panorama da moda-
lidade, tiveram na época passada 
o melhor registo de sempre. Cata-
rina Miranda e Sara Ressurreição 
tiveram papel importante. •

O tenista João Sousa desceu ao 
173.º lugar no ranking mundial de 
ténis. O vimaranense, que no fim 
de semana se tornou no portu-
guês com mais vitórias de singu-
lares na Taça Davis, ao conquistar 
o 26.º triunfo na Roménia, caiu 23 
lugares na hierarquia ATP, liderada 
pelo sérvio Novak Djokovic, logo à 

frente do russo Daniil Medvedev e 
do grego Stefanos Tsitsipas.
Em femininos, a vimaranense 
Francisca Jorge, número um na-
cional, subiu 21 lugares, após ter 
conquistado pontos no recente 
Portugal Ladies Open. A irmã Ma-
tilde Jorge, de apenas 17 anos, su-
biu 79 lugares. •
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Jovens da casa encerram plantel 
de Carlos Fechas para 2021/2022

Xico Andebol goleado 
no regresso à elite

Selecionador chama 
dupla vitoriana

João Sousa cai no ranking 
e irmãs Jorge sobem lugaresO plantel sénior masculino de 

basquetebol, que será liderado 
por Carlos Fechas, ficou encer-
rado com as permanências de 
dois jovens formados no clube. 
Rui Fernandes, extremo de 19 
anos, já fazia parte do plantel 
na época passada e vai con-
tinuar com a equipa durante 
mais uma época. João Nunes, 
de 21 anos, também extremo, 
atuou na última temporada 
pela equipa de Sub-23, mas 
com um rendimento que con-
venceu os responsáveis e o 
treinador Carlos Fechas.

Com a aposta no produto da 
casa, mantendo no coletivo 
ADN vitoriano, o plantel para 
a temporada 2021/2022 ficou 

encerrado. Os conquistadores, 
recorde-se, iniciam o campeo-
nato no próximo dia 5 de outu-

bro, com uma visita ao candida-
to Benfica, seguindo-se receção 
ao Illiabum. •

O Xico Andebol não teve um re-
gresso feliz ao escalão máximo da 
modalidade. Na casa do Sporting, 
um dos sérios candidatos ao título, 
e com menor tempo de pré-tem-
porada, a equipa de Pedro Correia 
não teve argumentos para travar 
o poderio leonino, acabando por 
averbar uma pesada derrota (45-
26).

Os vimaranenses até tiveram 
uma melhor entrada no jogo, mas 

rapidamente o treinador adversá-
rio colocou a artilharia em jogo, 
permitindo à sua equipa chegar ao 
intervalo já com uma vantagem de 
12 golos (25-13). No segundo tem-
po, apesar de ter lutado em cada 
lance por um melhor resultado, 
diante um oponente com jogado-
res profissionais, o Sporting impe-
diu todas as tentativas de recupe-
ração, acabando o jogo com um 
triunfo esclarecedor. •



ARTES E ESPETÁCULOSP.23 N312 QUARTA-FEIRA 22 SETEMBRO 2021

O filme Listen, do produtor vimaranense Rodrigo Areias, foi o grande vencedor dos Prémios Sophia, numa cerimónia em que se apelou 
aos espectadores para que vejam cinema português.
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“Listen” ganha Melhor Filme nos prémios 
Sophia

CIAJG recebe formação 
Práticas em Inclusão

Na décima edição dos prémios 
atribuídos pela Academia Portu-
guesa de Cinema, Listen, de Ana 
Rocha de Sousa, conquistou cinco 
Sophia: Melhor Filme, Melhor Rea-
lização, Melhor Atriz Principal (Lú-
cia Moniz), Melhor Atriz Secundária 
(Maisie Sly) e Melhor Argumento.

“Aprendi que não precisamos 
de conquistar todos. Precisamos 
é de descobrir aquilo que quere-
mos fazer”, disse a realizadora, 
Ana Rocha de Sousa, no discurso 
de agradecimento.

Rodrigo Areias, coprodutor 
de Listen, agradeceu o prémio 
de Melhor Filme à organização: 
“agradeço à Academia que, ao 
contrário do coletivo de juízes do 

Tribunal Constitucional, não acha 
desprestigiante que ele [o pré-
mio] siga para norte”.

Recorde que Listen chegou a 
ser proposto pela Academia Por-
tuguesa de Cinema como o can-
didato de Portugal a uma nomea-
ção para os Óscares na categoria 
de Melhor Filme Internacional, 
mas a Academia de Cinema de 
Hollywood rejeitou por não ser 
falado, pelo menos 50%, em por-
tuguês. 

O filme de animação Elo, de Ale-
xandra Ramires e também com 
coprodução de Rodrigo Areias e 
Bando à Parte, venceu o Sophia 
de Melhor Curta-Metragem de 
Animação. •

Henrique Amoedo, diretor artísti-
co da companhia Dançando com 
a Diferença, vai estar em Guima-
rães para dar uma formação onde 
irá abordar a inclusão como pro-
cesso dentro dos sistemas sociais 
e de que forma as estrutu ras edu-
cativas e de apoio à deficiência 
podem ser elementos essenciais 
na construção de uma sociedade 
inclusiva.
Destinado a professores, mo-
nitores e pessoas de contacto 
próximo com alunos que tenham 
apoios específicos, a importância 
da formação prende-se com os 

pro cessos de inclusão que “têm 
ocupado uma dimensão cada 
vez mais expressiva dentro das 
socieda des contemporâneas”.
“As limitações físicas e intelec-
tuais como elementos que anu-
lam a pre sença do cidadão na 
sociedade civil são ações cada 
vez mais relegadas para o passa-
do”, explica a organização. Urge, 
assim, “a necessidade de cons-
trução física, ética e social de um 
espaço comum com a inclusão 
como força motriz”.
A formação decorre entre os dias 
27 de setembro a 1 de outubro. •

© Joana Meneses / Mais Guimarães

Há festa na Casa da Memória
e a utilização de diferentes 
moldes. Segue-se o processo 
de identificação e separação 
do plástico com origem no 
“lixo”.

Ao entardecer, António Fon-
tinha e Raul Pereira trazem 
uma sessão de narração 
oral. António Fontinha traz 
uma homenagem ao mundo 
rural. O imaginário dos Contos 
Tradicionais Portugueses foi, 
durante centenas de anos, 
cultivado em múltiplos mo-
mentos da vida comunitária. 
Em setembro, um dos impac-
tantes afazeres da ruralidade, 
é a vindima. Este “Entardecer 
com Contos” contará também 
com a voz de Raul Pereira, 
como parceiro de narração de 
contos do nosso património, 
onde a vinha do enforcado 
será a rainha e o vinho, o rei.

E como uma festa é sinónimo 
de comes e bebes, a noite leva 
à Casa da Memória pretiscos e 
tradição, ” porque a memória 
também tem sabor”. Segue-se 
a música, que encerra o pro-
grama de celebração do início 
da temporada. Pelo território 
de Guimarães, fez-se um ca-
minho de encontro com pes-
soas, para a recolha de sons, 
cantigas, dizeres e paisagens 
sonoras, naturais, citadinas, 
artesanais ou industriais. 
Ao acervo sonoro recolhido, 
juntou-se uma estória, uma 
criação artística de música 
eletrónica contemporânea e 
não só. •

Neste regresso à programação 
regular da Casa da Memória de 
Guimarães, o convite está feito: 
“A Casa em Festa, uma Festa na 
Casa. Tudo pronto, só faltam os 
convidados”.

É já este sábado, 25 de se-
tembro, que a Casa da Memória 
abre portas e junta “palavras, 
transformações, contos, sons, 
comes e bebes numa celebra-
ção com toda a comunidade”.

A oficina de serigrafia é um 
projeto de arte participativa 
apresentado pelo coletivo 
artístico Atelier Ser, onde os 
participantes serão convidados 
a criar uma nova cartografia 
da sua cidade com base nas 
suas memórias do lugar. “As 
memórias estão quase sempre 
ligadas a sentimentos”, expli-
cam, dando o mote para este 
laboratório: “vamos traduzir 
esses sentimentos em palavras 

e com elas representar a nos-
sa cidade, o nosso território. 
O resultado serão coloridas 
combinações de palavras que 
representam um lugar e que 
transformam a partilha de 
sentimentos num mapa de 
memória coletiva”.

“Vamos transformar o plástico 
velho?”, pergunta a Casa da Me-
mória aos mais novos. Precious 
Plastic é uma comunidade 
global de centenas de pessoas 
que se dedicam a arranjar solu-
ções para combater a poluição 
causada pelo plástico. Com a 
equipa Precious Plastic Portu-
gal, neste formato de workshop 
mais amplo, os participantes 
ficarão a conhecer este projeto 
global e o substrato a que se 
dedica – o plástico e as suas 
várias formas de reciclagem. 
Terá lugar uma demonstração 
com o conjunto das máquinas 
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Portugal à mesa com

Entramos no outono com sa-
bores e cheiros a verão, com 
vontade em desfrutar da 
praia, do fresco da montanha, 
do prazer de uma esplanada, 
da excelente oportunidade em 
aproveitar os últimos cartu-
chos de verão e dos primeiros 
sinais da chegada do outono.

Nestes dias, mais do que 
qualquer outra estação do 
ano, o verão, faz-nos pensar 
em alimentos frescos, em re-
feições descontraídas, pés 
descalços, ar livre, travessas 
cheias de saladas, grelhador a 
bombar e bebidas geladas na 

mão. 
Não se pode pedir muito 

mais da vida; frutos carnudos, 
bagas suculentas, cozinhar no 
verão, não é mais que combi-
nar, sem complicar, ingredien-
tes fantásticos com pessoas 
que nos são muito queridas, é 
sucesso garantido.

Para produtos de qualidade é 
necessário pouco mais do que 
a adição de ervas aromáticas 
grosseiramente picadas, um 
pouco de malagueta, salpicos 
de sumo de citrinos, azeite ex-
tra virgem, vinagres frutados a 
condizer, o resto é imaginação.

Envie as suas sujestões para: leitor@maisguimaraes.pt

Mário Moreira

Bom apetite! Um abraço gastronómico.

Alimentação e Gastronomia – 
Património Cultural
Sabores Frescos de Verão

Dê sangue!

Todas as Terças-feiras
das 14h30 às 19h00

Primeiro e terceiro Sábado
de cada mês das 09h00 às 12h30

Local Casa do dador (Azurém)

COLHEITA PERMANENTE

As quantidades de peixe e ma-
risco dão para 4 pessoas como 
é habitual de outras publicações. 
Se estiver calor coloque a tra-
vessa em local frio.

2 caranguejos cozidos corta-
dos em quartos, 12 ostras lava-
das, salpicadas com sumo de 1 
limão, 100 gr de salmão grelhado 
em 4 tiras (podem ser lascas fu-
madas), 400 gr de camarão tigre 

cortados ao meio grelhados. 200 
gr de camarão cozido descasca-
do, 4 filetes de robalo grelhados. 
No caso de ser um dia especial, 
junte 1 lagosta cortada ao meio. 
Dispor na travessa ou em ta-
buleiro os peixes e mariscos de 
forma ordenada por famílias e 
cores. Regar com sumo de ½ li-
mão e acompanhar com molho 
tártaro.

Numa taça, misturar 1 colher de 
sopa de cebola roxa pequena pi-
cada, 1 colher de chá de sumo de 
limão, 1 colher de sopa de pepina 
de conserva picadinho, 1 colher de 

chá de mostarda Dijon, 1 colher de 
chá de alcaparras, 1 colher de sopa 
de salsa picada, 1 chávena e ½ de 
maionese. Envolver bem, levar ao 
frigorífico. Retirar no ato de servir.

“Travessa de Peixe e Marisco”

“Molho Tártaro”

Telefones Úteis
Polícia Municipal 253 421 222
P.S.P. 253 540 660
G.N.R. 253 422 575
Hospital 253 540 330

BV Guimarães 253 515 444
BV Taipas 253 576 114
SOS 112
CM Guimarães 253 421 200

© Direitos Reservados
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Na próxima segunda-feira, dia 
17, Guimarães vai assinalar o 
Dia Mundial do Turismo com 
um programa que contempla 
“gratuitidades e/ou descontos 
especiais em atividades, 
gastronomia e vinhos, experiências 
e alojamentos”, faz saber o 
município.

Para assinalar esta data, a Divisão 
de Turismo endereçou um desafio a 
todos os stakeholders do território 
no sentido de “darem contributos 

para a celebração deste dia”.
O programa, além de português, 

estará também disponível em 
inglês, francês e castelhano, que 
constituem as línguas nativas dos 
principais mercados emissores 
para o destino Guimarães. Neste 
ano, a Divisão do Turismo da 
Câmara de Guimarães conta que 
aderiram 23 stakeholders.

O Dia Mundial do Turismo (WTD) 
celebra-se desde 1980, no dia 27 
de setembro. Este dia pretende 

“promover a consciencialização 
sobre o valor social, cultural, 
político e económico do turismo 
e a contribuição que o setor pode 
dar para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável”. A 
Organização Mundial do Turismo 
(OMT) designou o Dia Mundial 
do Turismo 2021 como um dia 
centrado no Turismo para um 
crescimento inclusivo. •

MAIS SAL SALGADO ALMEIDA

Indique a sua intenção de receber o jornal para o endereço:
leitor@maisguimaraes.pt

RECEBA O JORNAL POR EMAIL

maisguimaraes.pt

Guimarães vai 
assinalar 
o Dia Mundial 
do Turismo com 
ofertas 
e descontos

Pontos de Vista Teleférico

Última

Candidatos 
à Câmara

Professores recusam-
-se a dar aulas

Há sete candidatos à Câmara 
Municipal nas autárquicas de 

26 de setembro, mais três 
do que no ato eleitoral de 

2017. Candidatos que, com 
elevação, apresentaram as 
suas ideias e projetos para 

Guimarães.

Alegando “falta de condições 
de segurança” do pavilhão 

gimnodesportivo da escola EB 
2/3 João de Meira, um grupo de 

docentes comunicou que não 
irá lecionar mais aulas práticas 

da disciplina de Educação 
Física.

© Joana Meneses/Mais Guimarães
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