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A mobilidade no topo das prioridades
vimaranenses
Há dias, a Câmara Municipal
apresentou, em sessão pública, um estudo de mobilidade
pensado para ser concretizado
num horizonte de 20 anos.
Realizado pelo gabinete de
Álvaro Costa, considerado um
especialista nesta área, o estudo apontou caminhos para
a transformação do território e
para a melhoria da mobilidade
no concelho, destacando, sobretudo, o melhoramento dos
acessos à cidade e área envolvente. Onde, de resto, subsistem os maiores problemas.
Para a nacional 105, e a ligação a Vizela e Santo Tirso, foi
apontada a melhoria do serviço
de caminhos de ferro, a triplicação das viagens e a relocalização de estação e apeadeiros.
Na nacional para Ronfe e Brito, a construção de linhas dedicadas para transporte público,
de modo a tornar o transporte
coletivo mais apetecível para
quem tem horários a cumprir.
Já na estrada nacional para as
Taipas, o calcanhar de Aquiles
da mobilidade no concelho, e

que tem afastado demasiados
taipenses da cidade-berço,
depois de abandonada a ideia
do teleférico, cujos custos são
“insuportáveis” disse Domingos Bragança, a construção de
uma via dedicada, a nova via
do Avepark, e uma nova via na
zona de Fermentões, são apontadas como soluções.
Estas sugestões do estudo
ficam, no entanto, condicionadas à localização da estação da
futura linha de alta velocidade,
prevista no PRR e à ambição
dos autarcas do Quadrilátero
Urbano que, recentemente, defenderam a construção de uma
linha de metro de superfície a
ligar estes importantes concelhos.
A mobilidade é um fator preponderante para o desenvolvimento de Guimarães, pelo
que deve ser tido como prioridade pela Câmara Municipal e
por todos os que possam, de
qualquer forma, contribuir ou
fomentar a sua melhoria.
Nesta área, estes são tempos
decisivos.
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Não somos todos iguais
Durante as campanhas eleitorais é frequente ouvir a famosa
afirmação “São todos iguais!”. Se
esta afirmação é verdadeira para
muitos eleitos e alguns partidos,
não o é para todos.
Por muito que nos tentem convencer disso, não somos todos
iguais, nas análises que fazemos
dos problemas do dia-a-dia, nas
experiências de vida, na informação de que dispomos, na capacidade de nos afastarmos da
pressão de uma imprensa cada
vez menos isenta, na promoção
da participação popular.
No anterior mandato da Assembleia Municipal, depois de muitos
anos de luta, a CDU conseguiu
que a intervenção do público se
realizasse logo após o Período
Antes da Ordem do Dia (PAOD),
porque remeter esse momento
de participação para o fim das
reuniões não fazia sentido.
Agora que retomamos as reuniões presenciais, temos que trabalhar para deixarmos de ver o
auditório da Universidade do Minho vazio de público, bem como
as reuniões da câmara ou das
assembleias de freguesia, para
que se conheça o que é decidido,
o que é prioritário e lembrar ou
relembrar necessidades.
Por exemplo, a última sessão
da Assembleia Municipal,realizada a 29 de abril e 3 de maio, teve
uma agenda com 94 pontos.
Entre estes refira-se o tema da
mobilidade com a discussão sobre um Metro de Superfície que
ligue os municípios do Quadrilátero e a via dedicada do Avepark.
Dois projetos, um mais avançado do que o outro, mas ambos
sem a certeza de responderem
à real necessidade de mobilida-

de dos vimaranenses e de escoamento das mercadorias das
empresas, designadamente por
via das exportações. Num tempo em que os investimentos em
vários países da Europa estão
mais virados para a ferrovia, em
Portugal, apesar do prometido
Plano Nacional Ferroviário, os
responsáveis políticos de Guimarães continuam a querer apostar
na rodovia, ignorar que o investimento no desenvolvimento do
transporte público, sobretudo
na ferrovia, é uma das medidas
mais eficientes da mitigação das
alterações climáticas.
Quanto ao metro de superfície
é só mais um dos muitos planos, incluindo um teleférico até
às Taipas, que vai servindo como
distração das dificuldades de
mobilidade dentro de um concelho tão disperso como o nosso e
também de ligação entre municípios e distritos.
Outro dos assuntos tratados na
referida reunião foi a questão da
Unidade Hemodinâmica do Hospital de Guimarães continuar encerrada, apesar de estar pronta
desde 2018. Os utentes abrangidos pelo Hospital Nossa Senhora
da Oliveira poderiam usufruir de
um serviço de qualidade, prevenindo complicações mais graves,
mas falta a autorização da Ministra da Saúde ou falta a coragem
de explicar porque a unidade
continua encerrada.
A CDU levantou mais uma vez a
questão do alargamento do Centro de Recolha Oficial de Animais
de Guimarães, prometido desde
2017, que se arrasta no tempo
sem concretização. Em resposta
ao deputado da CDU, o presidente da câmara desculpou-se

com o valor crescente da obra
que pode ser um impedimento
para a sua concretização. Só podemos lamentar que este tenha
sido o caminho escolhido pelo
executivo PS, com maioria, que
podia já ter concretizado a obra
sem a desculpa da Pandemia e
da guerra.
Opções. Tudo se trata de opções políticas e no início deste
mandato já percebemos que algumas das preocupações sobre
a mobilidade, a saúde, o bem-estar animal cabem nas promessas
eleitorais mas não cabem na realidade dos dias das pessoas, das
empresas e dos animais abandonados. •

Mariana Silva
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Bruno Fernandes desafia Domingos
Bragança a pedir demissão do presidente
da ARS-Norte
Os constantes atrasos no processo de abertura do Centro de Hemodinâmica do Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães (HSOG) foi
um dos temas abordados pela Coligação Juntos por Guimarães (JpG) na reunião do executivo municipal de quinta-feira, 5 de maio.
© Direitos Reservados

Bruno Fernandes diz estar ao
lado do município na luta pela
abertura do serviço, mas não
esconde a opinião de que “o
presidente da Câmara Municipal
está a ser enganado”, assim como
“todos os vimaranenses”. Assim,
incita Domingos Bragança a pedir
a demissão de Carlos Nunes,
presidente da ARS-Norte.
“Já é tempo daquele que é o
representante máximo dos vimaranenses dar um murro na mesa
e dizer claramente ao Ministério
da Saúde que não toleramos mais
adiamentos”, referiu o social-democrata, pedindo que “esclareçam de uma vez por todas se é
para entrar em funcionamento ou
se entendem que não deve entrar
em funcionamento”.
Para o vereador estes “avanços
e recuos não são bons para os
utentes, porque se trata de um
serviço fundamental, nem para
o Governo e para a autarquia,
porque os descredibiliza”.
Relembrando a luz verde dada
pela ministra da Saúde e que
“compete à ARS pôr o serviço
a funcionar”, Bruno Fernandes
conclui que “ou não há vontade
política” ou “o presidente da ARS
é um incompetente”.
O vereador da JpG defende a
demissão do dirigente para “per-

mitir que outro responsável possa
cumprir a orientação da ministra”.
“O presidente da Câmara não
pode continuar a adiar, mesmo
que lhe custe tomar uma decisão
dura para com os seus camaradas do partido socialista”, finaliza.
Por seu lado, Domingos Bragança reitera aquilo que afirmou, a 29
de abril, na Assembleia Municipal:
“o não funcionamento do Centro
de Hemodinâmica é um absurdo
e uma falta de bom-senso”.
Na sua resposta a Bruno
Fernandes, o edil vimaranense
referiu que “a decisão de abertura
está tomada” e que é apenas
uma questão de tempo. Com a
convicção de que “esta é uma
tecnologia que veio para ficar”
e que, no futuro, será comum a
todos os hospitais, Domingos
Bragança adianta que a sala de
Hemodinâmica “não tem estado
parada” e tem sido útil na realização de diagnósticos.
O autarca sublinha que “aquilo
que o Governo e o Ministério
da Saúde tinham de expressar
era gratidão por quem andou
no terreno a arranjar recursos
financeiros para este Centro de
Hemodinâmica”.
Relativamente ao pedido de
demissão de Carlos Nunes, o edil
vimaranense refere que é preciso

“apurar o nível de responsabilidade na decisão porque o presidente
da ARS-Norte pode não ter culpa
nenhuma e pode estar apenas a
dizer aquilo que lhe é dito”.
O presidente da Câmara Municipal refuta que a reunião que
agendou com a Ministra da Saúde
seja para debater questões relacionadas com a Hemodinâmica.

Pelo contrário, diz que “lhe são
comunicadas pelos médicos
outras valências do HSOG que há
urgência em resolver”.
A seu ver, este é um assunto
“que não tem grande dimensão”
uma vez que não se trata de
um investimento de grandes
dimensões para uma unidade
hospitalar.

Recorde-se que dois milhões e
meio de euros é o valor que está
investido no Centro de Hemodinâmica do Hospital de Guimarães
que, volvidos mais de três anos
desde que está operacional, continua sem funcionar.
O investimento foi feito por
vários mecenas vimaranenses,
empresários e a autarquia. •

Município vai atribuir mais 600 cartões no âmbito do programa
“Abem: Rede Solidária do Medicamento”
© Direitos Reservados

A Câmara Municipal de Guimarães aprovou, na passada reunião do executivo municipal, a
atribuição de mais 600 cartões
no âmbito do programa “Abem:
Rede Solidária do Medicamento”.

O programa surgiu de um protocolo, firmado em 2018, entre
a autarquia e a Associação Dignitude que tem como objetivo
assegurar aos mais carenciados
o acesso livre, rápido e eficaz a
medicamentos.

Através deste programa, a
Divisão de Ação Social tem
identificado, referenciado e atribuído um conjunto de cartões
que garantem aos munícipes
beneficiários a cobertura total
do valor não comparticipado

pelo SNS na aquisição de medicamentos sujeitos a receita
médica.
O cartão, sem plafond associado, permite a cada beneficiário autonomamente, escolher e
dirigir-se a uma das farmácias
aderentes e adquirir a sua medicação, sem necessidade de
apresentação de orçamentos, e
sem tempo de espera.
O município comparticipa
cada cartão com 100 euros,
sendo o restante comparticipado pelo Fundo Solidário ABEM .
Desde 2018, já foram entregues
2600 cartões no concelho de
Guimarães.
Em declarações aos jornalistas, no final da reunião do
executivo municipal, Domingos Bragança explicou que

o município não impôs limite
orçamental para a atribuição
do apoio. Para aderir, cada
cidadão deverá preencher os
requisitos que são “bastante
amplos”, devendo provar a
sua carência económica. A
comparticipação
dos
600
novos cartões representa um
investimento municipal de 60
mil euros.
O edil vimaranense lembrou
ainda o apoio do município
às faturas da água, em que a
autarquia suporta os primeiros
5 metros cúbicos, medida que
está a ser usufruída por cerca
de dez mil famílias vimaranenses. O autarca especificou
ainda que também no apoio à
renda o município não colocou
um teto orçamental. •

P.04
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Hugo Ribeiro refere que sem prazos
o estudo de mobilidade pode ser
uma “utopia”
O Município de Guimarães apresentou, no passado dia 28 de abril, o “Desenvolvimento do Estudo de Sistema de Transporte Público
em Via Dedicada”, um estudo desenvolvido por Álvaro Costa, que retrata a mobilidade no concelho dentro de 20 anos.
© Direitos Reservados

O estudo aponta opções de
mobilidade sobretudo para a
malha urbana e para a ligação
às principais estradas nacionais
que servem o território e ligam
Guimarães aos concelhos de Vila
Nova de Famalicão (N206), Braga
(N101) e Santo Tirso (N105).
Este foi precisamente um dos
temas abordados na reunião do
executivo municipal da passada

quinta-feira, 5 de maio, no período antes da ordem do dia.
O vereador Hugo Ribeiro viu
com agrado a apresentação do
estudo, mas reitera que faltam
prazos para a sua execução, assim como definição de prioridades. O social-democrata indagou
Domingos Bragança sobre qual
o cronograma previsto para a
resolução dos problemas de mo-

bilidade que afetam diariamente
os vimaranenses.
“O diagnóstico foi bem feito,
mas quando não há o compromisso de um cronograma
concreto para resolver as questões estruturantes do concelho,
nomeadamente as estradas
nacionais 101,105 e 206, leva-me
quase a cair na tentação de considerar este estudo uma utopia”,

4.ª edição do Fórum Autarquias do Futuro
acontece no Centro Cultural Vila Flor
Começou esta terça, 10 de maio,
no Centro Cultural Vila Flor,
em Guimarães, a 4.ª edição do
Fórum Autarquias do Futuro. O
evento, que decorre em formato
híbrido, é composto por oito painéis dedicados à modernização
administrativa,
apresentados
por 32 oradores. Trata-se de um
“momento único de partilha de
experiência e conhecimento”, refere o município em comunicado.
Os conteúdos apresentados
visam promover a cidadania
e fomentar a evolução construtiva da nossa sociedade. As
temáticas de cada painel têm por
base os grandes pilares da democracia local. Os painéis serão

apresentados por técnicos ou
eleitos autárquicos e professores
catedráticos que expõem as suas
visões e experiências no meio
em apresentações de 10 a 15
minutos, com um espaço aberto
a intervenções por participantes
ao painel de oradores, no final.
Esta terça-feira, o evento arrancou com um painel que juntou o
presidente da Câmara Municipal
de Guimarães, Domingos Bragança, a presidente da Câmara
Municipal de Miranda do Douro,
Helena Barril, o presidente da
Câmara Municipal de Nazaré,
Walter Chicharro e ainda o representante da ANFRE e presidente
da Junta de Freguesia da Estrela,

Luis Newton.
Ao longo do evento foram debatidos temas como a Comunicação, Transparência e as Smart
Cities.
Esta quarta-feira, o dia é reservados ao Employee Engagement,
pelas 11h00, e ao Citizen Centric,
pelas 14h00.
A WireAcademy é a entidade
responsável pela organização
do evento que visa a “partilha
de experiências e visões sobre o
futuro das autarquias nesta nova
fase da modernização da administração pública, e o papel das
tecnologias no relacionamento
com o cidadão”. •

referiu aos jornalistas.
Hugo Ribeiro sublinha que estes problemas de mobilidade são
conhecidos há muitos anos e, até
agora, “não viram nenhuma solução do executivo que está no
poder há 30 anos e ainda aponta
mais duas décadas para resolver
problemas que afetam o dia a dia
de todos os vimaranenses”.
Assim, “urge definir prioridades
e saber qual é que é a via que primeiro será intervencionada. Penso que o presidente da Câmara
tem os meios técnicos bastantes
para saber calendarizar algo
concreto”, explica, acrescentando que, a ser ver, a EN 101 é “uma
das mais problemáticas”.
Com a consciência de que o
município não tem “dimensão
financeira para alguns investimentos” e que, por esse motivo,
se espera “financiamento da comunidade europeia e do Estado”,
Hugo Ribeiro frisa que “há coisas
mais pequenas que podem ser
feitas de imediato”.
O presidente da Câmara Municipal enalteceu o estudo apresentado, que retrata “o futuro
da mobilidade em Guimarães”,
elaborado por Álvaro Costa “um
dos maiores especialistas em
mobilidade do país”.
Domingos Bragança lembra
estão envolvidos investimentos
na ordem dos 700 milhões de
euros. “Se nós não tivermos
acordos com o Governo e candidaturas na União Europeia,
não conseguimos fazer este

investimento sob pena de parar
todos os outros investimentos
nas diversas áreas”, explicou o
edil vimaranense.
Desta forma, a calendarização
“tem de ser feita à medida que
vamos obtendo candidaturas à
UE aprovadas e aprovação por
acordos e protocolos com o Governo, até porque muitas destas
obras são da responsabilidade
do Governo”, refere Domingos
Bragança, dando como exemplo
a ligação por eixo ferroviário à
futura estação de alta velocidade
e o metro ligeiro de superfície.
Com o estudo finalizado, é
hora de “apresentar projetos” e
submeter as candidaturas aos
programas do Governo, nomeadamente ao PRR e Portugal
2030.
Trata-se de um “processo longo”, uma vez que é necessária
ocupação de espaços e terrenos,
o que “obriga a expropriações,
inutilização de reservas e um
longo processo negocial com o
ministério do Ambiente, Agência
portuguesa do Ambiente e as
diversas tutelas”.
O presidente da Câmara
Municipal anunciou ainda a
beneficiação da variante de Creixomil, conforme assumido pelas
Infraestruturas de Portugal.
As obras vão iniciar-se a 30 de
maio e vão decorrer em regime
noturno, entre as 20h00 e as
07h30, com a duração prevista
de 10 a 15 noites. •

Beneficiação da variante
de Creixomil arranca
a 30 de maio

© Direitos Reservados

Conforme assumido pelas
Infraestruturas de Portugal, as
obras na variante de Creixomil
vão arrancar a 30 de maio.
O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal
de
Guimarães,
Domingos
Bragança, em declarações aos
jornalistas após a reunião do
executivo municipal. As obras
vão decorrer em regime noturno, entre as 20h00 e as 07h30,
com a duração prevista de 10
a 15 noites. Recorde-se que

aquando das obras de desnivelamento da rotunda de Silvares
de acesso à autoestrada, a IP
tinha-se comprometido com o
melhoramento da via. •
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Loja do Cidadão: Câmara estuda
alternativas à Rua de Santo António

P.05

A Câmara Municipal de Guimarães já está a estudar alternativas à Rua de Santo António para a instalação da Loja do Cidadão. A
informação foi avançada por Domingos Bragança aos jornalistas no final da reunião do executivo municipal da passada quinta-feira,
5 de maio.
Para o presidente do município, o
Centro Comercial Santo António
continua a ser a localização
preferencial, uma vez que permitiria “dinamizar as atividades
comerciais daquela centralidade
comercial”, mas o acordo com os
proprietários dos edifícios está
longe de estar firmado.
“Apesar deste tempo todo
de espera e de o espaço estar
com muito pouca dinâmica e
movimento”, há um dos três
proprietários que não aceita o
valor proposto pelo município,
explica Domingos Bragança sem
adiantar o valor indicado.
As negociações ainda decorrem, mas o proprietário fez
saber que “o preço oferecido
pela Câmara é muito abaixo do
esperado” e que tem “ofertas de
privados bastante superiores”.
O autarca sublinha que “há
outras
respostas
possíveis”
para localizar a Loja do Cidadão,
nomeadamente edifícios que são
propriedade da Câmara e que

© Direitos Reservados

estão a merecer requalificação.
“Agrada-me imenso a intervenção nestes edifícios na frente
da Câmara, desde a biblioteca,
do Edifício do Leite e do edifício
onde funcionavam os serviços financeiros, incluindo o edifício da
antiga GNR”, revelou Domingos
Bragança. Neste último local, a
intervenção seria “muito cuidada
para acomodar e integrar este
edifício no conjunto do centro
histórico”, detalhou o edil.
Assim, para levar a cabo uma
reabilitação profunda da quela
zona central, seria também necessário chegar a acordo com o
proprietário do edifício amarelo,
já que este é o único que a Câmara não detém.
O conjunto de edifícios integraria a Loja do Cidadão e a sede da
Assembleia Municipal.
Domingos bragança afasta a
possibilidade de seguir para expropriação e garante que dentro
de 15 dias haverá uma decisão
final. •

Recreios Ativos quer “combater, de forma
massiva, a inatividade física”

© Direitos Reservados

A ideia para o projeto “Recreios
Ativos” partiu do professor de
educação física João Neves. O
desafio passa por “promover a
atividade física das crianças e a
sua sociabilização, de uma forma
alegre, lúdica e mesmo culturalmente desafiante, através de um
conjunto de jogos que utilizam os
espaços exteriores das escolas
como “paleta””, explica o município
em comunicado. Da ideia à prática,
deu-se início a um projeto-piloto
que está em funcionamento da
Escola Básica 1 de Santa Luzia, na
Quintã.
No final da manhã desta segunda-feira, 9 de maio, Domingos
Bragança, presidente da Câmara,
esteve na EB1 de Santa Luzia para
conhecer o projeto e para visitar os
espaços que tornam o tempo livre
dos alunos na escola mais ativos
e coloridos. Acompanhado da vereadora da Cultura, Adelina Pinto,
e do vereador do Desporto, Nelson
Felgueiras, Domingos Bragança
referiu-se ao projeto-piloto como
“um projeto importante para fazer
com que as nossas crianças sejam
mais felizes, para que sociabilizem
mais”. O edil vimaranense acentuou a importância da atividade
física, principalmente “após um

período de cerca de dois anos em
que o afastamento social ditou
as suas regras”. “Este foi também
um tempo em que nos soubemos
reinventar, perante a adversidade,
como é prova esta ideia que agora
implementamos”, disse. Para o
autarca, as atividades lúdicas
permitem também que os alunos
possam fruir do espaço público
e são uma forma de conhecer
melhor a identidade, a cultura
e a história do nosso território.
“Parabéns a quem imaginou este
projeto e a quem o desenvolveu
no terreno”, concluiu.
Após a apresentação do projeto,
realizada pelo coordenador dos
serviços desportivos da Tempo
Livre, Sérgio Abreu, a professora
Helena Ferreira, coordenadora do
programas ERASMUS do Agrupamento de Escolas Francisco de
Holanda, disse ser “um privilégio
colaborar num projeto que propor-

cionará aos nossos meninos mais
felicidade”. O mesmo sentimento
foi partilhado pela professora Conceição, coordenadora pedagógica
da EB1 de Santa Luzia, após o que
se seguiu uma visita aos espaços
do “Recreios Ativos”.
“Recreios Ativos” é um projeto-piloto promovido pela Câmara
Municipal de Guimarães, a Tempo
Livre e o Agrupamento de Escolas
Francisco de Holanda. O objetivo é
“tornar as crianças mais ativas e
mais felizes e combater, de forma
massiva, a inatividade física”. A
escola surge como um espaço de
promoção da prática desportiva
e o recreio como espaço de brincadeira e sociabilização. Desenvolve-se a partir de 4 diferentes
jogos, promovidos através de
pinturas no chão e nas paredes,
e pretende-se que se expanda a
todas as escolas até 2024. •

Muralha e SMS organizam
visita à Igreja da Costa para
alertar para o seu estado
de conservação
A
associação
vimaranense
Muralha e a Sociedade Martins
Sarmento organizam no próximo sábado, dia 14 de maio,
pelas 10h30, uma visita guiada
à Igreja da Costa, no âmbito da
defesa do Património Natural e
do Património Edificado.
Esta visita tem por objetivo
não só “conhecer um dos mais
interessantes e ricos jardins de
Guimarães, com uma história
muito longa”, mas também “alterar a comunidade para o atual
estado de conservação da Igreja
da Costa e da sua sacristia”.
Em comunicado à redações, a
Muralha sublinha a “urgência do
Estado a intervencionar o mais

rapidamente possível, antes que
os danos ao nosso património
comum causem prejuízos irreversíveis a um monumento com
tão relevante interesse público”.
A associação lembra que
atualmente a “Cerca da Costa,
cujo arvoredo está classificado
de interesse público desde
1940, possui um amplo conjunto
de espécies muito singular,
enriquecido ao longo dos séculos, que importa conhecer e
divulgar”, uma das razões que
motivou a organização da visita.
As inscrições deverão ser
feitas por e-mail para o geral@
muralha.org ou sms@msarmento.org . •
© Direitos Reservados
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Delegação do norte
da Associação de Direito
Desportivo vai sediar-se
em Guimarães
Guimarães foi a cidade escolhida para acolher a delegação do Norte da Associação Portuguesa de Direito Desportivo (APPD), de acordo com a decisão da
Comissão Instaladora presidida pelo advogado Carlos Caneja Amorim.
© Eliseu Sampaio / Mais Guimarães

Apesar do interesse de vários
municípios, Guimarães foi a
opção da Comissão Instaladora
que, entretanto, tem prevista
a celebração de um protocolo
com a Associação de Ciclismo
do Minho para utilização das
instalações.
A APPD, fundada em 1998, tem
assumido um papel relevante
no âmbito do direito desportivo
nacional e no da formação,
promovendo
regularmente
atividades formativas de vária
índole e destinadas, não apenas
a juristas, mas também aos
diversos agentes do desporto.
A Delegação do Norte da APDD
abrangerá dos distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila
Real, Bragança e Aveiro.
“Estamos perante a concretização da aspiração de criar no
Norte uma centralidade – numa
lógica de proximidade e aberta
a toda a comunidade – de promoção, divulgação e formação
no âmbito da ciência do direito
desportivo”, explicou Carlos

Caneja
Amorim,
presidente
da comissão instaladora da
delegação do Norte da APDD,
adiantando que está prevista a
“conceção e desenvolvimento
de ações de formação, organização de colóquios, debates e
outras formas de congregação
de juristas que se dedicam ao
estudo e desenvolvimento do
direito desportivo, bem como
publicação de textos de natureza jurídico-desportiva.
“Temos como prioridade a
construção de uma plataforma
de ação que abranja as federações, associações, clubes, atletas, municípios, universidades,
Ordem dos Advogados, e todos
os demais operadores da área do
desporto, visando a divulgação
do Direito Desportivo, realçando
a vertente preventiva”, explicou
Carlos Caneja Amorim.
A APPD é membro do Conselho
Nacional do Desporto, Comité
Paralímpico de Portugal, do “The
Sport Integrity Global Alliance” e
da comunidade “LawInSport”, a

Associação Portuguesa de Direito Desportivo tem parcerias com
o “Johan Cruyff Institute”, “ASSER
Institute”, Autónoma Academy e
com diversas faculdades, associações e organismos.
Carlos Caneja Amorim, com
ampla experiência do direito
desportivo e no associativismo,
é atualmente membro do Conselho de Disciplina da Federação
Portuguesa de Ciclismo, depois
de ter presidido ao Conselho de
Justiça daquela federação e de
ter integrado a direção da Associação de Ciclismo do Minho
(ACM).
Em 2002, esteve com José Luís
Ribeiro, na altura Presidente da
ACM, no processo que conduziu
à alteração legislativa que permitiu ao ciclismo beneficiar da
comparticipação do Estado para
com os custos de policiamento
e terminar com a discriminação
da modalidade no acesso aos
apoios que eram atribuídos às
restantes modalidades. •

Laboratório da Paisagem
quer preservar a
diversidade biológica
Neste mês comemoram-se dias
temáticos como o Dia Mundial
das Aves Migratórias (14 de
maio), Dia Mundial da Abelha
(20 de maio) e o Dia Internacional da Biodiversidade (22
de maio). Assinala-se também
a Semana Nacional e Ibérica
Sobre Espécies Invasoras (21 a
29 de maio), para sensibilizar a
população para os riscos das
invasoras para a biodiversidade
local.
Durante todo o mês, no âmbito do programa ambiental “Pegadas”, decorre um concurso de
fotografia para a comunidade
escolar. O desafio é simples:
fotografar uma espécie de
fauna ou de flora e identificá-la
corretamente.
No dia 14 de maio, entre as
18h00 e as 23h00, terá lugar
uma Ação de Formação sobre
Quirópteros (Morcegos), no
âmbito das formações para a
comunidade do Plano de Ação
da Biodiversidade de Guimarães. Esta atividade focará nos
quirópteros (morcegos). Em
parceria com a Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro,
o Laboratório da Paisagem
mostrará como cada cidadão
poderá ter um papel ativo na
procura e identificação desta
espécie através da capacitação
com algumas ferramentas de
aplicação simples.
Para o dia 21 de maio, das
10h00 às 12h30, está agendada
uma Caminhada “Sem Invasoras” em Pencelo. Ao longo de
um percurso florestal, os participantes terão a oportunidade
de descobrir algumas curiosidades sobre a biodiversidade
local, assim como compreender
a importância da preservação
da floresta autóctone através
de pequenos gestos e práticas
que cada um pode promover.
Os participantes terão também

a oportunidade de aprender
e aplicar in loco uma ação de
controlo em algumas espécies
invasoras.
No dia 25 de maio, decorre
mais um workshop online com
o tema “Invasoras silenciosas”.
Nesta sessão interativa, entre
as 18h30 e as 19h00, será
debatido o problema do uso
descontrolado de espécies de
plantas invasoras nos jardins e
os impactos sobre a biodiversidade. Serão ainda demonstrados exemplos de boas práticas
no controlo de flora invasora no
concelho de Guimarães.
Após o sucesso do caso de
experimental do Plano de
Remoção de Invasoras no
Castro Sabroso, o Laboratório
da Paisagem e a Sociedade
Martins Sarmento, convidam
a comunidade para mais uma
ação
teórico-prática
para
explicação e demonstração
in loco dos procedimentos e
técnicas levadas a cabo no local
para controlo de flora exótica
invasora, nomeadamente de
mimosa (Acacia dealbata). Com
esta formação pretende-se
capacitar os envolvidos para a
replicação das estratégias em
locais com problemas similares.
No dia 27, o Laboratório da
Paisagem convida para a iniciativa “À procura da Vaca-loura”.
Por fim, no dia 28, entre as
14h00 e as 16h00, realiza-se
uma
ação
teórico-prática
sobre “Técnicas de controlo de
espécies invasoras em ecossistemas fluviais”. Para diminuir o
impacto das espécies invasoras
nesses ecossistemas, o Laboratório da Paisagem promove
esta ação, onde se explicará e
aplicará, juntamente com os
participantes, algumas técnicas
de controlo de flora invasora ao
longo das margens do rio Ave,
na freguesia de Ronfe. •
© Direitos Reservados
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HSOG vê trabalhos científicos inovadores
aceites em dois certames científicos
da Europa

Portugal foi o país anfitrião do 32º Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infeciosas (ECCMID) 2022, que decorreu
de 23 a 26 de abril em Lisboa, num congresso “histórico e de referência” no âmbito das Doenças Infeciosas e Microbiologia Clínica,
circunstância particularmente especial por estarmos ainda a viver a Pandemia por COVID-19.
© Direitos Reservados

Destacando que “são sempre de
valorizar as iniciativas de geração de evidência, cujo maior objetivo é o melhor conhecimento
das doenças e, consequentemente, o beneficio das doentes”,
o Hospital Senhora da Oliveira
de Guimarães fez saber que
apresentou no ECCMID 2022
uma coorte de 1155 doentes com
Covid-19 tratados neste hospital.
Em nota à imprensa, o unidade hospitalar explica que “os
resultados da utilização de uma
estratégia terapêutica combinada em 843 destes doentes
com pneumonia e necessidade
de oxigénio suplementar demonstraram uma significativa
redução da mortalidade destes
pacientes, em relação àqueles
tratados com o standard «of
care»”.

Esta coorte, a maior coorte
portuguesa apresentada neste
Congresso Europeu, contribuiu
com “informação de relevo para
a definição de estratégias terapêuticas nos pacientes com Covid-19 severa e alinham-se com
outros resultados que começam
a surgir em outros pontos do
globo, usando a mesma estratégia”, acrecenta o HSOG.
Destaque ainda para os resultados provenientes deste mesmo estudo, que já foram aceites
para o Congresso da European
Federation of Internal Medicine,
a decorrer em Málaga entre 9 e
11 de junho de 2022.
Através deste contributo o
HSOG pretende “ajudar à competitividade do ecossistema de
investigação clínica nacional ,
em prol do SNS”. •

“Plano Comensal de Leitura” põe em discussão o papel
do teatro e da arte
© Direitos Reservados

No próximo dia 14 de maio, o
espetáculo “Plano Comensal de
Leitura” é apresentado às 16h00
no Pequeno Auditório do Centro
Cultural Vila Flor (CCVF) para pôr
o público a pensar “naquilo que
cada um quer, pode ou consegue fazer a partir das pequenas
ações privadas e domésticas”.
Em “Plano Comensal de Leitura”, Marta Bernardes lança o

desafio: “imaginemos cada sala
de refeições, cada sala de estar
e cada sala de aula como um
ambicioso teatro nacional”.
Partindo da novela de Afonso
Cruz “Vamos Comprar um
Poeta”, uma história sobre a
importância da Poesia, da Criatividade e da Cultura na vida, o
espetáculo põe em discussão o
papel do teatro e da arte na coi-

sa pública, pensando-o a partir
das pequenas ações privadas e
domésticas que cada um pode,
consegue ou quer fazer. Em
palco, fala-se de política, de
beleza e de utopia com sentido
de Humor e sentido de Amor.
Sendo estas apresentações
dirigidas a maiores de 12 anos
de idade e com uma duração
aproximada de 45 minutos, a

sessão de 14 de maio, destinada
a famílias e público em geral,
contará com as valências de
audiodescrição e interpretação
em Língua Gestual Portuguesa.
Esta coprodução d’A Oficina,
Colecção B Associação Cultural,
Teatro Viriato e São Luiz Teatro
Municipal integra citações de
“Adeus”, de Eugénio de Andrade, “Poema Pouco Original do
Medo”, de Alexandre O’Neill, “A
Defesa do Poeta”, de Natália
Correia, “O Que Mais Gosto”, de
Julio Cortázar, “Bohemian Rhapsody”, dos Queen, e “Antígona”,
de Jean Anouilh.
No dia 9 de maio, Catarina
Carvalho e Ivo Romeu Bastos
irão orientar a oficina “Uma
questão de apetites” para
alunos maiores de 12 anos
em escolas de Guimarães.
Num encontro de duas horas,
os artistas partilham com os
jovens as suas experiências
de nutrição poética, escutam
as dificuldades e enjoos bem
como os desejos e carências.
Propõem ainda uma conversa
que possa culminar na escrita
de um plano alimentar personalizado e dos fundamentos que o
justificam. “Porque nesta coisa

da leitura não é fácil ter apetite
e muito menos sabermos que
dieta é para cada um de nós a
mais indicada, a mais saudável
e a que mais contribui para o
bem-estar e bom crescimento”,
lê-se na sinopse.
Na quinta-feira, 12 de maio,
pelas 18h00, na Sala de Ensaios
do CCVF, será a vez de Marta
Bernardes e Vanda R. Rodrigues
orientarem a oficina “Saber e
sabor: uma dieta impossível?”
destinada a professores de Língua Portuguesa ou formadores
da área da promoção da leitura.
Com direção artística de Marta
Bernardes e cocriação e interpretação de Catarina Carvalho
Gomes, Ivo Romeu Bastos,
Ricardo Vaz Trindade, Vanda
R. Rodrigues, terá também
sessões destinadas a escolas e
instituições, de 11 a 13 de maio, e
vive com duas oficinas associadas, “Uma questão de apetites”
e “Saber e sabor: uma dieta
impossível?” a serem orientadas por elementos do elenco de
artistas e levadas a cabo no dia
9 nas escolas (para alunos) e no
dia 12 no CCVF (para professores e formadores). •
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Guimarães adere ao projeto “+Acesso
para Todos – Por Comunidades Mais
Inclusivas”

P.09

O município de Guimarães assumiu recentemente o papel de investidor no projeto “+Acesso para Todos – Por Comunidades Mais
Inclusivas”, promovido pela Associação Salvador e apoiado pela Portugal Inovação Social.
© Direitos Reservados

Guimarães junta-se a mais 14
municípios espalhados pelo país
neste projeto-piloto que pretende
sensibilizar a sociedade para a
necessidade de olhar para as
questões da inclusão com mais
atenção. Alinhado com a Estratégia Nacional para a Inclusão
das Pessoas com Deficiência
2021-2025, Guimarães tem colocado no centro da sua agenda a
promoção da inclusão social das
pessoas com deficiência, bem
como da sua participação plena
em todas as vertentes da vida
comunitária.
Na sessão de apresentação
pública do projeto, que decorreu
na passada quarta-feira, 4 de
maio, no Centro Cultural Vila
Flor, Domingos Bragança parabenizou todos os envolvidos, e
agradeceu o facto do município
de Guimarães ter sido convidado
a participar. Classificando a temática de “muito importante”, o
presidente da Câmara lembrou a
necessidade de nos colocarmos
no “lugar do outro”, algo que
muitas vezes não fazemos. “Hoje,
todos os que aqui estão presentes terão sentido não ter feito
tudo aquilo que é possível fazer”,
disse. “Não estamos atentos.
Temos que ser mais exigentes e
corrigir o passivo que se instalou
nas acessibilidades. Precisamos
de um planeamento urbanístico
que olhe com mais atenção para
estas necessidades”. Domingos
Bragança quer convocar toda a
sociedade vimaranense, institui-

ções, responsáveis autárquicos,
entre outros, para um objetivo
que considera ser “de uma grande dimensão humana”. “Quero
uma cidade e um território de
Guimarães mais inclusivos, para
todos”, concluiu.
Antes, Paula Oliveira, vereadora
da Ação Social, lembrou todo o
trabalho que o município tem
vindo a fazer para promover a
inclusão, e deu como exemplo
o Plano de Acessibilidades e a
recente concessão do transporte
público rodoviário de passageiros, concretamente na questão
do piso rebaixado e do acesso
facilitado a quem utilize cadeira
de rodas. Salvador Almeida, presidente da Associação Salvador,
disse que há 20 anos que sofre
na pele as dificuldades de acesso
e que ficou muito satisfeito por
poder contar com Guimarães
neste projeto-piloto. Para Salvador Almeida, o desafio é “envolver
toda a sociedade na procura das
melhores soluções”.
Joana Gorgueira, da Associação
Salvador, revelou que nem todos
os municípios querem fazer parte
deste projeto, enaltecendo a
resposta positiva de Guimarães.
Para a responsável da Gestão
de Projetos de Acessibilidade da
associação, o compromisso das
autarquias é “muito importante”.
Para Sara Coutinho, embaixadora da Associação Salvador, e
vimaranense, é “um orgulho ver
Guimarães a aderir a este projeto.
Lembrou que há pessoas há mui-

to anos em casa, sem capacidade
de se movimentarem na cidade.
“Todos nós, seres humanos,
temos capacidade para superar
as nossas dificuldades. A minha
vida é disso exemplo. Quero que
este projeto seja o início de tudo”,
disse.
“+Acesso para Todos – Por
Comunidades Mais Inclusivas”
visa o desenvolvimento e implementação de uma Iniciativa de
Inovação e Empreendedorismo
Social (IIES) que visa despertar a
sociedade em geral para a mudança, sensibilizar os mais jovens
para a igualdade e respeito para
com as pessoas com diferença, e
também promover e desenvolver
as acessibilidades, aumentando o
número de espaços acessíveis.
O projeto a desenvolver terá
como abrangência territorial
diversos municípios das regiões
Norte (5 municípios), Centro (4
municípios) e Alentejo (6 municípios), com o objetivo de promover
territórios mais inclusivos e
acessíveis. Em Guimarães, a
Associação Salvador propõe-se
desenvolver ações de capacitação para docentes, não docentes
e alunos da comunidade escolar,
um evento para atribuição de
distinção às empresas locais,
ações de sensibilização para a
sociedade em geral, bem como
de capacitação para os agentes
da mudança, um manual de
boas práticas e um selo de
acessibilidades. Esta iniciativa
será, naturalmente, desenvolvida

em estreita colaboração com o
Fórum Municipal das Pessoas
com Deficiência e com o Balcão
da Inclusão, bem como com um
conjunto de serviços municipais,
nomeadamente com a Divisão de

Educação e com o Departamento
de Desenvolvimento do Território,
que já identificaram os devidos
interlocutores para acompanhar
o desenvolvimento deste projeto
no concelho. •

Associação Vimaranense para a Ecologia convida a “Pedalar Hoje Por
Um Amanhã Melhor”
© Direitos Reservados

No âmbito da participação no
Encontro Nacional de Grupos

Promotores da Mobilidade Urbana em Bicicleta, Associação

Vimaranense para a Ecologia foi
desafiada, em conjunto com a

GetGreen, a organizar o Kidical
Mass na nossa cidade.
Trata-se de um movimento
global para incentivar crianças e
adultos a usarem modos ativos
nas suas deslocações diárias,
tais como bicicleta, skate ou
simplesmente caminhar. Com
início na Alemanha, o Kidical
Mass pretende sensibilizar, a
população e os responsáveis políticos, da necessidade de termos
ruas seguras para as crianças e
consequentemente para todos.
Em comunicado às redações,
a associação refere que foi “à

procura de parceiros junto de
entidades ligadas às escolas
para realizar esta iniciativa e, feliz
coincidência, já havia outras atividades, dentro do mesmo “espírito”, agendadas para o fim de
semana que nos era proposto”, o
que os levou a “juntar esforços”.
Sob o mote “Pedalar Hoje Por
Um Amanhã Melhor”, o evento
convida a usufruir das ruas da
cidade em bicicleta. A saída está
prevista para as 10h00, a 15 de
maio, junto à Escola D. Afonso
Henriques, em Creixomil. O final
está previsto para às 12h30. •
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Câmara Municipal de
Guimarães ilumina-se
de roxo no Dia Mundial
da Fibromialgia
Assinala-se, já no próximo dia 12 de maio, o Dia Mundial da Fibromialgia. A
Associação Portuguesa de Fibromialgia está a organizar diversas iniciativas a
nível nacional para assinalar a efeméride e alertar a comunidade para a doença.
© Direitos Reservados

Nesse dia, pelas 21h00, decorrerá um direto na página Facebook
da associação com a participação da Reumatologista Dra.
Renata Aguiar, com o tema “Fui
diagnosticado com Fibromialgia,
e agora?”.
Em comunicado às redações,
a Associação Portuguesa de
Fibromialgia refere que Guimarães será palco de um convívio,
no sábado, dia 14 de maio, pelas
16h00, no Café Milenário. As
inscrições são gratuitas, mas
obrigatórias.
A par disso, na noite de dia 12

de maio, o edifício da Câmara
Municipal será iluminado de
roxo, cor simbólica da patologia.
Apesar da Fibromialgia ter sido
reconhecida em 1992 pela Organização Mundial de Saúde, de
existirem Circulares Normativas
da Direcção-Geral de Saúde,
estudos, artigos e resoluções
publicadas no Diário da República, a associação refere que
“ainda há muitos médicos (e até
familiares e amigos) que não
acreditam na existência desta
patologia”.
Por consequência, “os diag-

nósticos e acesso à terapêutica
são tardios, o que piora o estado
de saúde e incapacidade destes
utentes e tem também grande
impacto a nível psicossocial”.
Na mesma nota, a associação
lamenta a inexistência de “qualquer apoio legislativo a nível
laboral, escolar e na saúde, para
as pessoas com este diagnóstico” e lembra que “é urgente
mais
sensibilização/literacia
perante a sociedade, para uma
melhor aceitação desta patologia e legislação de apoio aos
doentes”. •

Maguy Marin assombra Guimarães
a 20 de maio com May B
O corpo e o movimento regressam
graciosamente ao Centro Cultural
Vila Flor no próximo dia 20 de maio
com a reputada coreógrafa Maguy
Marin a apresentar aquela que é já
considerada uma obra-prima da
história da dança contemporânea.
A peça é baseada em textos e
personagens do dramaturgo e escritor irlandês Samuel Beckett que
anseiam por quietude, mas não
conseguem deixar de se mover.
Criada em 1981 e coproduzida pela
Compagnie Maguy Marin e pela
Maison des Arts et de la Culture
de Créteil, “May B” é agora apresentada pelas 21h30 no Grande

Auditório Francisca Abreu.
Fundadora de um discurso e
momento raros por ter conseguido dar às palavras de Samuel
Beckett o corpo que há tanto
tempo procurava, “May B” foi uma
conquista da coreógrafa francesa
Maguy Marin face à resistência do
dramaturgo irlandês em aceitar
que as suas peças fossem adaptadas. Ele não só aprovou o projeto,
como também a convidou para se
encontrarem e discuti-lo, tornando “May B” numa criação única e
intemporal.
Inicialmente, Maguy terá pensado criar a peça a partir da segunda

© Direitos Reservados

parte do texto “Fim de Partida” de
Beckett, mas o encontro com o
escritor, onde falaram do que ela
desejava fazer, deixou-a com o
sentimento de libertação, quando
ele lhe aconselhou a não respeitar
o texto e trabalhar sobre a intuição. É também na conversa com o
escritor que se inspirou para o uso
das palavras que suscitam uma
estrutura de início e final de peça. •

“Cruzar Mundos, Cruzar
Caminhos” é o mote
da 2ª edição das Open Call
do Bairro C
Teve lugar, na passada quinta-feira, no Auditório da Escola
de Arquitetura, Arte e Design
da Universidade do Minho, no
Campus de Azurém, a apresentação pública das Open
Callnas áreas de Arte Pública
e
Programação
Cultural,
inseridas na programação do
projeto cultural de animação
do espaço público Bairro C.
A apresentação contou com
a presença do vereador da
Cultura, Paulo Lopes Silva, do
presidente da Escola de Arquitetura, Arte e Design, Paulo
Cruz, da diretora artística do
CIAJG, Marta Mestre, e da professora Susana Gaudêncio.
A 2ª edição da Open Call
elege como mote “Cruzar
Mundos, Cruzar Caminhos”,
sentidos poéticos que convocam quer a diversidade de
expressões artísticas que se
encontram no CIAJG, objetos
e artistas provenientes de
geografias e tempos distintos
entre si, quer a ideia de que é
necessário inventar novos “caminhos” que cruzam a Praça
onde o CIAJG está implantado.
Em suma, “procuram-se novas
e outras formas de encontro
que possibilitem habitar a
praça de vivências renovadas,
inscrevendo-as no quotidiano
de quem aí passa de forma
singular e crítica”, refere o
município em comunicado.
As propostas apresentadas
requerem um caráter temporário até seis meses e devem

deter-se na especificidade local, do ponto de vista espacial,
urbano, arquitetónico, mas
também na sua especificidade relacional, social e cultural.
Além disso, devem procurar
promover a permanência de
pessoas no lugar, através de
instalações inéditas, concebidas especialmente para o
espaço em questão, e devem
possibilitar uma prática de
encontro e de lazer, enunciando caminhos futuros para
a envolvente onde o CIAJG se
encontra.
A Open Call direcionada
para a área de programação
cultural e curadoria destina-se a selecionar duas
propostas que ofereçam uma
programação inovadora e
experimental a realizar-se na
praça da Plataforma das Arte
e da Criatividade e no próprio
CIAJ, na loja/livraria, cafetaria
e sala de conferências.
As ações deverão ser pensadas para “dentro” e “fora”, permitindo ao público conhecer
não só a praça, mas também
o(s) espaço(s) do CIAJG e fruir
de ações na área das artes,
pensamento, debate, música,
participação, mediação, etc.
A entrega de propostas
decorre até 15 de junho. A 24
de junho acontece o anúncio
das propostas selecionas,
seguindo-se em julho e
agosto o trabalho de criação
e implementação da proposta
selecionada. •
© Direitos Reservados
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Pint of Science: Festival
de ciência está de volta
aos bares de Guimarães

P.11

Nota de pesar pelo
falecimento de José Carlos

© Direitos Reservados

Um bar, dois cientistas, um copo na mão e muita descontração. Esta é a
receita do Pint of Science, o maior festival de comunicação de ciência que
transforma os bares num palco improvável para cientistas conversarem, de
forma descomplicada, sobre os seus projetos de investigação. Depois de um
interregno de dois anos devido à pandemia, no qual o festival decorreu, no
geral, num formato online, a quinta edição do festival voltou a animar os bares
de Guimarães.
© Direitos Reservados

O Vitória, em nota oficial, deixou uma nota de pesar pelo
falecimento de José Carlos. “O
Vitória Sport Clube lamenta
profundamente o falecimento
de José Carlos, que representou o clube entre as épocas
1965-1966 e 1976-1977. Com

mais de 10 temporadas de Rei
ao peito, José Carlos fez 118
jogos ao serviço do Vitória,
tendo marcado três golos.
À família enlutada, o Vitória
Sport Clube endereça as mais
sentidas condolências neste
momento de dor”. •

Homem de 34 anos detido
em Guimarães com 900
doses de estupefacientes

© Direitos Reservados

Será que os nossos micróbios
também envelhecem? Serão os
parasitas heróis ou vilões? Como
podemos transformar resíduos
biológicos em bioplásticos? A
resposta a estas e muitas outras
questões será dada por um total
de seis investigadores, de áreas
desde a astronomia à psicologia.
Com duas sessões por dia – às

21h00 e às 22h00 – , são três os
bares que abrem as portas à ciência nos dias 9 a 11 de maio. A 9 de
maio, Elisabete Coutinho e Nelson
Gomes abordaram o tema “do 8
ao 80”, n’A Medieval. Na terça-feira, “com pés e cabeça” foi o mote
para a conversa com Carla Abreu e
Fátima Baltazar. O festival termina
esta quarta-feira, com “ter muito

lata”, acompanhados por Flávio
Bartolomeu e Nuno Ribeiro
A Pint of Science é uma associação sem fins lucrativos, cujo
conceito nasceu em 2012 por
dois neurocientistas do Imperial
College (Reino Unido). O festival
estreou-se em Portugal em 2018,
chegando a Guimarães em 2020. •

Festa das Cruzes regressa após dois anos
de interregno
A Festa das Cruzes, na paróquia
de Santa Cristina de Serzedelo,
no arciprestado de Guimarães
e Vizela, voltou a realizar-se nos
dias 7 e 8 de maio.
No sábado, foi possível testemunhar e viver em união com as 16
famílias o assear pelas mãos das
mordomas que pétala a pétala
transformam a madeira despida
em verdadeiras obras de arte.
No domingo de madrugada, a
população realizou os tapetes de
flores e serrim ao longo de vários
quilômetros para que, no fim da
eucaristia das 08h00, que se realizou na igreja paroquial, pudesse
sair a Procissão do Senhor aos
doentes. Este ano, foram oito os

doentes que receberam a Sagrada Eucaristia, levada pelo pároco,
Padre José Ferreira Marques que
seguiu num percurso nos tapetes
e animado pela fanfarra do Agrupamento 84 do CNE e pela Banda
de Música.
À tarde, celebrou-se a Via Lucis
que saiu da Igreja Paroquial e
percorreu as 16 cruzes familiares
que se encontravam nos seus
nichos, desde o largo da igreja até
à capela do Senhor do Calvário.
Após dois anos de interregno, a
freguesia voltou a celebrar com
afinco esta tradição secular, estando exposta, no piso térreo do
salão paroquial, a exposição As
Cruzes floridas da Missão, da au-

© Direitos Reservados

toria de Sara Lafuente, arquiteta,
e de Ricardo Cardoso, professor. •

A GNR de Guimarães deteve,
na passada terça-feira, dia 3
de maio, um cidadão de de
34 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de
Guimarães.
Em comunicado às redações,
a força de autoridade explica
que a detenção decorreu na
"sequência de uma ação de
patrulhamento” na qual os militares abordaram o condutor
de um veículo que “manifestou
um comportamento suspeito”.
Ao verificarem que “o indivíduo
mantinha algum nervosismo”,
foi realizada uma busca ao veículo que resultou na apreensão
de 777 doses de MDMA, 107

doses de haxixe, 32 doses de
cocaína, 6 520 euros em numerário, bem como um telemóvel,
uma balança digital e outros
produtos relacionados com o
tráfico de estupefacientes.
O detido, com antecedentes
criminais por ilícitos da mesma
natureza, foi constituído arguido e foi presente ontem, dia 4
de maio, ao Tribunal Judicial de
Famalicão, para aplicação das
medidas de coação. •

P.12

EM GUIMARÃES

N345 QUARTA-FEIRA 11 MAIO 2022

Verão da Taipas Termal
arranca a 9 de junho
A Taipas Termal vai voltar a abrir as suas unidades de verão, nomeadamente, o
Parque de Campismo e o Complexo das Piscinas, em Junho. Ambas as valências
situam-se na Alameda Rosas Guimarães, no parque de lazer da vila de Caldas
das Taipas, e abrem ao público a dia 9 de Junho.
© Direitos Reservados

8ª Edição dos Laboratórios
de Verão desafia à criação
conteúdos artísticos
originais
Com o objetivo de apoiar a
criação artística local, o gnration apresenta a 8ª edição
do programa Laboratórios de
Verão.
Criada em 2015, esta iniciativa destina-se artistas ou
coletividades residentes ou
naturais do distrito de Braga,
que se proponham a desenvolver conteúdos artísticos
originais nos domínios da
imagem, som, performance,
interatividade, música, dança
ou no cruzamento entre as
áreas anteriormente descritas.
Este ano, o programa realiza-se também em parceria com
o CIAJG – Centro Internacional
das Artes José de Guimarães,
no processo de seleção das
propostas e na possibilidade
de acolhimento dos trabalhos
finais. O gnration e o CIAJG
pretendem encontrar projetos
para desenvolvimento de
trabalho artístico original, em
formato de residência artística,
a decorrer no gnration durante
um período de duas semanas,
e que, posteriormente, terão
apresentação
pública
em
formato performativo ou de
instalação/exposição.
Aos projetos vencedores, o
gnration tem para oferecer
um local de trabalho durante
um período de duas semanas,

durante o mês agosto, apoio
monetário no valor de 1.500
euros (IVA incluído) por projeto, apoio técnico e de produção e ainda a possibilidade
de apresentar o projeto no
CIAJG – Centro Internacional
das Artes Jorge Guimarães, em
data a designar, e que incluirá
um apoio monetário adicional.
Para esta edição, o gnration
apoiará quatro projetos, perfazendo um apoio global no
valor de 6.000 euros.
Para concorrer, os candidatos deverão apresentar
uma descrição da proposta
artística, uma descrição dos
requisitos logísticos, técnicos
e de produção associados à
mesma, biografia e portefólio
dos
autores,
documento
comprovativo de residência o
distrito de Braga (no caso de
o proponente não ser natural
do distrito) e uma declaração
de comprometimento em
desenvolver o projeto nas instalações do gnration, durante
o mês de agosto. Estes requisitos podem ser preenchidos
através do formulário de
candidatura online em www.
gnration.pt.
O fecho das candidaturas
acontece a 22 de maio e o
anúncio dos projetos vencedores será a 3 de junho. •
© Direitos Reservados

O Parque de Campismo, com
capacidade para cerca de 240
campistas, abrirá portas já com
as Instalações de apoio ao campismo, inauguradas em 2017, em
“pleno funcionamento”, anuncia
a régie-cooperativa municipal.

Estas oferecem aos campistas
“renovadas condições”, como
uma sala de lazer, lavandaria e
balneários.
O Complexo das Piscinas de
Verão terá, como habitualmente,
um funcionamento diário entre

os meses de junho e setembro.
Este complexo está dotado de
três piscinas, uma de tamanho
infantil, outra de tamanho médio
e a maior, de dimensão olímpica,
e pretende ser “uma alternativa
às filas de trânsito para a praia”. •

GNR resgata gato bebé preso em veículo
durante operação stop em Guimarães
Foi durante uma operação de
fiscalização rodoviária, no passado dia 8 de maio, que a GNR
de Guimarães resgatou um gato.
O animal tinha-se resguardado
no interior de um veículo.
Tudo aconteceu quando os
militares da Guarda “abordaram
um veículo e, ao ouvirem o
miar de um gato vindo da parte
frontal da viatura, iniciaram de
imediato uma busca para tentar
localizar o animal”, detalhou a
GNR em comunicado às redações. No decorrer da ação, os
militares verificaram que o felino
se encontrava preso numa zona
perto do motor, sem acesso

direto para sua extração.
Desta forma, e com a autorização do proprietário do veículo,
procederam à desmontagem
de uma parte do veículo para

© Direitos Reservados

retirar o animal. O gato, apesar
de desidratado, encontrava-se
em boas condições de saúde e
acabou por ser adotado por um
popular. •
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Dia Internacional dos Museus
vive-se em Guimarães
A 18 de maio comemora-se, em todo o mundo, o Dia Internacional dos Museus. O Museu de Alberto Sampaio vai assinalar o Dia
Internacional dos Museus com uma série de atividades e entrada gratuita ao longo de todo o dia. Também o Centro Internacional das
Artes José de Guimarães (CIAJG) se associa à celebração convidando todos a conhecer o seu mais recente ciclo de exposições.
© Joana Meneses / Mais Guimarães

O destaque no Museu de Alberto
Sampaio vai para o espetáculo
de teatro infantil “Na boca do
lobo”, destinado às crianças
dos 3 aos 6 anos dos jardins de
infância do concelho. Já para
os alunos do 1.º ciclo haverá o
teatro de sombras “Lenda da
Oliveira”, seguido da atividade
de descoberta da praça da Oliveira, orientada por guião.
Sem esquecer as famílias,
neste dia em que se celebram
os Museus, o museu Alberto
Sampaio sugere três roteiros
que serão oferecidos a quem
visitar o local na companhia de
crianças. Com estas edições
infantojuvenis dedicadas aos
Animais, às Adivinhas e à Música, conhecer o museu torna-se
muito mais divertido, uma vez
que a exploração é feita por temas adaptados aos mais novos.
Para além da coleção permanente do Museu, os visitantes
poderão ainda conhecer as
duas exposições temporárias
existentes: a exposição de fo-

tografia “Árvores Vigilantes do
Tempo”, de Fátima Carvalho, e a
mostra de arte contemporânea
do Guimarães Project Room

V, que apresenta ao público o
coletivo Madrôa.
No CIAJG, haverá visitas orientadas ao ciclo de exposições

Visitas gratuitas ao Paço dos Duques
de Bragança a 14 e 18 de maio

© Direitos Reservados

O Paço dos Duques de Bragança vai abrir as suas portas aos
visitantes gratuitamente nos
dias 14 e 18 de maio.
A fim de assinalar a “Noite
dos Museus”, a 14 de maio, será
realizada uma visita orientada
pelo
musicólogo
Eduardo
Magalhães, pelas 21h00. Em
comunicado às redações o
Paço dos Duques refere que os
visitantes “serão surpreendi-

dos com um percurso temático
sobre a iconografia musical
existente em algumas das peças das coleções do Paço dos
Duques”, com a colaboração da
Academia de Música de Guimarães e da Sociedade Musical de
Pevidém.
A visita do dia 18 de maio
comemora o Dia Internacional
dos Museus. Entre as 10h30
e as 14h30 os visitantes vão

conhecer “de uma forma generalizada, quer a história do
edifício, desde a sua origem no
século XV até ao restauro no
século XX, quer algumas das
principais obras em exposição”.
As visitas carecem de inscrição prévia até às 16h00 de 13
e 17 de maio respetivamente,
através do número 253 105 568
ou pduques.se@culturanorte.
gov.pt.. •

“Voz Multiplicada”, às 10h00,
11h00 e 12h00, uma oficina de
artes visuais orientada por Luísa
Abreu, um oficina de correspon-

dência orientada por Patrícia
Geraldes, e ainda uma conversa
com Carlos Bernardo, Nuno
Grande e Eduardo Brito. •

Professoras andaluzas
acompanharam professores
e alunos do agrupamento
D. Afonso Henriques
Com a entrega dos respetivos
certificados, chegou ao fim a
mobilidade
das
professoras
andaluzas, do Colegio Pablo Ruíz
Picasso, em Los Palacios y Vfca.
– Sevilha, que acompanharam
professores e alunos do Agrupamento de Escolas D. Afonso
Henriques (AEDAH), na semana
de 25 a 29 de abril.
A mobilidade integrada no
primeiro projeto Job Shadowing
– Erasmus+ do AEDAH proporcionou o acompanhamento das
atividades desenvolvidas em
vários grupos turma e teve como
objetivo conhecer o agrupamento
ao nível da sua organização, da
sua dinâmica interna e na forma

como interage com o meio em
que este está inserido.
As três professoras tiveram a
oportunidade de conhecer os
espaços onde são desenvolvidas
as mais variadas atividades que
envolvem alunos e professores,
participaram nas aulas/atividades, acompanharam os professores e envolvem-se na dinâmica
da escola e no processo ensino-aprendizagem de turmas dos 1.º,
2.º e 3.º ciclos do agrupamento.
Para o agrupamento, eta “foi
uma oportunidade pedagógica
privilegiada de conhecimento
mútuo e de partilha, repleta de
novas ideias e de novos métodos
de trabalho”. •
© Direitos Reservados
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AAUMinho quer Enterro da Gata
mais sustentável
Desde 2018, a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUMinho) vem adotando, cada vez mais, uma postura sustentável,
transversal a toda a sua atividade, tendo nascido, nesse mesmo ano, o projeto “Academia Sustentável”. A ação interventiva da
AAUMinho foi premiada com o “Sê-lo Verde 2019” pelo Ministério do Ambiente, devido às práticas de sustentabilidade adotadas nas
Monumentais Festas do Enterro da Gata desse ano.
© Joana Meneses / Mais Guimarães

Focada em manter o compromisso de assegurar a promoção
ambiental e as boas práticas à
comunidade estudantil e à sociedade, a AAUMinho adotou um
plano composto por várias ações
no campo da sustentabilidade
ambiental que irão ser adotadas
ao longo do evento do Enterro da
Gata.
De maneira a reduzir as emissões de CO2, como já tem sido
habitual, a AAUMinho recorrerá
aos serviços de transportes
coletivos entre os Campi da Universidade do Minho e o recinto
do evento, disponível para todos
os estudantes minhotos.
O plástico é outro aspeto preocupante por parte da AAUMinho
e, por esse motivo, ocorrerá a sua
diminuição de utilização, através
da substituição de garrafas de
água por dispensadores de água
na sala da direção e no armazém
do recinto. Desta forma, a asso-

ciação quer “reduzir o consumo
de água engarrafada e motivar
os seus utilizadores a recorrerem
à sua própria garrafa reutilizável”. Nas barraquinhas do evento
estará ainda proibida a utilização
de copos de shot, “o que irá
reduzir a enorme quantidade de
plástico produzida e não reciclada”. Como substituição, todos
os copos reutilizáveis utilizados
e permitidos terão a medida de
shot marcada no mesmo.
De maneira a diminuir a poluição causada pelas milhares de
beatas e chicletes deitadas ao
chão, durante as Monumentais
Festas do Enterro da Gata, a
AAUMinho, aliada ao Laboratório
da Paisagem e ao CVR (Centro
para a Valorização de Resíduos)
vai promover o projeto EcoPontas e PapaChicletes. A iniciativa
consiste em disponibilizar, junto
da comunidade, dois EcoPontas
(contentor de cinzeiros) e dois

PapaChicletes (contentor de pastilhas elásticas). Os seus formatos serão arrojados e apelativos,
havendo ainda espaço para um
vinil autocolante que apresenta
questões, em jeito de sondagem,
agindo como fator promotor da
sua utilização. Posteriormente,
todas as beatas e chicletes
recolhidas serão entregues ao
laboratório da Paisagem e ao

CVR, com o intuito de reaproveitar esse lixo e transformá-lo em
tijolos e vasos ecológicos, contribuindo assim para a economia
circular.
Este ano, haverá ainda, pela
primeira vez, o Concurso “Barraquinha Sustentável”. De forma a
promover a adoção de práticas
sustentáveis e a redução da
produção de resíduos durante as

festividades, irá ocorrer este concurso entre as barraquinhas no
qual aquela que acumular mais
pontos, atribuídos conforme critérios definidos no regulamento,
receberá um prémio.
Ainda com o intuito de promover a separação e a reciclagem
dos diversos resíduos, serão disponibilizados em todo o recinto
contentores para reciclagem. •

Em Creixomil
e Ronfe
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
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Responsabilidade Social
Empresarial: Guimarães
participa no Urbact
Cities4CSR
Guimarães é uma das cidades participantes no programa Urbact, um
programa europeu de aprendizagem e troca de experiências na promoção do
desenvolvimento urbano sustentável. O projeto desenvolve-se com a interação
entre várias áreas de intervenção municipal, nomeadamente entre as Divisões
Municipais de Ação Social, do Desenvolvimento Económico e de Sistemas
Inteligentes e de Informação. Nesta iniciativa de dimensão internacional
participam mais nove cidades europeias: Milão, Nantes, Bratislava, Sofia,
Budaors, Molina de Segura, Bratsa, Kekava e Rijeka.
© Direitos Reservados

Os projetos foram desenhados
com o objetivo de promoção de
modelos de desenvolvimento
urbano sustentáveis, contribuindo para a estratégia global
da EU 2020. O Programa Operacional Urbact visa “promover a
constituição de redes de cidades
para a partilha de conhecimento
e de experiências, permitindo o
desenvolvimento de soluções
para os problemas e desafios
que se colocam nas áreas urbanas”.
A primeira fase do projeto decorreu entre 2019 e 2020 numa
perspetiva de troca de experiências e de conhecimentos das

cidades que integram esta rede,
culminando na definição das
ações locais a desenvolver no
decorrer da segunda fase que
acontece até agosto de 2022.
Integrado neste grupo de cidade
europeias, Guimarães pretende
“desenvolver uma plataforma
digital, ou aplicação, para testar
a viabilidade de uma solução
virtual para conectar aqueles
que precisam de assistência e
aqueles dispostos a ajudar”, faz
sabes o município.
Atualmente, Guimarães vai
desenvolver um mecanismo
sólido para a articulação entre
empresas e as organizações de

solidariedade social, culturais e
desportivas. Numa fase inicial,
serão envolvidas as empresas
que pertencem ao Guimarães
Marca e as Instituições de Solidariedade Social que integram o
Conselho Local de Ação Social.
No final desta fase do projeto,
pretende-se envolver um maior
número de participantes.
Guimarães participou na Reunião Transnacional do Projeto
Urbact que teve lugar na cidade
de Bratislava, na Eslováquia,
onde teve a oportunidade de
apresentar a plataforma digital,
em desenvolvimento, Guimarães UNE. •

Hearts in Action: Juntar o coração à arte
para fazer a diferença
O Grande Auditório Francisca
Abreu, no Centro Cultural Vila Flor,
recebeu na passada sexta-feira,
6 de maio, o concerto solidário
Hearts in Action, que teve como
objetivo angariar fundos para as
vítimas da guerra na Ucrânia.
O concerto, que contou com a
participação de Manuel de Oliveira,
Zé Miguel, Coro En’Canto, TetrAcord’Ensemble, Coro de Câmara
AMAACL, Hot Air Balloon, Tatyana
Martynova e Olena Orlyk, e ainda
a companhia de teatro ATrama,
surgiu da preocupação de Filipa
Pereira, presidente do Círculo de
Arte e Recreio (CAR), quando a

guerra começou.
“Estava num país muito perto da
Ucrânia, na Roménia, num projeto,
e isto mexeu muito comigo. Quando voltei a Portugal partilhei esta
inquietação com a direção do CAR
e a direção abraçou esta minha
inquietação”, contou ao Mais Guimarães. A Marisa Oliveira, membro
dos TetrAcord’Ensemble, lançou o
desafio de organizar um concerto
solidário e, continua Filipa Pereira,
“os fundos angariados revertiam
para as vítimas da Ucrânia”. Uma
ideia que a presidente do CAR
achou “extraordinária”.
Durante o processo de organi-

zação do evento, perceberam que
o dinheiro angariado “seria bem
aplicado nos jovens que estão a
chegar a Guimarães, fazendo face
a algumas debilidades que já sabemos que existe na comunidade
ucraniana que tem chegado”. Na
eventualidade de casa cheia, “será
um valor significativo e enviaremos também para as orgazanições que estão diretamente na
Ucrânia a trabalhar no terreno”,
explicou Filipa Pereira.
Vários artistas vimaranenses,
“de bom coração”, juntaram-se
numa noite onde “o coração e a
arte fizeram a diferença”. •

P.15

Ucrânia: Camião com
hospital de campanha
chegou à Roménia
Já chegou a um armazém na
cidade de Constanța, Roménia, o camião que transportava cerca de 24 toneladas
de bens humanitários para
distribuição no Município
de Odessa, Ucrânia. A carga
inclui um hospital de campanha, oferecido pelo Lions Club
de Guimarães.
Esta é uma ação da Rede
de Solidariedade, promovida
pela Câmara Municipal de
Guimarães, em articulação
com as organizações locais,
nomeadamente as juntas de
freguesia, empresas e instituições.
Os bens recolhidos serão
entregues em Odessa, uma
cidade que tem sido muito
fustigada pelos conflitos. “O
presidente da Câmara da
Odessa enviou um apelo quase que desesperado para o
nosso presidente de Câmara e
nós, nesta rede solidária, não
podíamos responder de outra
forma”, disse Ernesto Machado, coordenador desta ação
humanitária em Guimarães,
Pela Paz na Ucrânia,
Os bens são bens de primeira necessidade, sobretudo
alimentação, higiene pessoal
e também alguns agasalhos.

Este camião tem, contudo,
uma particularidade, levou
um hospital de campanha
angariado pelo Lions de
Guimarães, uma instituição
parceira desta rede solidária.
Ernesto Machado garante
que continuam a receber bens
de primeira necessidade e há
ainda uma “preocupação de
apoiar e ajudar os refugiados
ucranianos que já vivem em
Guimarães”. Nesta primeira
fase, “enquanto tratam do
seu processo de legalização,
enquanto encontram uma
oportunidade de trabalho e a
própria adaptação ao nosso
contexto social e económico,
precisam da nossa ajuda”, diz
garantindo que “muito daquilo que é a generosidade dos
vimaranenses já fica cá para
estas pessoas que estão a ser
acolhidas”.
No que à integração diz
respeito,
o
coordenador
acredita que “tem sido muito
positiva. As próprias famílias
vimaranenses estão muito
solidárias, com gestos ao
nível da habitação, emprego
e acompanhamento. Há que
destacar uma forte rede de
voluntariado, que tem feito
um esforço inexcedível”. •
© Eliseu Sampaio / Mais Guimarães
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Famalicão

© Direitos Reservados

Dia da Família comemorado com
“Igualdade em Exposição”

Sob o mote “Família, o teu lugar é
aqui”, o Dia Internacional da Família é assinalado este domingo, 15
de maio, com um convite do município às famílias famalicenses
para um piquenique no Parque da
Devesa, a partir das 12h30.
A festa inclui ainda convite para
visitas guiadas aos Paços do Concelho e a inauguração de uma exposição de trabalhos elaborados
pelas escolas do concelho em
ambiente festivo, denominada de
“Igualdade em Exposição”, pelas
15h30, no auditório dos serviços
educativos no Parque da Devesa.
Na inauguração da exposição

há música ao vivo com André Silvestre, sendo que do alinhamento faz parte o Hino da Família de
Famalicão.
A exposição estará patente até
dia 20 de maio e é constituída
por trabalhos artísticos de alunos
do 3.º ciclo e do secundário de
agrupamentos de escolas famalicenses, alusivos ao conto “O Retrato”, uma história desenvolvida
pela Psi-On, Associação para a
Educação, Desenvolvimento e Intervenção, que se debruça sobre
a violência em diversos domínios
sociais, apelando à diversidade e
igualdade. •

Braga

Braga e Santiago de Compostela unem
forças e formalizam acordo de geminação
Decorreu esta segund-feira, dia
9 de maio, a cerimónia de assinatura do acordo de geminação
entre as cidades de Braga e Santiago de Compostela. A iniciativa
decorreu no Paço de Raxoi, em
Santiago de Compostela.
Como sublinhou Ricardo Rio, estas são duas cidades com “séculos de uma ligação histórica” e
que têm colaborado ativamente,
nos últimos anos, para o desenvolvimento da Eurorregião em
domínios como o ensino e investigação, a mobilidade ou o desenvolvimento económico, turístico e
cultural.
“Somos das Cidades mais jovens e dinâmicas desta euroregião e o objetivo passa por forta-

lecer estas relações com projetos
conjuntos que potenciem o nosso
valor. Queremos posicionar este
território como destino de investimento internacional e continuar
a cooperar nas mais diversas
áreas num esforço conjunto que
deve envolver os poderes públicos mas também a sociedade
civil, passando muito do sucesso
deste acordo por esse mesmo
envolvimento”, afirmou.
Já Xosé Sánchez Bugallo sublinhou que as duas cidades devem
desenvolver uma “estreita e frutuosa” relação de colaboração
nos muitos campos que as une, e
que tem uma das suas “manifestações mais evidentes” no Caminho de Santiago. •
© Direitos Reservados

Consumo de
antibióticos caiu
DGS estima que a pandemia tenha tido influência
significativa na queda. •

Quinta-feira

Polícia encontra 500
quilos de cocaína
Estava dissimulada em
grãos de café numa fábrica
da Nespresso. •

Sexta-feira

Dois barcos com 700
passageiros chocaram
Administração da Transtejo/
Soflusa ordenou abertura de
um inquérito interno. •

FC Porto é campeão
nacional
Triunfo na Luz permitiu aos
portistas celebrarem em
casa do rival. •

Domingo

Líderes do G7 reuniram
com Zelensky

Apreensão de mais de três toneladas de sardinha

PUB

Quarta-feira

Sábado

Matosinhos

A Unidade de Controlo Costeiro, através do Destacamento de
Controlo Costeiro de Matosinhos,
apreendeu esta segunda-feira,
dia 9 de maio, 3.240 quilos de
sardinha no porto de pesca de
Matosinhos. Os militares da GNR
verificaram que uma embarcação tinha tentado vender em lota
pescado que tinha sido capturado por outra embarcação.
Foi identificado o mestre da embarcação, um homem de 41 anos,
e elaborado um auto de contraordenação pelo incumprimento
das regras estabelecidas para a
captura de sardinha, sendo essa
infração punível com coima máxima de 25 mil euros. O pescado
apreendido foi sujeito a verifica-

Portugal e o mundo

ção higiossanitária e, posteriormente, vendido em lota, ficando
o resultado da venda à ordem do
processo.
A “Sardina pilchardus” é um recurso de interesse estratégico
para a pesca portuguesa, para
a indústria conserveira e para
as exportações de produtos da
pesca e do mar, assumindo uma
particular relevância em termos
socioeconómicos em várias comunidades piscatórias. O recurso
deve ser explorado de modo a
garantir a sustentabilidade ambiental, económica e social da
pescaria, dentro de uma abordagem de precaução, definida com
base nos dados científicos disponíveis. •

© Direitos Reservados

Todo o G7 se comprometeu
a eliminar as importações de
petróleo russo. •

Segunda-feira

ULisboa vai abrir uma
faculdade em Xangai
Projeto aprovado pelo
Ministério da Educação da
República Popular da China. •

Terça-feira

Afegãs protestam
contra o uso da burqa
ONU diz que “não vai fechar
os olhos” perante a ordem
do executivo. •

OPINIÃO
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PUB

Era Paulo de Carvalho que afirmava, sob a forma de canção,
que “dez anos é muito tempo”.
Em política, área da nossa vida
coletiva em que o tempo corre
mais veloz do que no relógio ou
no calendário, dez anos é uma
eternidade. E um ano é seguramente muito tempo.
É por isso natural que o exercício (tantas vezes doloroso) de ler
aquilo que escrevemos com esse
distanciamento nos mostre que
os nossos prognósticos saíram
furados, algo a fazer lembrar

aqueles programas de final de
ano que recordam as previsões
de videntes e astrólogos e que
mostram o expectável: falharam
mais do que o que acertaram.
Há mais ou menos um ano
escrevi aqui um artigo sombrio
acerca do futuro da Europa.
Dizia mesmo que o caos inicial
do processo de aquisição de
vacinas significava o estertor
do projeto europeu no coração
de muitos dos seus cidadãos. Já
tive aqui ocasião de dizer que a
análise foi precipitada, pois que

O que acontece na sua rua,
no seu bairro, na sua freguesia...

É NOTÍCIA!

CONTAMOS CONSIGO PARA

INFORMAR
LIGUE 253 537 250
GERAL@MAISGUIMARAES.PT

FACEBOOK.COM/MAISGUIMARAES

MÁRIO
SOARES

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

A Delegação Socialista no Parlamento Europeu, Grupo S&D,
atribui o Prémio Mário Soares a estudantes do 3° ciclo
do Ensino Básico e Secundário que se distingam
em trabalhos que valorizem a Cidadania Europeia.
PRÉMIO
Visita ao Parlamento Europeu
Candidaturas de 2 a 31 de maio de 2022

RIGOR, INDEPENDÊNCIA E PLURALIDADE

A União Europeia,
que foi um garante
de paz durante
décadas, tem se
ser uma fortaleza
inexpugnável
na defesa da
democracia, dos
direitos humanos e
do estado social, ele
que foi o cimento
agregador de todas
estas nações.
PUB

A EUROPA,
RENASCIDA.

ça, em que pela primeira vez a
extrema-direita se aproximou
de uma vitória, mostra que a
possibilidade de a democracia
levar um rombo num dos grandes países da União não é um
mero exercício teórico.
Finalmente, há que lembrar
que existem já hoje no nosso
seio países em que a democracia está doente. E se se tem falado menos na Polónia (porque
os polacos, ante a possibilidade
de poderem vir a ser a próxima
vítima) não hesitaram em
colocar-se do lado certo da barricada, atente-se, por oposição,
na Hungria, onde bastou Orban
ter ganho as eleições para
imediatamente ter introduzido
as primeiras brechas sérias na
unidade das nações da UE.
Os tempos são, por isso, de
uma preocupante angústia, mas
nem mesmo ela nos deve impedir de dizer que a bárbara agressão russa teve como efeito colateral virtuoso um reganhar da
consciência de que é na unidade
das democracias europeias que
devemos encontrar as respostas para a crise. E que, como diz
outra canção, juntos somos efetivamente mais fortes. A União
Europeia, que foi um garante de
paz durante décadas, tem se ser
uma fortaleza inexpugnável na
defesa da democracia, dos direitos humanos e do estado social,
ele que foi o cimento agregador
de todas estas nações. •

PRÉMIO

Opinião de
José João Torrinha

tudo acabou por correr bem.
Daí para cá, a Europa voltou
a dar sinais de renascimento
e vitalidade. Primeiro com a
aprovação da tão falada basuca
europeia e depois na sua reação
à invasão russa da Ucrânia. Esta
última foi, sem qualquer sombra
de dúvida, uma prova de fogo
à sobrevivência da União. Uma
prova que homens como Vladimir Putin contavam que fosse
chumbada. Felizmente assim
não foi. Não obstante as naturais modulações de discurso
que foram surgindo aqui e ali, a
resposta foi robusta e consensual.
É claro que ainda há muito por
fazer. A dependência em que
muitos estados se colocaram
das matérias-primas oriundas
da Federação Russa limitaram
uma reação ainda mais enérgica, algo que outras nações, sem
essa grilheta, puderam fazer.
O meu otimismo, todavia é
cauteloso e preocupado. Por
várias razões. Em primeiro lugar
porque se a guerra durar muito
tempo, com as consequências
óbvias para a economia que ninguém ignora, as nossas democracias vão ser colocadas sobre
pressão. A pressão que do lado
de lá é silenciada ou esmagada,
do lado de cá pode ter efeitos
indesejáveis como perpetuar
uma pressão populista de que
alguns se vão aproveitar.
Por outro lado, o que se passou
nas eleições recentes em Fran-
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Cursos de Inglês
Jovens e adultos

Inscrições
abertas
Av. Dom João IV, 1424 Guimarães
(Junto à estação da CP)

WWW.ATHENEACADEMY.PT

"Como seria belo se cada um de
vós pudesse, ao ﬁm do dia,
dizer: Hoje realizei um gesto de
amor pelos outros"
Papa Francisco

Obituário…
GONÇA

Lino Martins de
Castro
No dia 14-mai-2022 (sábado), às
19:15 horas, na Igreja de Gonça,
será celebrada pela sua alma
missa de 30.º dia.
CAMPELOS - PONTE

Largo da República do Brasil 44, Loja 7, R/C
4810-446 Guimarães

José da Silva
Miranda
No dia 15-mai-2022 (domingo),
às 8h30, na Capela de São José
de Campelos, será celebrada
pela sua alma missa de 7.º dia.
SÃO COSME – ATÃES

Teresa de Castro
Pinheiro
No dia 15-mai-2022 (domingo),
às 9:00 horas, na Igreja de São
Cosme, será celebrada pela sua
alma missa de 7.º dia.
SENHORA DA CONCEIÇÃO

SÃO PAIO

Adelino da Silva
Lopes

Alfredo de Azevedo
Gomes

No dia 13-mai-2022 (sexta-feira),
às 19h00, na Igreja de N.ª Sr.ª
da Conceição, será celebrada
pela sua alma missa de 7.º dia.

No dia 16-mai-2022 (segunda-feira),
às 19:00 horas, na Igreja de N.ª Sr.ª
da Conceição, será celebrada pela
sua alma missa de 7.º dia.

PONTE

OLIVEIRA DO CASTELO

Maria Arminda
Marques Peixoto

Albina Couto
Marques

No dia 13-mai-2022 (sexta-feira),
às 21h00, na Igreja de São João
de Ponte, será celebrada pela
sua alma missa de 7.º dia.

No dia 16-mai-2022 (segunda-feira),
às 19:00 horas, na Igreja de N.ª Sr.ª
da Oliveira, será celebrada pela sua
alma missa de 30.º dia.

GUIMARÃES

Armando de Jesus
Matos
No dia 14-mai-2022 (sábado), às
18:00 horas, na Basílica de São
Torcato, será celebrada pela sua
alma missa de 7.º dia.

É BOM COMPRAR NO
CENTRO DA CIDADE

OPORTUNIDADE!
O Centro Comercial Villa dispõe de
Excelentes espaços para a instalação
de empresas de serviços e comércio.
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Insultos ao capitão
Rochinha voltaram
a passar dos limites

Rogério Matias e Pedro
Gonçalves no ativo
© VSC

O Vitória oficializou a nova estrutura diretiva do futebol profissional. Rogério Matias assume as
funções de Diretor Desportivo, ao
passo que Pedro Gonçalves será
o Team Manager. Rogério Matias,
após seis anos como jogador,
regressa para ocupar a vaga de
Diogo Boa Alma. Recentemente
desempenhou funções como comentador. Pedro Gonçalves, que
desde março desempenhava as
funções de forma interina, substitui Rui Carvalho. Ambos já estão
integrados no planeamento da
nova época. •

Jogador, direção e conselho vitoriano exigem que a Liga não deixe passar em
claro os cânticos insultuosos verificados no estádio do Bessa.
Os cânticos insultuosos a Rochinha
e à sua mãe, que faleceu em 2019,
devido a doença prolongada,
voltaram a manchar o dérbi entre
Boavista e Vitória, na passada
sexta-feira. Incomodado e farto
do teor dos cânticos por parte de
alguns adeptos axadrezados, o
extremo socorreu-se das redes
sociais para lamentar o episódio
e deixar um apelo à Liga. “Tinha
noção do ódio que causou a minha
mudança e estava preparado
para ouvir insultos. Infelizmente,
isto também é futebol e até aqui
consigo entender e aceitar. Mas, é já
pela terceira vez que ouço cânticos
a festejar a morte da minha mãe.
“A p*** da tua mãe, Rochinha,
antes a tua que a minha”. O que é
isto? Não é futebol. Não é o meu
futebol, nem pode ser o futebol
que o meu filho vai assistir quando
crescer. Este comportamento só
demonstra o quão pequeninos são
os que conseguem cantar algo do
género”, escreveu. “A passividade
da Liga também me incomoda

© VSC

muito, principalmente por não ser
a primeira nem a segunda vez a
que sou sujeito a isto. Este tipo de
comportamento tem de ser punido
com severidade”, acrescentou.
A direção vitoriana, em nota oficial,
também reprovou o episódio.
“O ódio cego e acéfalo de quem
insulta, de forma vil, em qualquer
campo de futebol, não pode ser
justificação para tudo”. “Torna-se
impreterível erradicar este tipo
de comportamentos, para que
possamos, dentro e fora de portas,
ser vistos por tudo aquilo que de

bom fazemos. Toda a estrutura do
Vitória Sport Clube solidariza-se
com o seu capitão, batendo-se,
de frente, contra todos aqueles
que ousem atacar quem veste o
Rei ao peito”, acrescentaram os
responsáveis.
O Conselho Vitoriano também
deixou um apelo à Liga. “O
Conselho Vitoriano espera que
estas inaceitáveis ofensas não
passem uma vez mais incólumes
e que mereçam, da parte da
Liga Profissional de Futebol, as
necessárias consequências”. •

Empate no Bessa com um
Foster rende
golo do suspeito do costume um milhão
© VSC

O Vitória acertou a venda de Lyle
Foster aos belgas do Westerlo,
numa operação que rende aos
cofres do clube um encaixe de um
milhão de euros. O Vitória mantém
ainda 15% da mais valia de uma
futura venda do avançado sulafricano. •

Europa pendente da
final da Taça de Portugal
© VSC

O Vitória tem o sexto lugar
garantido, mas a qualificação
para as competições europeias
está pendente do resultado da
final da Taça de Portugal. Com
o triunfo do Gil Vicente diante o
Tondela, o conjunto de Barcelos
segurou o quinto lugar e, por
essa razão, a sexta vaga só será
possível, caso o F.C.Porto conquiste a prova rainha nacional.
A final, que opõe o novo campeão nacional ao Tondela,
realiza-se no próximo dia 22
de maio, no estádio do Jamor
(17h15). •

Vitória recebe Gil Vicente
sem a presença dos adeptos
© Direitos Reservados

© VSC

O Vitória entrou em campo sem
margem de erro, mas apesar
da excelente parte, coroada
com um golo de Estupiñan,
os axadrezados cresceram no
segundo tempo e justificaram
a igualdade no marcador (1-1).
Depois de Yusupha ter enviado
uma bola aos ferros, o empate

acabou por surgir por intermédio
de Ntep. Bruno Varela esteve em
noite inspirada e evitou, já com o
Vitória reduzido a dez unidades,
a cambalhota no marcador. No
último lance do jogo, o guardaredes evidenciou todo o seu
potencial com uma enorme
defesa. •

O encontro entre Vitória e Gil
Vicente, agendado para o próximo domingo (20h30), da última
jornada da Liga, será realizado
sem a presença de adeptos. O
castigo está relacionado com
os distúrbios registados na partida com o Benfica, na época
2019/2020, e que motivou um
processo disciplinar por parte
do Conselho de Disciplina da
Federação Portuguesa de Futebol.
O recurso apresentado pelo

Vitória foi considerado improcedente e, em cumprimento
dos regulamentos, o Vitória já
comunicou à Federação Portuguesa de Futebol o cumprimento do castigo na última jornada
da época.
O duelo entre vitorianos e gilistas já não tem influência na
classificação.
Independentemente do resultado, o Vitória
terminará o campeonato no
sexto lugar e o Gil Vicente no
quinto posto. •

FUTEBOL

O JORNAL N345 QUARTA-FEIRA 11 MAIO 2022

Manutenção ainda pode
ser uma realidade
© MFC

Moreirense fez o suficiente para pontuar na visita ao Estoril. Cónegos ainda
com hipóteses de chegarem ao play off. Obrigatório vencer o Vizela.
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Sá Pinto desalentado
com novo desaire
O treinador do Moreirense não
escondeu o desalento por novo
desaire. “Sinto injustiça, sinceramente. Quando nos desconcentramos aqui e acolá, somos
logo penalizados. Foi o que
aconteceu já em vários jogos,
foi o que aconteceu no último,
frente ao Boavista, agora outra
vez. Ainda não tive a oportunidade de ver o golo deles, ainda vou analisar, mas foi uma
grande injustiça. O empate já
era penalizador para o que realizámos durante o jogo. Quando uma equipa está numa fase
destas tudo acontece”; disse,
na sala de imprensa. •

© Direitos Reservados

Um regresso e uma baixa
© MFC

O Moreirense voltou a escorregar na luta pela permanência na
Liga. A derrota no Estoril, por 1-0,
complicou e muito as contas da
manutenção, mas os cónegos
ainda podem garantir um lugar
no play-off, a ser disputado com
o terceiro classificado da segunda Liga. Vencer é palavra de ordem na receção ao Vizela, mas o
triunfo terá de ser acompanhado
com uma conjugação de resultados favoráveis.

Na visita ao Estoril, a equipa vimaranense teve ascendente na
primeira parte, mas o desejado
golo acabou por não surgir, diante um oponente que, apesar da
tranquilidade na classificação,
pouco fez para adiantar-se no
marcador. O nulo ao intervalo,
face às incidências do primeiro
tempo, foi escasso para a produção do Moreirense.
Os cónegos mantiveram a mesma toada no segundo tempo,

mas as ideias planeadas por Ricardo Sá Pinto caíram por terra
quando André Franco fez o golo.
Um balde de água fria para os vimaranenses, mas que não abalaram com a confiança. O treinador
arriscou nas substituições e, nos
minutos finais, em superioridade
numérica, dispôs de uma soberana ocasião para evitar a derrota. Yan Matheus, da marca dos
onze metros, enviou a bola aos
ferros. •

Juniores vitorianos somam
Iniciados com escassos
novo desaire no campeonato argumentos no dérbi
© VSC

Os sub-15 vitorianos saíram derrotados na visita ao Sp. Braga, por
um esclarecedor 3-0, em partida
da segunda jornada da fase de
apuramento de campeão. Num
encontro bem disputado, os arsenalistas chegaram à vantagem no
marcador ainda na primeira parte.
Após o descanso, o Sp. Braga soube controlar a superioridade no

marcador e, nos últimos 15 minutos, aproveitando algum adiantamento dos vitorianos, sentenciaram o jogo com mais dois golos.
Apesar do desfecho negativo, os
conquistadores permanecem a
três pontos da liderança, que pertence ao Sporting, precisamente o
próximo adversário a visitar a academia. •

Já com o foco na receção ao
Vizela, que será disputado no
próximo sábado (15h30), o Moreirense entrará em campo com
a obrigatoriedade de ganhar.
Para o dérbi de vizinhos, o lateral direito Paulinho está de
regresso às opções, após ter
cumprido um jogo de castigo.
Em sentido inverso, o lateral esquerdo Frimpong saiu lesionado e é ausência certa. Paulinho
entrará no onze. Pedro Amador
é alternativa para o lado esquerdo da defesa. •

Derrota no
adeus à
temporada
© Berço SC

© VSC

A equipa de juniores do Vitória
não teve argumentos para travar
o Benfica, acabando por perder na
receção aos encarnados, por 2-0,
em partida da 11ª jornada da fase
de apuramento de campeão. Apesar dos vitorianos terem protagonizado um bom jogo, o Benfica,
que permanece na luta pelo título,
revelou maior eficácia durante os
90 minutos. Na primeira parte, um

golo de Hugo Félix, de grande penalidade, permitiu ao conjunto de
Luís Araújo chegar ao intervalo em
vantagem.
No segundo tempo, apesar de os
vitorianos terem procurado chegar ao empate, o Benfica voltou
a revelar eficácia nos minutos iniciais, com golo de Diego Moreira.
Na próxima jornada, o Vitória visita o Sporting. •

O Berço terminou a temporada
com uma derrota caseira, por 3-1,
diante o Amarante. A equipa de
Ricardo Teixeira entrou em campo já despromovida ao Pró-Nacional e teve uma boa entrada no
desafio, chegando à vantagem
com um golo de João Victor. Contudo, ainda na primeira parte, a
formação amarantina procedeu
à reviravolta no marcador. •

FUTEBOL
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Brito entra a perder na
fase de apuramento ao
Campeonato de Portugal

Ponte já assegurou a
permanência de dez
jogadores para 2022/2023
©Direitos Reservados
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Jogo da segunda mão realiza-se no próximo domingo, em Dume. Sandinenses
entra em ação nas meias finais da Taça.
© Direitos Reservados

so.
Noutro âmbito, as duas equipas,
que também se defrontam nas
meias-finais da Taça da Associação de Futebol de Braga, já conhecem a data e o horário do primeiro
jogo. No próximo dia 22 de maio,
o Brito recebe o Dumiense, num
jogo marcado para as 16h00.
Já o Sandinenses, disputa o primeiro jogo da meia-final já no próximo fim de semana, recebendo a

formação do Santa Eulália, liderada pelo vimaranense Filipe Gonça.
Hugo Xavier, treinador do Sandinenses, foi objetivo na projeção
ao jogo. “Sendo uma meia final da
taça, prevejo um jogo equilibrado,
com momentos em que vamos ter
bola e ser fiéis à nossa identidade
e outros em que vamos ter de ser
guerreiros, solidários, e capazes
de controlar o jogo sem a mesma”,
revelou, ao Mais Guimarães. •

realidade do futebol distrital e
nacional, Filipe Eusébio reforça
a estrutura do clube presidido
por Filipe Oliveira. "Este é um
clube apetecível para jogadores e treinadores, porque criou
ao longo dos últimos anos uma
imagem positiva, em que dá
todas as condições aos atletas.
Acredito que será assim por
muitos anos. Um clube cumpridor e muito bem organizado. Foi
fácil aceitar o desafio", revelou,
aos meios oficiais do clube. •

Ronfe anunciou quatro
renovações e lista de dispensas
© Direitos Reservados

A equipa vimaranense, na receção
ao Dumiense, saiu derrotada, por
2-1, na primeira mão da fase de
apuramento ao Campeonato de
Portugal. Depois de ter estado a
perder por dois golos de diferença,
o conjunto liderado por Rui Castro
reduziu nos minutos finais através
de uma grande penalidade. No
próximo domingo, o Brito visita
ao Dumiense e com a certeza que
terá de inverter o resultado adver-

A temporada 2022/2023 do
Ponte já está em curso. Tendo
em vista nova participação no
Pró-Nacional, os responsáveis
do clube garantiram as continuidades de João Nuno, Tiago
Vieira, Nelsinho, Freitas, Pedro
Alex, Nando, Martins, Nené,
Mota e Rafa Lopes.
Noutro âmbito, Filipe Eusébio,
que nas últimas épocas trabalhou no Taipas, é o novo diretor
desportivo do Ponte. Elemento experiente e conhecedor da

Bruno Castro foi o eleito para conduzir
o regresso ao Torcatense ao Pró-Nacional
© Direitos Reservados

Bruno Castro foi o eleito da direção do Torcatense para liderar a
equipa sénior que, na temporada
2022/2023, vai disputar a Divisão
de Honra da Associação de Fute-

bol de Braga. Ao Mais Guimarães,
o treinador explicou as razões
que o levaram a aceitar o convite.
“Primeiro, a vontade demostrada
por parte da direção. Após a saí-

da do mister Miguel, o contacto
foi rápido. É sinal de reconhecimento do meu trabalho também.
Poder continuar a trabalhar com
este grupo de jogadores também
pesou bastante na decisão”, justificou. “Falamos de um histórico
da nossa associação. Não havia
como dizer que não”, acrescentou.
As metas desportivas são ambiciosas. “Coletivamente, e isso é o
mais importante, e sendo no Torcatense, apenas podemos pensar
em subir de divisão, em sermos
campeões”, assumiu.
Para a primeira aventura como
treinador principal, Bruno Castro
não esconde a vontade de começar. “Ansioso e cheio de vontade
por iniciar, pois esta sempre foi a
minha ambição. Aproveito para
agradecer ao Miguel Magalhães,
ao Hugo Ramos e ao Sérgio Talaia
pela oportunidade que me deram
antes de chegar até aqui”. •

O Desportivo de Ronfe já trabalha
na próxima temporada. O clube
vai disputar a Divisão de Honra da
Associação de Futebol de Braga,
mas o futuro está a ser trabalhado. Depois de ter assegurado o
treinador Fábio Oliveira, a direção
do clube acertou as renovações
com o guarda-redes Carlos, com
os defesas Nandinho e Bruno Machado e com o médio Pedro Lopes. Nas próximas horas, outros
elementos deverão acertar a continuidade no clube presidido por
António Vaz.
Entretanto, o treinador já definiu
a lista de dispensas. Fábio, Caixinha, Diogo Ribeiro, Kimen, Mi-

guel Lopes, André, Filipe, Deco e
Meirinha não entram nos planos
de Fábio Oliveira para a época
2022/2023.
No sábado passado, nas instalações do clube, decorreu a tomada
de posse da direção de António
Vaz para mais um mandato. Entre
os vários projetos, o dirigente pretende concluir a substituição da
iluminação para as Leds, ter uma
fonte de aquecimento para água
dos banhos, criar uma equipa B
no escalão de sub-19, conseguir
a certificação ainda na presente época e construir um plantel
competitivo para lutar pelos lugares de subida ao Pró- Nacional. •

MAIS DESPORTO
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CR Candoso
goleado na
visita ao
Sporting e
fica aflito

Título de campeão nacional será discutido com o Fluvial. Primeiros jogos no próximo fim de semana.

A tarefa era complicada e confirmou-se. Na visita ao Sporting,
um dos principais candidatos ao
título, os vimaranenses perderam
por um expressivo 5-0, em jogo
referente à 25ª jornada da primeira divisão. Os leões entraram com
determinação e chegaram confortavelmente à goleada ainda na
primeira parte. Com esta derrota,
o conjunto liderado por Henrique
Passos ficou aflito na classificação. Na última jornada, os vimaranenses recebem os fafenses do
Gcr Nun´alvares, formação que já
desceu ao segundo escalão. •

© VSC

Polo aquático
procura novo
título nacional

© VSC

Natação vitoriana esteve
em destaque em Felgueiras

A natação vitoriana esteve em
destaque no II Meeting de Felgueiras, com um registo de 12
medalhas de ouro, uma de prata
e uma de bronze. Alexandre Amorim conquistou o ouro nos 50m e
100m bruços e também nos 100m
estilos. João Costa também esteve em destaque nos 50M e 100m
costas e também nos 50m mariposa. Bateu ainda mais uma vez o
recorde regional sénior e absoluto
nos 50m costa, recorde que já lhe

pertencia.
Rodrigo Cunha foi primeiro nos
200m costas e Tomás Lopes nos
200m livres.
As estafetas vitorianas também
brilharam em Felgueiras com
quatro medalhas de ouro nos
4x50m estilo mistos e masculinos
e nos 4x50m livres misto e masculinos. Na estafeta 4x50m estilo mistos, destaque ainda para o
novo recorde nacional sénior e
absoluto. •

Vitória ficou
pelo caminho
nas meias da Vitória complicou as
contas da subida
T. Portugal
A equipa sénior masculina de
polo aquático do Vitória apurou-se para a final de apuramento
de campeão. No segundo jogo
da meia-final, em casa, diante o
Povoense, a equipa liderada por
Vítor Macedo evidenciou toda a
sua qualidade e venceu por um
expressivo 21-8.
Com uma entrada forte em jogo,
os reis das piscinas nacionais já
venciam no primeiro parcial por

6-1. A equipa adversária ainda
reagiu nos dois parciais seguintes,
mas no último período prevaleceu
a eficácia dos conquistadores. Na
primeira mão, o Vitória tinha ganho na casa do Povoense por 12-7.
Segue-se na final a formação do
Fluvial. O primeiro jogo será realizado em Guimarães, precisamente no próximo sábado. O segundo
jogo realiza-se no dia seguinte na
casa do adversário. •

Derrota no primeiro jogo
na final da Taça Federação

Depois do categórico triunfo diante o Illiabum, por 99-82, os vitorianos, liderados por Miguel Miranda, perderam nas meias-finais da
Taça de Portugal diante o Benfica
(89-70), formação que terminou a
Liga no primeiro lugar.
Os encarnados tiveram uma melhor entrada no jogo e dispararam
no marcador. O Vitória reagiu com
qualidade, mas insuficiente para
travar o conjunto lisboeta que, fruto da qualidade existente no plantel, fez uso das mais-valias para
vencer. •

Vitorianos
na seleção
© VSC
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Pedro Albuquerque e Rodrigo
Pereira fazem parte dos eleitos
de Nuno Pereira, selecionador
nacional dos sub-22, tendo em
vista a preparação da participação Ronda de Qualificação do
Campeonato da Europa do escalão, que decorrerá em Itália, entre 20 e 22 de maio. •

O conjunto liderado por Luís Freitas atravessa um mau momento
e voltou a complicar as contas da
subida, após empate a 29 golos
na visita ao Sassoeiros.
O equilíbrio foi nota dominante
e refletiu-se no resultado. Melhores na primeira parte, o Sassoeiros chegou ao descanso com
um golo de vantagem. A reação
no segundo tempo foi positiva
e os conquistadores conseguiram evitar a derrota. Na próxima
jornada, o Vitória recebe o Benavente. •

© VSC

Xico Andebol somou
nova derrota na elite
© Cláudia Crespo / Mais Guimarães

© VSC

A equipa sénior feminina de voleibol do Vitória teve um arranque
em falso na final da Taça Federação, perdendo em casa, por 3-0,
diante o Sporting, pelos parciais
de 15-25, 20-25 e 21-25.
Depois de um mau primeiro set,

as vitorianas tiveram uma vantagem significativa no segundo
jogo, mas cometeram demasiados
erros e perderam. No terceiro set,
apesar do equilíbrio, a formação
leonina foi mais eficaz. O segundo
jogo disputa-se em Lisboa. •

A formação liderada por Pedro
Correia não esteve ao melhor
nível e saiu derrotada, por 2721, na visita ao ADA Maia, em
partida da 26ª jornada do campeonato. Ao intervalo, o conjunto vimaranense já perdia por

cinco golos de diferença (15-10).
Na segunda parte, apesar das
melhorias registadas, a equipa
da casa soube gerir com tranquilidade o marcador. Raul Roque, com seis golos, destacou-se nos vimaranenses. •
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“Voz Multiplicada” evoca o tempo da escuta
e da fala no museu
No passado dia 7 de maio, o Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) inaugurou cinco exposições que tecem diversos
tipos de relações com as coleções de José de Guimarães. Com direção artística de Marta Mestre, “Voz Multiplicada” é o título do novo ciclo
e remete para a amplificação dos sentidos individuais transformados em coletivos, para aquilo que é múltiplo e político dentro e fora do
museu, para a polifonia como expressão da multiplicidade.
“Voz Multiplicada” desdobra-se
em cinco novas exposições: “A
Língua do Monstro”, de Pedro
Barateiro; “EU UE / Amnésia &
Dislexia”, de Yonamine; “Manifestos”, de José de Guimarães;
“Preambular o Futuro”, de Max
Fernandes; e “Garganta”, uma
exposição coletiva na qual participam Afra Eisma, Asger Jorn &
Noël Arnaud, Dalila Gonçalves,
Gabriel Abrantes, Gabriela Mureb, Janaina Wagner, João Ferro
Martins, Leonor Teles, Luís Lázaro Matos, Mauricio Poblete, Oficina Arara, Rosa Ramalho e Tom
Zé. “Garganta” tem como curador visitante o brasileiro Raphael
Fonseca.
“A Língua do Monstro” é uma
intervenção de ampla escala
de Pedro Barateiro que produz
um curto-circuito entre trabalhos emblemáticos do próprio
artista, uma seleção criteriosa
de objetos que pertencem aos
acervos do CIAJG, e também diversos documentos de arquivo
relacionados com o Estado Novo.
Segundo o artista, a imagem do
Monstro evoca “tudo aquilo que
escapa à norma, aos padrões de
comportamento, traduzindo-se
também numa transformação
necessária ao museu”.

Com “EU UE / Amnésia & Dislexia”, o artista angolano Yonamine
desfaz mitos de origem e autenticidade, através do cruzamento
de referências muito diversas,
polifonias pop e ancestrais. A exposição-instalação é, segundo
Marta Mestre, “atravessada pelo
signo da profanação, do corte e
da colagem, da rasura e do apagamento, emergindo desse pó
visual referências como a deusa
Europa da mitologia grega, os fetiches da beleza eurocêntrica, o
sexo e o capital, e a coleção africana de José de Guimarães”.
Depois de já ter realizado três
manifestos em momentos distintos da sua vida e obra, José
de Guimarães apresenta agora
“Quasi-Manifesto”, realizado em
2022, a convite do CIAJG. Juntos
formam uma tetralogia que afirma a palavra do artista diante
das convenções do mundo. Expressando, de forma lapidar, o
nosso país e as suas contingências históricas, num arco temporal de mais de cinquenta anos,
“Manifestos” ocupará vários espaços do museu.
À semelhança dos ciclos expositivos anteriores, no piso -1 do
CIAJG o público pode encontrar
uma exposição coletiva que re-

sulta de um convite a um curador visitante. “Garganta” reúne
14 artistas de diversas nacionalidades e tem como ponto de partida uma das gárgulas da Igreja
de Nossa Senhora de Oliveira, no
centro histórico de Guimarães.
Este novo ciclo expositivo fica
completo com “Preambular o
Futuro”, de Max Fernandes, uma
intervenção vídeo que irá ocupar
os espaços intersticiais do CIAJG.
Partindo de imagens de arquivo
relacionadas com a inauguração
do museu, em 2012, e num momento em que a cidade reflete
sobre os ciclos de desenvolvimento no contexto dos dez anos
da Capital Europeia da Cultura,
esta intervenção combina filme/
montagem de arquivo, reciclagem de imagem e montagem
intertextual, e dá novos significados a imagens existentes,
povoando o nosso passado dos
futuros nele latentes.
Por ocasião do seu décimo aniversário, o CIAJG convidou María
Iñigo Clavo a assinar um texto de
reflexão, que tem como ponto de
partida os museus que expõem
objetos de culturas ditas extraocidentais. Neste texto, a autora
questiona a ideia de “um tempo
sem tempo”, fora da história civi-

© Direitos Reservados

lizada, e dá pistas, a partir da arte
contemporânea, sobre outras
formas de nos relacionarmos e

experienciarmos estes acervos,
as quais possam restituir a sua
força de pensamento. •

Lenda da música brasileira canta a ancestralidade africana
em Guimarães
© Direitos Reservados

Mito vivo da música brasileira,
Mateus Aleluia, é o segundo
convidado da programação deste ano do ciclo Terra, promovido
pela Capivara Azul – Associação
Cultural, no Centro Internacional

das Artes José de Guimarães
(CIAJG). Prestes a completar 80
anos, traz consigo as canções
que convocam a ancestralidade
africana e uma solenidade quase religiosa, desde os históricos

Os Tincoãs aos seus mais recentes registos a solo.
A importância de Mateus Aleluia para a história da música do
Brasil vem de bem longe. Dos
anos 1970, quando passou a in-

tegrar Os Tincoãs, banda baiana
que ajudou a tornar em objecto
de culto. Foi por sua influência
que o trio, inicialmente conhecido pelos boleros e a música
popular, passou a incorporar
elementos do terreiro e do
candomblé. Foi uma das primeiras bandas a integrar esses
elementos da ancestralidade
africana, no seu disco homónimo de onde saíram hinos como
“Deixa a Gira Girar” ou “Canto
para Iemanjá”.
Depois do sucesso, Mateus
Aleluia mudou-se para Angola,
em 1983, onde passou a desenvolver um trabalho de pesquisa
cultural para o governo angolano e continuou a aprofundar
o seu conhecimento das raízes
culturais dos povos escravizados levados para a sua Bahia
natal. Em 2002, regressou ao

Brasil e em 2010 estreou-se a
solo em “Cinco Sentidos”. Seguiu-se “Fogueira Doce” (2017)
e, mais recentemente, “Olorum”
(2020).
Olorum, na cultura iorubá, é a
divindade que criou a si mesma,
que de si produziu os orixás que
dariam origem ao céu (orum)
e ao mundo em que vivemos
(aiê), estando ele próprio apartado dos humanos. Se nos dois
primeiros álbuns a solo, Aleluia
parecia cantar intimamente,
ecoando suavemente os fortes
tambores de Os Tincoãs na
viola, voz e arranjos sofisticados, no disco mais recente
retorna à fusão do passado,
mas com uma maturidade e
uma força religiosa e política
que o marcam como uma figura
incontornável. •
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S. Torcato enaltece a língua de Camões
e promove a cultura local
A junta de freguesia de São Torcato e o agrupamento de escolas Vale de São Torcato assinalaram o Dia Mundial da Língua Portuguesa
com a 2.ª edição do Prémio Literário Vila de São Torcato. O objetivo é preservar e enaltecer a língua de Camões mas também promover
a cultura local.
Filipe Santos, mentor do concurso literário, lançou o repto ao
presidente da junta que o “recebeu de braços abertos”. Na sua
perspetiva, os jovens de hoje em
dia utilizam muitos “estrangeirismos e inglesismos” por não
saberem “falar os portuguesismos”.
“Constatei que os miúdos, e
pessoas já estudadas, não percebiam português e usavam inglês e os estrangeiros corriqueiros”, contou ao Mais Guimarães.
Há, por isso, uma “necessidade
de incrementar mais o português”.
Para Alberto Martins, presidente da junta de São Torcato, este
é um evento com muito significado. “Significa transmitir às novas gerações a importância do
português e da língua portuguesa”, destacou, dando conta dos
objetivos desta atividade: “potenciar o conhecimento e permitir que os jovens possam escrever sobre a sua terra, as suas
tradições, património e lendas”.
“Nada melhor que atribuir um
prémio literário aos jovens do
3.º ciclo, de forma a incentivá-los a escrever em português, e
a escrever bem em português”,
acrescentou o presidente da
junta que acredita que é necessário “pensar que a língua por-

tuguesa é a nossa casa e a nossa nação”.
Estes concursos são “sempre
de elevada importância” uma
vez que desenvolvem outro tipo
de competência nos alunos. Este
em específico, destaca José Freitas, diretor do agrupamento de
escolas Vale de São Torcato, “faz
enaltecer a língua portuguesa,
nomeadamente a escrita”.
“Saber escrever bem é uma
arte e é uma arte que tem que
ser cultivada”, refere lamentando que, “cada vez mais, com o
telemóvel e o digital, a arte de
bem escrever vai-se perder”.
Para a professora subcoordenadora do grupo de português
da escola, Margarida Vila Nova,
a iniciativa “correu mesmo muito bem”. A professora relembrou
que o português “não é uma língua morta, é uma língua viva”
e o facto de português não ser
apenas uma disciplina, uma vez
que é a língua que utilizamos
para tudo no nosso dia a dia.
Num ano em que quase duplicou o número de textos a concurso, Ana Leonor da Silva, Ana
Francisca Fernandes e Bianca
Fernandes foram as três alunas
distinguidas com o prémio monetário a descontar no comércio local. Este é um motivo que,
para Albertos Martins, deve ser

© Eliseu Sampaio / Mais Guimarães
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salientado. “É assim que vemos
a comunidade e o desenvolvimento da vila e é assim que
queremos todas as iniciativas,
que revertam sempre para o
desenvolvimento integral de S.
Torcato”.

“Temos aqui o
material para
equipar uma sala
de futuro, mas não
temos sala”
O atraso nas obras na escola é
um problema que tem preocupado Alberto Martins e José Freitas. Para o presidente da junta
de freguesia, “esta é uma obra
fundamental que irá alavancar
todo o vale de S. Torcato”.
“Sabemos que temos perdido

população ao longo de todo o
vale e S. Torcato foi uma exceção perdendo menos população
do que a média do concelho”,
recordou. “Temos feito um trabalho para manter a população,
mas sem a e.b. 2, 3 é impossível
mantermos população”, referiu
destacando a “comunidade brilhante que tem resultados comprovados no dia a dia, nos concursos que participa, nas notas
dos alunos”.
A comunidade escolar, acredita
“merece muito mais do que uma
reivindicação do presidente da
junta, merece umas instalações
condignas de uma escola que
tem mais de 40 anos e grita por
necessidade de requalificação”.
José Freitas lembra que “já
desde 2014 que estas promes-

sas vêm” e mostra-se “triste”
pois tem “todas as condições e
mais algumas para ter uma escola que proporciona um ensino
de qualidade, de vanguarda e
futuro”.
“Temos aqui o material todo
para equipar uma sala de futuro, mas não temos sala. Tenho a
candidatura ganha do clube de
ciência viva, tenho falado disto
em concelho geral, temos tudo
preparado para montar esse
clube, temos verba”, lamentou.
“É premente e emergente que
se faça a requalificação da escola”, vincou. “Se assim não for
continuaremos aqui e a dar razões para que a escola sobreviva e para que os alunos consigam manter uma qualidade e
aprender da melhor maneira”. •

PASSATEMPOS E INFORMAÇÕES ÚTEIS
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Dê sangue!

Portugal à mesa com

COLHEITA PERMANENTE

Mário Moreira

Todas as Terças-feiras
das 14h30 às 19h00
Primeiro e terceiro Sábado
de cada mês das 09h00 às 12h30
Local Casa do dador (Azurém)

O pronto a comer
Nos dias de hoje, já não se
come. Enche-se o estômago, já
nem se quer aquilo que se come
serve para aconchegar. Enche,
não sacia.
Vai tudo na onda, em modas,
a cozinha também, a cozinha
perde caráter, por imposição de
hábitos estranhos que moldam
e atrofiam a anatomia do nosso
corpo.
“Meu caro senhor, que quer?
Agora é tudo normal, vai tudo
em modas. Come-se como se
vive. Já não se vive”.
A mesa não acompanha os
costumes, a mesa já não é um
ritual.
Enquanto como uma refeição
de brasa, no interior do restaurante, há uns miúdos a comer
hambúrguer, fazem uma chinfrineira, batatas fritas pelo chão,
cadeiras que se arrastam, tudo
na paz do senhor.
O chef de cozinha de ego bem
empinado, sobranceiro, fita os
olhos na beleza estética dos
pratos que vão saindo da cozinha, bonitos é verdade, muitas
vezes, sem sabor, ao mesmo
tempo que vai criticando os defensores da boa sopa ou da comida de sustento.
A mesa já não é o que era.
Está vacilante, parece cada vez
há mais dúvidas daquilo que se
pretende. Não obstante o objetivo do lucro, já não tanto o que
se serve, como se serve, mas o
que interessa servir.
A mesa já não é o que era, já
não é um rito.
Apesar da ilusão das festas
pontuais que ainda vivemos,
que nos juntam à mesa com
amigos e familiares; o natal, a
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páscoa, os piqueniques de verão, as romarias nas aldeias,
vivem-se ainda as iguarias tradicionais destes momentos solenes.
O sentido da história da refeição coletiva vai-se esmorecendo
todos os dias, os pratos condimentados sabiamente temperados pelas mãos delicadas das
nossas mães e avós ou das cozinheiras domésticas acantonadas às cozinhas dos restaurantes, sabíamos o que estávamos
a comer.
A mesa já não é o que era. A refeição coletiva, perde terreno em
proveito dos especialistas das
comidas mastigadas, sem sabor
e sem cor, sem alegria, das comidas enlatadas, pré-feitas de
supermercado, das máquinas
robotizadas que nos atiram lixo
empacotado.
A mesa já é o que era. Varrem-se as toalhas, os guardanapos
e toda a mise-in-place da mesa
tradicional. A era do garfo, da colher, da malga e muitas vezes o
pão, estão a perder terreno. Vai
dando lugar a comer-se de pé,
a correr, comer com as mãos,
onde a felicidade é transportada
em duas fatias de pão cortadas
ao meio, com coisas lá dentro.
Do telemóvel que mura a própria
presença.
Modernidade (?), vou ali e já
volto!

“Salada de Abacate, Manga e Camarão”
Descascar o abacate. Com a ajuda
de uma faca espetar no caroço,
rodar e retirar. Escavar uma parte
da polpa, esmagar com a ajuda de
um garfo e temperar com sumo de
limão, mel e mostarda. Lavar as

alfaces, descascar a manga, cortar em pedacinhos. Limpar os camarões e saltear em azeite e alho.
Verter molho de mostarda com
mel e limão.

Bom apetite! Um abraço gastronómico.
Envie as suas sujestões para: leitor@maisguimaraes.pt

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

RECEBA O JORNAL POR EMAIL

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

MAIS SAL SALGADO ALMEIDA

maisguimaraes.pt

Teleférico

Pontos de Vista
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Carlos
Caneja Amorim
O advogado vimaranense
é o principal responsável
por trazer para Guimarães a
sede da delegação do Norte
da Associação Portuguesa
de Direito Desportivo, que
abrangerá dos distritos de
Braga, Porto, Viana do Castelo,
Vila Real, Bragança e Aveiro.

Violência verbal
para Rochinha

Última

Passeio dos
Moinhos da Casa
do Povo
de Briteiros
convida à
descoberta
da natureza

A Casa do Povo de Briteiros, em
colaboração com a Sociedade
Martins Sarmento, vai dinamizar
o Passeio dos Moinhos, entre São
Salvador de Briteiros e Sobreposta.
A iniciativa acontece no próximo
domingo, 15 de maio.
Começando no Museu da Cultura
Castreja, pelas 10h00, a caminhada
irá subir até à Citânia de Briteiros,
atravessando o sítio arqueológico,
continuando depois para os moi-

nhos de Portuguediz, onde terá
lugar um momento etnográfico e
uma pequena peça de teatro. O
passeio terminará no lugar da Tojeira, onde se fará um almoço convívio, seguido de animação musical.
A inscrição no almoço deverá ser
feita, até ao dia 14, para os contactos 964 115 070 ou 936 199 003,
ou pelos endereços casadopovo.
briteiros@gmail.com ou asc.sobre-

posta@gmail.com. O almoço tem
o custo de 5€ por pessoa, sendo
gratuito para crianças com menos
de 12 anos. •
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Inaceitável o comportamento
dos adeptos boavisteiros
perante Rochinha, jogador do
Vitória SC, com referências à
morte da sua mãe. De gente que
não sabe estar, e não devia estar
nos campos de futebol.

