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É tempo de colocar Guimarães
de novo na rota dos Caminhos
de Santiago
Estive, na última semana, a percorrer a pé o Caminho Inglês,
desde Ferrol até Santiago de
Compostela. Como eu, algumas
dezenas de peregrinos fizeram
esse Caminho na semana passada e milhares percorreram os
diferentes Caminhos que desembarcam naquela histórica e
importante cidade galega.
Guimarães também integra o
percurso de um dos Caminhos
de Santiago, o Caminho de Torres, recentemente revitalizado
e que se inicia em Salamanca,
passa pela cidade-berço e segue por aí fora, durante mais
cerca de 220 km.
Em dezembro último, na Ceia
de Natal oferecida em Guimarães aos mais desfavorecidos,
no Albergue de S. Crispim, criado em 1315, há mais de 700
anos, como casa de recolhimento e também hospital para
pobres e peregrinos, Domingos
Bragança, o presidente da câmara, falou sobre a necessidade de criar condições para

que ali de pudessem, de novo,
acolher peregrinos de Santiago.
Mas que brilhante ideia voltar a
ter naquele espaço, a vida e a
alegria que se sente nos Albergues dos Caminhos!
Numa altura em que os Caminhos de Santiago são cada
vez mais procurados, em que
as rotas como a do Caminho
Português da Costa começam
a ter demasiados caminhantes
para quem procura a paz que
os caminhos oferecem, a recuperação do Albergue de Guimarães certamente atrairia a
atenção de quem procura viver
esta experiência única, de fazer
o Caminho.
Ainda mais quando o edifício
está perfeitamente enquadrado num Centro Histórico belíssimo como o nosso e num Caminho que inclui quatro cidades
com classificação de Património Mundial.
Recupere-se o Albergue vimaranense e os peregrinos agradecem, e virão sem demora.
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Um país à beira
do colapso
Nas últimas semanas temos sido
sistematicamente confrontados
com notícias que nos dão nota
de uma falência da administração pública cada vez mais iminente. Ora nos é apresentado o
caos à chegada ao aeroporto de
Lisboa, ora são as Urgências dos
hospitais em rutura. Ora são dezenas de milhares de alunos que
chegaram a Abril sem professor
a pelo menos uma disciplina, ora
são as greves nos transportes,
das quais a CP assume um lugar
de destaque. Quem me conhece sabe que apesar de não ser o
maior entusiasta da gestão pública em sectores que podem, a
meu ver, ficar entregues à gestão
privada ou em complementaridade, outros sectores deverão,
pela sua relevância ter sempre
uma presença do Estado, para
garantir a sua universalidade,
nos casos em que se justifique.
Assim, o estado a que o Estado
chegou hoje, não é de espantar,
é fruto de opções políticas e de
formas de gerir sem estratégia,
com foco eleitoralista e sem as
devidas reformas estruturais.
Bem vistas as coisas, ou temos
os piores profissionais do mundo em todos estes sectores, seja
na tarefa mais simples que executam à mais complexa, ou a
gestão política tem empurrado
a administração pública para o
estado actual. Sabemos bem do
valor dos nossos médicos, enfermeiros e todo o pessoal auxiliar,
sabemos bem como se superam
para garantir um dia a dia relativamente normal para quem
recorre ao SNS. Imaginamos que
os funcionários dos aeroportos
não serão todos incompetentes,
assim como sabemos do valor dos nossos professores aos
quais estamos gratos pela dedicação ao futuro do nosso país.

Quem frequenta repartições de
finanças, registos e outros serviços públicos, muitas vezes espanta-se como em condições de
quase decomposição do material
que é colocado à disposição dos
seus funcionários, grande parte
deles, ainda assim, consegue ter
um sorriso na cara para atender
o próximo cliente, que antes de
ser atendido já vem a reclamar
com a espera por que passou.
De facto, ou toda esta gente é
incompetente, o que está longe
de ser verdade, ou atentemos à
única coisa que têm em comum…o patrão. Um patrão socialista,
pouco preocupado com o investimento público, que andou anos
a alimentar uma geringonça gerando ainda mais despesa, que
paga retirando competitividade a
uma sociedade, quer sobre a forma da asfixia fiscal, quer sobre
a forma acima descrita de um
Estado em ruptura. Todos percebemos, no sector privado, que
temos alturas de pico, mas não é
exigível viver em pico, sob pena
do pico ser a normalidade, e
quando o novo pico chega, é sob
a forma de caos. Mas o Governo de Costa vai-nos gerindo, de
caos em caos, com mais ou menos habilidade mediática, até ao
momento em que tudo isto ruirá. Sem reformas estruturais no
sector público, será impossível
ter uma sociedade livre e dinâmica, que permita aos jovens sonhar. Sem reformas estruturais
na administração pública será
impossível ter uma economia vibrante e competitiva. Não podemos esquecer, que por trás dos
números estão pessoas, que por
trás de uma espera de um utente
nas finanças está um trabalhador que perdeu uma manhã. Por
trás de uma ruptura num hospital, está um pai que perdeu uma

noite sem saber onde nasce o
seu filho. Por trás de um aluno
sem professor atribuído está um
adolescente com a sua formação futura posta em risco. Por
trás de mais um comboio que
não faz o seu percurso está um
empreendedor que viu o sonho
por concretizar. É esta entropia,
que se estende a toda a sociedade, onde um estado tentacular
abdica de complementaridade
pública/privada, por estar mais
preocupado na natureza da propriedade do serviço, do que com
a qualidade do serviço ao cliente.
E a culpa é nossa. Sim, porque o
Estado somos todos, porque o
Estado é nosso, porque o Estado
é a forma como nos organizamos
para sermos uma melhor sociedade… Ora se quem nele manda
o está a lançar a um abismo, ou
muda de vida, ou seremos todos
nós a mudá-los de vida a eles. •

Rui Armindo
Freitas
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Feira Afonsina: Avizinham-se quatro dias
de folia e viagem ao passado

© João Bastos / Mais Guimarães

O ano de 2022 assinala o regresso de um dos eventos mais acarinhados pelos vimaranenses. A Feira Afonsina volta a resgatar as
memórias de tempos idos para dar vida às ruas da cidade berço no final do mês de junho.
Depois de dois anos de interregno, em consequência da pandemia, a Feira Afonsina regressa
ao roteiro dos vimaranenses e
dos visitantes que, desde 2011,
transformam Guimarães num
portal do tempo para o passado. A 10.ª edição está inserida
nas comemorações do “Dia 1 de
Portugal”, cujo programa, desenhado pelo Município de Guimarães, pretende celebrar a Batalha de São Mamede, entendendo
esse como o momento em que
se inicia a fundação de Portugal
e que dá origem, como descreveu o historiador José Mattoso,
à “primeira tarde portuguesa”.
Para além da Feira Afonsina, há
dois outros eventos a assinalar
no âmbito deste programa: as
Comemorações do Dia 24 de Junho, com a Batalha de S. Mamede de 1128 em evidência, e as III
Jornadas Históricas, um evento
científico que incide no contexto dos mesteres e mesteirais na
Idade Média, marcadas para o
dia 25 de junho. A Feira Afonsina,
que figura como o evento mais
popular e aguardado da programação, estende-se entre os dias
23 e 26 de junho.
Subjugada ao tema “Do Condado ao Reino” e a privilegiar o
papel do Clero, a Feira Afonsina
vai animar as ruas da cidade de
Guimarães com momentos de
recriação histórica, espetáculos,

sete áreas temáticas, um mercado e sete atividades para o público a partir das 18h00 da próxima quinta-feira, dia 23 de junho,
antes de culminar no Folguedo
Final, o desfile de encerramento
que percorre, em festa, as ruas
da cidade a partir das 21h30 do
próximo domingo, dia 26 de junho.
Quatro dias cheios de atividades para todas as idades, umas
com uma componente mais pedagógica e outras voltadas para
a diversão: é esta a promessa do
programa da Feira Afonsina de
2022, depois de um hiato de dois
anos. O relvado lateral do Paço
dos Duques de Bragança abre o
portal do tempo em 13 ocasiões
ao longo dos quatro dias do programa para levar os espetadores até 1179, na altura em que D.
Afonso Henriques, já impossibilitado pelo acidente de Badajoz,
confessa aos filhos a frustração
de, próximo do fim da vida, não
ter sido ainda reconhecido pela
Santa Sé como Rei nem ter visto
reconhecido o Condado Portucalense como reino independente de Leão e Castela. A recriação histórica vai acontecer às
19h00 e 22h00 de quinta-feira;
às 15h00, 17h00, 19h00 e 22h00
de sexta-feira e de sábado; e às
15h00, 17h00 e 19h00 de domingo. O espetáculo “Espadas e Bailias” vai dividir-se entre o Largo

da Oliveira (às 20h30 de quinta-feira, sexta-feira e sábado) e a
Estátua de D. Afonso Henriques
(às 21h00 de domingo) para levantar a cortina sobre os momentos de felicidade que o povo
vivia, guiado “pelo compasso da
felicidade” e “permitindo que a
melodia crie uma harmonia entre todos, porque ninguém é feliz
a dançar sozinho”.
Pela cidade espalham-se sete
áreas temáticas, disponíveis
entre as 18h00 e a 01h00 de
quinta-feira, as 11h30 e a 01h00
de sexta-feira e de sábado e as
11h30 e as 22h00 de domingo,
que convidam a um mergulho
num mundo diferente. N’O Burgo, situado na encosta do Castelo, estão os artífices que servem o povo e as tropas, que ali
se organizam para defender o
território. No Acampamento dos
Petizes, os mais novos vão poder servir-se da imaginação para
pintar, fazer desenhos, tecer lã,
fazer cota de malha e participar
em jogos dos tempos medievais.
No Jardim dos Infantes, com vista para o Castelo, treinam-se as
futuras damas e cavaleiros: é
preciso pontaria afinada e muito
equilíbrio para superar os desafios. O Largo do Oculto é para
os “que da sociedade procuram
retiro” e oferece conselhos, consultas e produtos místicos. Os
larápios, os pedintes, as meretri-

© João Bastos / Mais Guimarães
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zes, os loucos e os empestados
encontram-se todos no Quelho das Desgraças, lado a lado
com a esterqueira, os objetos
de tortura, o altar dos renegados e o carro dos cadáveres. O
Quotidiano Monástico relembra
D. Mumadona Dias e o Mosteiro
de Guimarães que mandou erguer. E, por fim, o Acampamento
Templário recria o modo de vida
dos Templários, a ordem que se
estabeleceu em Portugal para
ajudar os primeiros reis portugueses nas cruzadas. Há ainda
um mercado que se divide em
duas zonas. A Zona de Iguarias,
com sede na Rua Conde D. Henrique, dedica-se ao “repasto da
população” e convida ao convívio “à volta de uma mesa” onde
“as conversas jorram como o vinho das pipas”. A Zona dos Mercadores estabelece-se no Largo
Martins Sarmento e no jardim do
Paço dos Duques de Bragança.
É através de sete atividades
que os visitantes da Feira Afonsina vão poder viver a realidade da
época. Podem escolher partici-

par de um treino militar enquanto estão Na Pele de Um Guerreiro, podem participar de uma
aula sobre táticas de combate
na Mesa Militar Pedagógica, podem desfrutar de uma refeição
diferente e partilhar a mesa com
um Bispo no Repasto no Burgo,
podem demonstrar as suas habilidades no Acampamento dos
Arqueiros, podem conhecer a
vivência de uma comunidade
religiosa com o Prior da Colegiada como guia na atividade “Nas
Pegadas da Fé: Visita Guiada ao
Quotidiano Monástico”, podem
participar de uma aula sobre os
princípios da medicina medieval
no Receituário Médico ou então
ouvir a história de um rei que
ouvia muito mal e percebia tudo
ao contrário na atividade “As
Histórias da Princesa Lili”. A Feira
Afonsina chega ao fim quando,
depois de os mercadores arrumarem os seus alforges, embalam a cidade em ritmos e danças de festa numa alegria que
percorre as principais artérias de
Guimarães. •
© João Bastos / Mais Guimarães
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A Associação Vimaranense de Hotelaria
espera “um impacto muito grande
na cidade”
© Direitos Reservados

© João Bastos / Mais Guimarães

No lançamento da programação das comemorações do
“Dia 1 de Portugal”, Paulo Lopes
Silva, vereador da Câmara
Municipal de Guimarães com
o pelouro da cultura, alertou
para os “milhares” de visitantes
que são esperados na cidade
berço ao longo dos próximos
dias. E deixou uma palavra
especial para que o comércio,
a restauração e a hotelaria
local estejam preparados para
um momento importante para
a cidade. O Mais Guimarães
falou, em exclusivo com José
Diogo Silva, presidente da
Associação Vimaranense de
Hotelaria desde dezembro de
2021. É a primeira vez que vai
ocupar o cargo no decorrer
da Feira Afonsina e, por isso,
confessa ser difícil fazer projeções: “hoje em dia não fazemos
muitas previsões, preferimos
fazer depois um balanço das

coisas que correram bem e
que correram mal”. É com
“expetativas moderadas” que
o presidente da Associação
Vimaranense de Hotelaria vê
o evento, mas não deixa de
enfatizar que “acreditamos que
a Feira Afonsina é um dos atrativos que Guimarães cria para o
setor da hotelaria, do comércio
e de todas as outras atividades
económicas” e sublinha que há
o conhecimento de que “um
evento desta magnitude tem
sempre um grande impacto
quer a nível económico, quer a
nível turístico”.
Apesar de reconhecer que
“a Feira Afonsina poderá não
ser uma das maiores feiras
medievais que existem”, José
Diogo Silva enfatiza que há
um ponto muito positivo que
joga a favor da cidade berço:
“Guimarães tem uma coisa
que outras cidades não têm,

que é o centro histórico onde
a própria Feira Afonsina se
pode desenrolar”. O presidente
da Associação de Hotelaria
Vimaranense sublinha que “a
cidade já é um ponto turístico
muito atrativo” e “torna-se
um ponto de referência ainda
maior” quando há “eventos
desta magnitude”. O presidente
da Associação Vimaranense de
Hotelaria acredita que a Feira
Afonsina “mobiliza pessoas de
Guimarães”, mas “também visitantes que se interessam por
estes eventos”, especialmente
visitantes da região. O sucesso
de mais uma edição da Feira
Afonsina vai ser medido só no
final, depois do Folguedo Final
agendado para o início da noite
do próximo domingo. Com a
“incerteza” que “ainda paira no
ar”, pede-se cautela, mas José
Diogo Silva acredita “que seja
mais um sucesso”. •
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Campo de S. Mamede é palco das
comemorações da “primeira tarde
portuguesa”

Completam-se, este ano, 894 anos desde a Batalha de S. Mamede, a 24 de junho. Para Guimarães, o “Dia 1 de Portugal” tem um sabor
diferente, especialmente este ano que, após dois anos de pandemia, traz consigo uma programação vasta para honrar a memória
do primeiro Rei de Portugal.
© Direitos Reservados

curso de investigação conducente
ao Grau de Mestre em Ensino de
Música na Universidade Católica.
Atualmente é diretor artístico da
Sociedade Musical de Pevidém,
é maestro da Banda Musical de
Pevidém e da Orquestra Juvenil
de Pevidém – da qual foi também
fundador – e diretor artístico e
maestro do Orfeão da Coelima.
Na vertente letiva, é professor na
Universidade do Minho, na Universidade de Aveiro e no Conservatório de Guimarães, para além de
ser também diretor pedagógico da
Academia de Música Comendador
Albano Abreu Coelho Lima, em
Pevidém.
A atribuição dos galardões foi

aprovada, por unanimidade, na
reunião do executivo municipal
desta segunda-feira, 20 de junho.
Ricardo Araújo expressou a “total
concordância da coligação Juntos
por Guimarães”. “São quatro
cidadãos que Guimarães faz
muito bem em reconhecer, pelo
seu mérito naquilo que desenvolveram em Guimarães e também
na sua promoção”, acrescentou o
vereador.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Guimarães, a distinção será bem atribuída a “quatro
vimaranenses
excepcionais”.
“São distinções honoríficas que
orgulham todos os vimaranenses”,
completou o edil. •
© Direitos Reservados

O Campo de S. Mamede é o local
escolhido para as comemorações,
cujo ponto alto é a sessão solene,
que acontecerá pelas 18h30. Este
ano, o ministro da Administração
Interna, José Luís Carneiro, vai
associar-se às comemorações,
presidindo a cerimónia aberta ao
público.
Neste dia da Fundação de Portugal, também considerado como
“A primeira tarde portuguesa”,
pelo historiador José Mattoso, terá
também lugar a entrega de Medalhas de Mérito Municipal. Teresa
Gama Brandão, Jorge Nascimento,
Ernesto Soares e Vasco Silva de
Faria são as personalidades em
destaque.
Teresa Gama Brandão vai receber a medalha de mérito social.
Nascida em Vila Praia de Âncora,
rumou até Inglaterra onde concluiu o curso de Língua Inglesa e
estudou História e Poesia Anglo-saxónicas. Posteriormente, em
Guimarães, exerceu a sua atividade profissional no Colégio de Nossa Senhora da Conceição, onde
lecionou aquelas línguas durante
15 anos. Impulsionou a criação da
Associação Luso-Britânica e, mais
tarde, do Instituto Luso-Britânico,
do qual é coordenadora e diretora
de Estudos desde a sua criação,
há 42 anos. Foi eleita para assumir
responsabilidades dirigentes na
Santa Casa da Misericórdia de
Guimarães, a cuja Assembleia
Geral presidiu durante 12 anos, na

Conferência Vicentina ou no Lions
Clube, onde a chegou a presidir ao
Conselho Nacional de Governadores.
Jorge Nascimento vai receber a
medalha de mérito cultural. Ligado a Guimarães desde o verão de
1963 e residente desde 1970, Jorge
Nascimento ligou-se ao movimento associativo em 1971, tornando-se sócio fundador e dirigente
da Associação JUNI. Foi também
sócio Fundador e membro dos
corpos sociais do Motor Club de
Guimarães, Presidente da direção
da ERDAL, Vice-Presidente da
Sociedade Musical de Guimarães
e Membro fundador do Chorus
Anima Populi.
Licenciado em Português e
Francês, Mestre em Educação
com especialidade em Desenvolvimento Curricular, e Doutorando
em Educação com a mesma
especialidade, desenvolveu uma
intensa carreira profissional e desempenhou inúmeros cargos de
responsabilidade. Autor de inúmeros artigos em revista e em livro no
âmbito da formação e da educação, desempenha atualmente as
funções de Coorientador de Teses
de Mestrado em Administração e
Gestão Escolar, na Universidade
Portucalense, e, também Consultor da Universidade Católica
para os Territórios Educativos de
Intervenção Prioritária.
A medalha de mérito humanitário será entregue a Ernesto

Soares. Nascido em 1957, em
Vieira do Minho, Ernesto Soares
dedicou mais de 47 anos, de bons
e efetivos serviços, aos Bombeiros
Portugueses. Alistado no Corpo
de Bombeiros de Caldas das
Taipas desde agosto de 1973, ali
foi percorrendo os sucessivos
graus da carreira, desde bombeiro
de 3.ª, passando por Subchefe,
Chefe, Ajudante do Comando e
2.º Comandante, assumindo, em
diversos períodos, as funções
de Comandante em regime de
substituição. Detentor de vários
louvores, a coragem, extrema
dedicação e espírito humanitário
com que se dedicou à sua missão
de bombeiro granjearam-lhe o
reconhecimento
generalizado
entre os seus pares. Após toda
uma vida de abnegada dedicação
ao próximo, feita de competência,
responsabilidade e compromisso,
abandonou o ativo em 2022,
aguardando-se a sua merecida
passagem ao Quadro de Honra.
O vimaranense Vasco Silva de
Faria receberá a medalha de mérito artístico. Nascido em 1978, em
Guimarães, Vasco Silva de Faria é
trompetista, professor, maestro e
diretor artístico. Foi-lhe conferido
o Grau de Doutor em Música e
Musicologia – variante Interpretação pela Universidade de Évora
e o Grau de Mestre em Estudos
da Criança – Educação Musical
pela Universidade do Minho, com
distinção. Atualmente, frequenta o

23 DE JUNHO (QUINTA-FEIRA)
18h00 – Origem, de Ana Monteiro
Inauguração de mural alusivo à
Batalha de São Mamede
Local: Campo da Ataca
24 DE JUNHO (SEXTA-FEIRA)
09h30 – Hastear das Bandeiras
Local: Paços do Concelho
10h00 – Missa Solene com a
participação do Chorus Anima
Populi
Local: Igreja da Oliveira
10h00 – Passeio Bicicleta “Dia 1
(um) de Portugal”
11h30 – Inauguração do Parque
da Batoca – Candoso São
Martinho
17h50 – Deposição de coroa de
flores na estátua de D. Afonso
Henriques
18h00 – Abertura do Módulo
3D da Batalha de São Mamede
– Filme imersivo a 360o
Local: Campo de São Mamede

18h30 – Sessão Solene Evocativa do 24 de junho de 1128
Local: Campo de São Mamede
25 DE JUNHO (SÁBADO)
10h00 – Cerimónia de Descerramento das placas toponímicas dos arruamentos do
Loteamento de Cães de Pedra:
Rua da Indústria – Rua do Bairro C – Avenida Herculano José
Fernandes
11h30 – Inauguração da Nova
acessibilidade da Rua Divino
Salvador à EM 580 Pinheiro/
Abação
21h30 – Concerto de Órgão
e Sinos (Direção Artística de
Nuno Mimoso)
Local: Igreja da Oliveira
26 DE JUNHO (DOMINGO)
16h30 – Concerto de Órgão
e Sinos (Direção Artística de
Nuno Mimoso)
Local: Igreja da Oliveira
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Maioria socialista aprovou aquisição de bens
no valor de 2 milhões. “Mau exemplo de
gestão”, diz oposição

P.07

O município de Guimarães vai intervir na situação de dificuldade financeira que atravessa a Taipas Turitermas. Foi aprovada, na reunião
de Câmara desta segunda-feira, 20 de junho, a aquisição bens patrimoniais da cooperativa, entre eles o prédio urbano situado na
Alameda Rosas Guimarães, no qual, para além de outros equipamentos, o restaurante e parque de campismo, está edificado o
polidesportivo.
© Direitos Reservados

A proposta referente ao valor de
dois milhões de euros foi aprovada com a maioria socialista e voto
contra da oposição, que se mostrou desagradada com a solução
encontrada pelo município.
Bruno Fernandes, vereador
da coligação Juntos por Guimarães (JpG) evidenciou a “rotura
financeira” em que Turitermas se
encontra, que já vinha a dar sinais
desde 2015, e afirmou que esta
é uma situação que evidencia as
“estratégias erradas” tomadas por
parte das diferentes direções, que
classifica como “incompetentes”.
O vereador lembra que a Câmara
é a principal acionista da cooperativa, com 95%, e acusa o executivo vimaranense de “desbaratar o
dinheiro dos vimaranenses”, uma
vez que comparticipou o polidesportivo e agora vai adquiri-lo.
“Censurámos o negócio. Aquilo
que vai acontecer é que os vimaranenses vão pagar dois milhões
de euros à Taipas Turitermas para
corrigir erros de gestão feitos ao
longo dos últimos anos, ao fazer
investimentos para os quais não
tinha dotação financeira”, referiu
aos jornalistas.
Além disto, Bruno Fernandes reitera que as direções “não podem
ser escolhidas em função da cor
partidária” e diz não ter dúvidas
de que a cooperativa está “mais
ao serviço de uma estratégia po-

lítico-partidária do que ao serviço
dos taipenses e da comunidade”.
Assim, solicita um estudo de viabilidade económico-financeira, bem
como uma auditoria independente
às contas da cooperativa.
A seu ver, o “presidente da Câmara Municipal tem feito ouvidos
moucos àquilo que têm sido os
alertas dos mais variados quadrantes”.
Já Ricardo Araújo lembrou o
endividamento bancário atual em
que a Taipas Turitermas se encontra, que ultrapassa os 5 milhões
de euros. O social-democrata
indagou Domingos Bragança
acerca da responsabilidade dos
gestores e questionou a situação
patrimonial da cooperativa no seu
todo, uma vez que apenas são conhecidas as dívidas às entidades
bancárias.
“A Taipas Turitermas tem vivido
acima das suas possibilidades e
não é capaz de libertar meios para
fazer face às despesas que tem,
nomeadamente às dívidas. É de
uma péssima gestão”, completou.
Assim, considera que “é absolutamente inadmissível que alguém
tome a decisão de financiar a
empresa por via da aquisição de
um imóvel sem conhecer, à data
de hoje, o relatório e contas e a
sua situação patrimonial”.
Assim, Ricardo Araújo sugere
que “o PS reveja a forma como

recruta os administradores para
estas empresas municipais, a elaboração de um plano estratégico
económico-financeiro e que sejam
equacionadas outras soluções tais
como a concessão da exploração
da Taipastermal”.
Domingos Bragança justifica o
endividamento “avultado” com a
requalificação dos Banhos Novos
e do polidesportivo, afastando
o cenário de “desvio ou gestão
danosa”.
Reconhecendo o mérito das
obras levadas a cabo na estrutura,
o edil vimaranense admite que
“era esperada uma maior comparticipação de fundos europeus,
que estavam previstos” e, neste
momento, a cooperativa não tem
possibilidade de saldar as dívidas,
uma vez que “os períodos de
amortização não estão de acordo
com a libertação de fundos”. A
reprogramação da dívida não tem
sido possível, o que torna urgente a intervenção do município
através da aquisição dos bens
patrimoniais.
“A proposta que vem hoje ter à
Câmara tem que ser aperfeiçoada”, explicou o edil vimaranense,
que acrescentando que será
necessário um diálogo com o
Tribunal de Contas, que terá que
dar o visto para que o negócio seja
concretizado.
O presidente da Câmara Muni-

cipal confirma que “não afasta
nenhum cenário” e admite a possibilidade de concessão ao setor
privado. “É preciso resolver esta
situação. O investimento foi bom
para as Taipas, para as Termas,
logo, foi bom para Guimarães”,
afirmou.
A seu ver, o investimento realizado no pavilhão gimnodesportivo
não seria da responsabilidade da

Taipas Turitermas, apesar de ser
sua propriedade, uma vez que
é um investimento “de natureza
claramente municipal”.
“Em bom rigor, se a Câmara
puder transferir dois milhões de
euros para a Taipastermal, não
está mais do que a assumir um
investimento municipal que já deveria ter sido feito em 2017/2018”,
finalizou. • Juliana Machado

Oposição questiona Domingos Bragança sobre ocupação da reabilitada
Escola de Arcela

© Direitos Reservados

A ocupação da Escola da Arcela
foi um dos temas em destaque da
reunião do executivo municipal
desta segunda-feira, 20 de junho.
No período antes da ordem do
dia, Ricardo Araújo, vereador da
coligação Juntos por Guimarães
(JpG), indagou o presidente da
Câmara Municipal relativamente
à ocupação daquela estrutura,
que já se encontra reabilitada há
cerca de meio ano, destinada à
instalação da Direção Regional de
Agricultura.
Atualmente a funcionar no edifício da GNR, Domingos Bragança
esclareceu que a vontade da
Direção Regional de Agricultura é

que os seus serviços continuem
a funcionar “no centro da cidade,
junto à Câmara Municipal”.
O presidente do município reiterou a necessidade de intervir na
requalificação dos edifícios junto
aos paços do concelho, entre a
Biblioteca Municipal Raúl Brandão e o edifício do Leite, onde se
pretende instalar a Assembleia
Municipal. Também o departamento financeiro se encontra
temporariamente localizado na
extensão do Museu Alberto Sampaio, mas pretende-se que esse
serviço regresse para os edifícios
sob a alçada da Câmara.
A decisão da instalação da Loja

do Cidadão na Rua Santo António
ou na envolvente dos edifícios
municipais também determinará
o espaço disponível para a instalação dos serviços municipais.
“Temporariamente, os serviços
da agricultura vão ter mesmo
que se mudar para a Escola da
Arcela, que foi requalificada precisamente para isso”, referiu o edil
vimaranense.
Ricardo Araújo considera que a
Escola da Arcela é “um equipamento importante, que não se
justifica que esteja inutilizado” e
lembra que “a Junta de Freguesia
da cidade já manifestou interesse
em ficar responsável pela sua

utilização”.
Considerando que “é um equipamento importante para a comunidade da Arcela, mas também para
a cidade”, Ricardo Araújo esclarece
que a sua ocupação pela Direção
Regional de Agricultura não era a
sua opção, mas “é melhor do que
estar desocupado”.
O vereador da JpG alertou ainda
para o facto de vários serviços
municipais “estarem a utilizar
instalações, há vários anos, que
todos reconhecem não terem
as condições necessárias para
exercerem as suas funções e
responsabilidades”.
O social-democrata lembrou

que o departamento de ação
social já deveria estar a exercer
funções no antigo edifício da
GNR, mas tal não é possível,
uma vez que ainda está a ser
utilizado pela Direção Regional
de Agricultura. •
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Hospital de Guimarães
quer poupar 170 mil euros
no consumo energético
anual

A operação de eficiência energética no Hospital da Senhora da Oliveira de
Guimarães (HSOG) tem como finalidade a implementação de medidas de
eficiência energética e utilização de energias renováveis.
A relevância estratégica deste investimento encontra-se “alinhada com a promoção da utilização
racional dos recursos, priorizando
as grandes linhas de atuação nas
áreas da eficiência energética e da
produção de energias renováveis,
garantindo a prossecução de uma
estratégia nacional sustentável”,
refere a unidade hospitalar em
comunicado às redações.
Trata-se de um investimento
financiado a 95% pelos Fundos
Estruturais e de Coesão, ao
abrigo do PO SEUR – Programa
Operacional de Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos.
Com a implementação destas
medidas, estima-se uma redução de 56% no consumo anual
energético e cerca de 62% nas
emissões de CO2.
Assim, prevê-se que a redução
de consumos energéticos se
traduza numa poupança média
anual de cerca de 170 mil euros.
A efetivação da Instalação de
Painéis Solares Fotovoltaico, a
produzir eletricidade para consumo interno desde setembro

© Direitos Reservados

Bolsa de Estudo Fernando
Teixeira vai apoiar duas
candidaturas ao ensino
superior
A Casa do Pessoal do Hospital de
Guimarães vai apoiar a formação
académica superior dos seus sócios com uma bolsa de estudo.
A bolsa de estudo “Fernando Teixeira”, para o ano letivo 2022/23,
destina-se a apoiar e incentivar
a realização de estudos superiores: licenciatura, pós-graduação,
mestrado, doutoramento ou
pós-doutoramento. O período
de candidaturas decorre durante
o mês de outubro de 2022 e são
elegíveis todos os seus sócios.
A este propósito, o presidente
da Direção da Casa do Pessoal,
Tiago Oliveira, classifica a iniciativa como “inovadora”, que tem
por objetivo “incentivar e apoiar
os nossos associados a melhorarem o seu nível formativo,
apostando nas suas competências profissionais”.
“Para nós, a aposta na formação é uma visão estratégica de
melhoria das competências, por

isso mesmo julgamos essencial
proporcionar aos nossos sócios
este apoio. Mantemos o nosso
grande objetivo que é tornar a
Casa do Pessoal cada vez mais
vantajosa para os associados”,
acrescentou o responsável.
A bolsa é patrocinada pela
Liga dos Amigos do Hospital
de Guimarães e irá apoiar duas
candidaturas com 500 euros
cada. A designação “Fernando
teixeira” é uma homenagem ao
primeiro presidente da Direção
da Casa do Pessoal, no mandato
1993/94.
A Casa do Pessoal do Hospital
de Guimarães tem como missão
principal promover iniciativas
de caráter social, cultural, recreativo, turístico, desportivo e
formativo que possibilitem aos
associados aproveitar da melhor
forma o seu tempo livre, conviver entre si e também apostar na
sua formação.
© Direitos Reservados

de 2021, garante ao HSOG uma
poupança anual de cerca de
50.000,00€.
A Classe energética do edifício
presente no Certificado Energético antes da implementação da
operação é “D”. Este investimento
permitirá atingir a classe energé-

tica de “B”.
“Esta é mais uma obra de grande importância na requalificação
energética desta Hospital, que
cumpre com a sua preocupação
de melhoria continua com excelência”, pode ler-se na mesma
nota. •

Escola EB 2,3 D. Afonso Henriques assinala fim do ano letivo com “Caminhada
da Amizade”
© Direitos Reservados

© Direitos Reservados

rvados

Para assinalar o encerramento
das atividades letivas, no dia 15
de junho, a comunidade escolar
da Escola EB 2,3 D. Afonso
Henriques saiu fora de portas
para confraternizar no seio da
natureza.
Em, comunicado às redações,
a escola explica que “as turmas
do 5.º ao 8.º ano de escolaridade

perfilavam-se na entrada da
escola, ansiosas pelo início da
“Caminhada da Amizade”, quando foram surpreendidas com um
rap dos alunos do 8.º B sobre
proteção ambiental, fazendo
alusão à pintura urbana – “O
Mar Começa Aqui” – realizado
junto a uma sarjeta, à entrada da
escola, sob a égide do Programa

Eco-Escolas”. Alunos, professores e assistentes operacionais
rumaram para o Parque da Cidade Desportiva e, em conjunto,
“puderam desfrutar da natureza
e do almoço piquenique, dado
que esta iniciativa visava, essencialmente, fomentar o convívio
entre toda a comunidade escolar,
após dois anos de pandemia”. •
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Guimarães esteve representado
na Conferência Anual da Rede Europeia
Eurocities
O município de Guimarães esteve representado na Conferência Anual e Assembleia-Geral da Rede de Cidades Eurocities em Espoo,
na Finlândia, que decorreu entre os dias 8 e 10 de junho. A delegação foi liderada pela vice-presidente do município de Guimarães,
Adelina Pinto, e integrou ainda a coordenadora da Estrutura de Missão – Guimarães 2030, Isabel Loureiro, o diretor Executivo do
Laboratório da Paisagem, Carlos Ribeiro, e o jovem selecionado no âmbito do programa “Future Mentors” José Mendes.
© Mais Guimarães

A vice-presidente da Câmara
de Guimarães representou o
município na reunião de alto
nível que juntou os diferentes
representantes políticos das
cidades europeias. Na ocasião,
foi subscrita uma declaração
política, apresentada em plenário pelo presidente da Rede
Eurocities e Presidente da Cidade de Florença Dario Nardella,
que enaltece a importância de
“todas as instituições Europeias
e governos Europeus acelerarem
o processo de candidatura da
Ucrânia à integração na União
Europeia”.
No discurso do ex-Comissário
Europeu Jyrki Katainen, a cidade
berço foi elogiada por uma das

suas boas práticas, a Calculadora
Individual da Pegada Ecológica,
que tem sido divulgada junto da
comunidade, e que representa
uma das ações que promove o
maior conhecimento do território
e o envolvimento dos cidadãos.
Também na sessão principal,
José Mendes teve oportunidade
de ser um dos dois representantes dos jovens mentores,
explicando a importância desta
iniciativa promovida pela Eurocities e que em Guimarães
envolveu cinco jovens que foram
responsáveis pela mentoria à
vice-presidente do Município de
Guimarães, e presidente do Laboratório da Paisagem, Adelina
Pinto. •

São Torcato assinalou 27º aniversário
de elevação a Vila
© Direitos Reservados

Casa da Memória desafia
famílias para uma oficina
de técnicas de impressão
No passado domingo, dia 19 de
junho, a Casa da Memória de
Guimarães desafiou as famílias
para uma oficina de técnicas
de impressão e estamparia em
tecido, numa inciativa levada a
cabo pela Educação e Mediação
Cultural d’A Oficina.
Sob a orientação de Teresa
Arêde, a proposta consistiu
em desenharem sonhos: “do
que sonhámos ontem e do

que sonhamos para o futuro”.
Posteriormente, os desenhos
transformaram-se em lenços de
tecido, “que podemos dobrar e
para sempre guardar perto de
nós”. Numa viagem por entre
a tradição têxtil e o Bordado
de Guimarães, os participantes
serão desafiados a estampar
tecidos numa mistura de cores
com efeitos inesperados. •
© Direitos Reservados

São Torcato comemorou, esta
terça-feira, 21 de junho, o 27º aniversário da elevação ao estatuto
de Vila.
A data foi assinalada pela Junta
de Freguesia com um conjunto de
atividades e eventos. Pelas 9h00
aconteceu o hastear da bandeira
da Vila, na sede da Junta de Freguesia, seguido do repique dos
sinos pelo carrilhão da Basílica,

pelas 12h00.
O ponto alto foi a sessão solene
comemorativa, que aconteceu
pelas 21h30, no pavilhão da EB23
de São Torcato, onde foram entregues os diplomas de mérito escolar “Armando Gabriel”, diversos
diplomas de méritos desportivo,
o Pergaminho da Vila e a medalha da Vila – o prémio máximo
que Junta de Freguesia atribui. As

comemorações continuarão com
a participação na inauguração
do mural alusivo à batalha de
São Mamede pelas 18h00, no dia
23 de junho no Campo D’Ataca.
Esta é uma Iniciativa da Câmara
Municipal de Guimarães) que
prevê ainda a colocação de uma
coroa de flores no no monumento
do Campo D’Ataca, no dia 24 de
Junho, pelas 9h30h. •
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A Oficina: mês de julho
preenchido e com várias
propostas criativas
As primeiras semanas de julho em Guimarães irão proporcionar diversas
oportunidades ao mais novos para “explorações de novos saberes e gostos,
com a criação de oficinas de poesia, criação de figuras articuladas, de olaria, de
arte perfomativas, de teattro e técnicas de impressão e estamparia em tecido”.
© Direitos Reservados

Nesse sentido, a Oficina irá
potenciar a descoberta através
de várias propostas criativas
que irão decorrer entre 4 a 8 e
de 11 a 15 de julho na Loja Oficina
(LO), no Centro Internacional das
Artes José de Guimarães (CIAJG),
Casa da Memória (CDMG), Centro
Cultural Vila Flor (CCVF) e Espaço
Oficina (EO).
Na semana de 4 a 8 de julho,
sempre das 14h30 às 16h30, a
oficina ”Loja Oficina de Vender
Poetas” será realizada em processo contínuo de criação ao
longo de toda a semana. Esta
oficina dirigida a 15 participantes
maiores de 6 ano propõe a exploração da palavra, do corpo e do
próprio espaço para que no fim se
possa convidar o público em geral
a desfrutar de um encontro único.
Na semana que se segue,
atravessa vários outros espaços
culturais de Guimarães de 11 a
15 de julho, às 10h00 e às 15h00,
com novas oficinas criativas a
cada dia que passa. Neste caso,
a participação é igualmente
reservada a 15 pessoas maiores
de 6 anos de idade e tem o preço
de 2 euros por participante (por
sessão, com cerca de 120 minutos
de duração), mediante inscrição
prévia nas mesmas condições
acima referidas.
Na segunda-feira, o CIAJG é
palco para novos criadores com
novos saberes e muita criativida-

de à mistura na oficina de criação
de figuras articuladas. “Meio Isto
Meio Aquilo” é o nome da pele que
reveste todos os seres e peças
que daqui irão nascer às mãos
dos exploradores mais novos na
companhia da orientadora Teresa
Arêde. A terça-feira convida a
percorrer uma tradição feita de
barro e de histórias, a olaria vimaranense. Orientados por Maria
Fernanda Braga e inspirados pela
Cantarinha dos Namorados, os
mais novos têm a oportunidade
de fazer parte das “Histórias de
Cântaros e Cantarinhas”.
Chegados a quarta-feira, dá-se
a entrada d’ “O elefante na sala”,
oficina de artes performativas
orientada por Luísa Abreu na
Sala de ensaios do CCVF. O dia
14 de julho, quinta-feira, acontece

“Entre o palco e os bastidores”,
com Matilde Magalhães a orientar
uma oficina de teatro a ter lugar
no Espaço Oficina. A partir de
jogos teatrais, com um pouco de
movimento à mistura, parte-se
em conjunto à descoberta para
entender o que é ser um ator ou
uma atriz, e para descobrir ainda
os bastidores do Espaço Oficina,
desde os camarins aos figurinos.
O úlltimo dia desta jornada
de oficinas de férias de verão
realiza-se a 15 de julho na Casa
da Memória, com Teresa Arêde
ao leme para dirigir os jovens
participantes até “Sonhos de
Bolso”, oficina de técnicas de impressão e estamparia em tecido
a desenharem sonhos, aqueles
que sonhámos ontem e os que
sonhamos para o futuro. •

Finalistas da Licenciatura em Artes Visuais
expõem no CAAA
Os finalistas da licenciatura em
Artes Visuais da Universidade do
Minho vão inaugurar, no Centro
para os Assuntos da Arte e da Arquitetura (CAAA), no dia 22 de junho, pelas 18h00, uma exposição,
“Ficcionar o Real: O Quotidiano
Mágico”.
“Espero que vivas em tempos
interessantes é uma expressão
popular derivada de uma maldição
tradicional chinesa. Embora pareça uma benção, a expressão traz
consigo um quê de ironia”. É este o
mote para a exposição dos alunos
finalistas de Artes Visuais.
“Que tempos são estes que vivemos?”, questionam respondendo
que “são tempos em que o real

pode ser ficcionado e o quotidiano
se tornar um lugar mágico”. Esta
magia é aparentada da magia do
realismo mágico, um modo narrativo usado principalmente na literatura sul-americana que permite
à escritora desestabilizar suposições, definições que sustentam
uma suposta realidade, pondo a
nú contradições e construções
socioculturais. No realismo mágico, magia refere-se ao mistério
da vida, mas também a qualquer
ocorrência e particularmente a
qualquer coisa espiritual ou inexplicável pela ciência racional.
“Trazendo a magia para o quotidiano, ficciona-se o real”, explicam
em comunicado. E acrescentam:

“o lugar da ficção esteve sempre
relacionado à poesia, à narrativa
literária e ao seu descompromisso
com a realidade. Em oposição à
ficção estava a história, o lugar
da verdade, dos fatos, concebida
como sucessão empírica dos
acontecimentos”. Albjon Lushi,
Ana Leandro, André de Abreu,
Diana Costa, Eleonor Cadete,
Helena Figueiredo, Hugo Sousa,
Inês Varandas, Joana de Carvalho,
Liliana Martins de Miranda, MANIA,
Mónica Lucas, Rita Peixoto, Sofia
Morim, Tamy Harada e Vera Vieira,
apresentam modos de olhar e viver os nossos tempos interessantes ficcionando o real e trazendo
magia para o quotidiano. •
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Investigadores da UMinho
desafiam as crianças
a falar de cidadania
e do ambiente
Dois investigadores da Universidade do Minho estão há quase 30 anos, 12 em Portugal, a
desafiar as crianças a falarem
dos seus direitos e a expressarem os seus sentimentos
e olhares sobre cidadania
infantil e ambiente.
O projeto de Grécia Rodríguez e Leonardo de Albuquerque chama-se “Soy Niño, Sou
Criança” e já correu mundo.
Uma face visível do trabalho
é a exposição “Janelas de Luz
para a Infância”, que tem passado por diversas localidades
do país nos anos recentes e
esteve, até 17 de junho, no
Centro de Turismo de Ponte
da Barca, distrito de Viana do
Castelo.
Os cartazes trazem diversas
reflexões e criações artísticas
dos mais novos. “Para que vamos brincar na escola se nem
vamos brincar com os amigos
por causa de um telemóvel?”,
refere Maria Maciel, de oito
anos. “Nós, todos, temos que
aprender que a Terra não é
um caixote de lixo”, diz Sara
Araújo, também de oito anos.
A mostra dá ênfase aos trabalhos feitos neste ano letivo
por 91 crianças do 3.º ano de
Ponte da Barca. A iniciativa
tem o apoio do município, do
agrupamento escolar local e
do programa “Cultura para
Todos”.
“A exposição destaca as
crianças como seres humanos
plenos, tudo isto num contexto livre, cooperativo, afetuoso,
respeitador e multicultural”,
frisam Grécia Rodriguez e
Leonardo de Albuquerque,
doutorandos em Sociologia da
Infância e membros do Centro
de Investigação em Estudos
da Criança da UMinho. “Na
verdade, somos apenas um
canal que dá visibilidade à
sabedoria e conhecimento
das crianças, que estimula o
seu compromisso e empatia
com os outros e que as torna
comunicadoras ativas”, acrescentam.
A rede de comunicação in-

fantil “Soy Niño, Sou Criança”
inclui formações, oficinas,
rubricas nos media e intercâmbios. Esta organização
não-governamental deu os
primeiros passos em 1993,
em programas de rádio com
crianças transmitidos pela
Emissora Cultural de Caracas,
na Rádio Nacional e na Rádio
Fé e Alegria (Venezuela), e foi
crescendo, desde o Canadá à
Grécia. Acolheu formações da
UNESCO, da Rádio Nederland,
da Deutsche Welle, da Rádio
França Internacional e estabeleceu parcerias com entidades
como UNICEF, American Field
Service e MultiRio. O projeto
venceu o Prémio Nacional de
Jornalismo da Venezuela e o
Seeds of Science em Portugal.
A ligação a Portugal surgiu
em 2007, apoiada pelo Centro Cultural de Belém e pela
coreógrafa Madalena Vitorino.
Em 2009, o documentário
“Morcegos”, da “Soy Niño,
Sou Criança” e da associação
ambiental ACOANA, ganhou
o Prémio de Melhor Animação do Festival Challenges,
em Braga. Em 2012, a “Soy
Niño, Sou Criança” iniciou a
página mensal “Conversas
Gigantes”, no jornal Diário do
Minho, além de um conjunto
de protocolos com autarquias
e outras entidades. “Como
resultados finais do nosso
doutoramento em Estudos da
Criança na UMinho, queremos
contribuir para consolidar este
projeto com longa história.
Trata-se da criação do Centro
Intercultural de Educomunicação, Ambiente e Cidadania
Infantil ‘Soy Niño, Sou Criança’
e desejamos convocar mais
crianças a participarem como
pessoas e cidadãs”, comenta
Grécia Rodríguez. “Pretendemos oferecer estes serviços
educativos para desenvolver
também a compreensão da
natureza e do ambiente como
sistemas vivos e dinâmicos e
como uma herança valiosa a
defender”, complementa Leonardo de Albuquerque. •
© Direitos Reservados
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Sofia Ferreira: “Este é o momento de olhar
com responsabilidade para o Partido
Socialista de Guimarães”
A candidata à liderança da concelhia do Partido Socialista de Guimarães, Sofia Ferreira, reuniu, na terça-feira, 14 de junho, com cerca
de uma centena de militantes, na EB 1 de Fafião, em Santo Estevão de Briteiros, para “discutir as propostas em várias áreas de
intervenção para o desenvolvimento de Guimarães e reforçar do trabalho desenvolvido pelo Partido Socialista”.
Na sessão, Sofia Ferreira destacou que “este é o momento
de olhar com responsabilidade
para o Partido Socialista de
Guimarães”, tendo em conta o
presente e o futuro do território,
com a responsabilidade acrescida do legado do PS Guimarães
que “eleva a condição da concelhia de Guimarães a uma das
maiores do país”.
“A nossa candidatura não é
de promoção pessoal, mas um
projeto que pretende incluir
todos e todas sobre o presente
e futuro do Partido Socialista
em Guimarães”, acrescentou a
candidata.
“O projeto que apresentamos
é de um coletivo e que honra a
história do PS Guimarães, com
pessoas que muito deram ao
Partido, com pessoas que estão
no ativo e ainda com jovens que
podem ajudar na construção do
futuro para que possamos ter
um PS que defende e respalde
com sinceridade a atuação da

Câmara de Guimarães. Ainda
há pouco tempo tivemos uma
grande vitória nas autárquicas
e queremos continuar a desenvolver este caminho com um
Partido forte, unido, coeso e
assente num projeto coletivo.
Por isso, estamos aqui para
ouvir os contributos de todos e
integrar as propostas apresentadas, ao encontro da matriz do
Partido Socialista, com políticas
direcionadas para as pessoas,
com preocupações ambientais,
preocupações com a saúde, na
defesa de uma sociedade mais
justa e mais inclusiva”, apontou
Sofia Ferreira.
A intervenção inicial coube ao
presidente da Junta da União
de Freguesias de Santo Estêvão e Donim, Vítor Pais, que
agradeceu a “forte adesão dos
participantes nesta sessão”.
Os trabalhos decorreram num
formato dividido em grupos
temáticos, abordando as áreas
do Desenvolvimento Humano,

© Direitos Reservados

Desenvolvimento Sustentável,
Desenvolvimento do Território,
Formação e Emprego, Inter-

venção Social e Saúde, e ainda
Organização Política.
A próxima sessão pública está

agendada para esta terça-feira,
21 de junho, às 21h00, no Espaço
Criativos, na vila de Brito. •

Ricardo Costa “totalmente disponível ” para debate eleitoral às eleições
do PS Guimarães
© Direitos Reservados

Numa sessão pública que lotou
a sede da Junta de Freguesia de
Moreira de Cónegos, o cabeça
de lista da candidatura “Reforçar a Confiança – Construir
2025” mostrou-se “totalmente
disponível” para participar na
realização de debates de ideias
entre candidatos às eleições da

Concelhia do Partido Socialista
de Guimarães. Ricardo Costa vai
disputar a concelhia com Sofia
Ferreira, nas eleições que ainda
não têm data marcada mas
deverão ocorrer em meados de
setembro.
Durante o fórum, foram vários
os militantes que usaram da

palavra para abordar a pertinência da realização de um debate
entre candidatos.
Numa sessão pública que lotou
a sede da Junta de Freguesia de
Moreira de Cónegos, Ricardo
Costa anunciou o objetivo de
criar núcleos do Partido Socialista no concelho. “Temos
de reconquistar e de afirmar a
política. É preciso determinação
e trabalho para continuar a
crescer”, afirmou Ricardo Costa, perante os militantes, por
ocasião da realização do quarto
Fórum de Proximidade, promovido pela candidatura “Reforçar
a Confiança – Construir 2025.
Além de ser sua intenção efetuar reuniões descentralizadas
do Secretariado e da Comissão
Política do Partido Socialista de
Guimarães, Ricardo Costa defendeu também a importância
“do PS se aproximar dos cidadãos com igualdade e verdade”,
considerando que “o tempo da
demagogia na política já fez o
seu caminho”. Na sua opinião,
o Partido tem de ter “um papel

mais ativo, aproveitar as ideias
dos militantes e ter uma maior
representatividade no concelho”.
Para o candidato, a área sul
do concelho de Guimarães “é
uma zona geográfica de gente
trabalhadora, que não pode ser
esquecida. É rica no empoderamento de militantes e precisa
de aumentar os investimentos
no seu território, de muita
relevância económica, cultural
e social para Guimarães”, disse,
fazendo uma avaliação das
necessidades e a importância
da realização de “investimentos
financeiros de forma igualitária,
a fim de promover a terra e as
suas qualidades inerentes”.
Ricardo Costa entende ser
fundamental a “fixação das pessoas, a alteração do paradigma
económico através da implantação do eco parque industrial
para criar mais e melhor emprego”, afirmou, considerando
que “hoje em dia, as distâncias
não são relevantes para um
gigante tecnológico poder estar
em Guimarães, ao invés de estar

em Silicon Valley. É preciso reindustrializar com incorporação
de novo conhecimento, tendo
em conta os novos vetores estratégicos, como a robotização,
a inteligência artificial, a criação
de marcas e patentes e tendo
em conta que o ciclo de vida do
produto e do serviço é cada vez
mais curto”.
A sessão, que decorreu com
a presença de Zara Pontes,
candidata ao Departamento
das Mulheres Socialistas de
Guimarães, foi direcionada aos
militantes socialistas de Conde,
Gandarela, Guardizela, Lordelo,
Serzedelo e Moreira de Cónegos, que pertencem à Comissão
Social Interfreguesias (CSIF) Sul
Nascente. O quinto Fórum de
Proximidade realiza-se na tarde
do próximo sábado, 25 de junho,
às 15:30 horas, na Sede da
União Desportiva de Polvoreira,
destinando-se às freguesias de
Mascotelos, Santiago de Candoso, Nespereira e Polvoreira,
que integram a CSIF “Rumo ao
Futuro”. •
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CIAJG: Nome emergente
da música da América
do Sul no 10.º aniversário
Os ritmos da Cumbia vão convidar à dança no próximo concerto do ciclo Terra
que a Capivara Azul – Associação Cultural promove no Centro Internacional
das Artes José de Guimarães. A convidada do espetáculo, marcado para o
próximo dia 23 de junho, é Pao Barreto, um dos nomes emergentes da música
da América do Sul que cruza os ritmos de influência africana com uma visão do
mundo marcada pela herança indígena.
© Direitos Reservados
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“Transição Digital e
Políticas Públicas de Base
Territorial” foram tema
na Plataforma das Artes
Decorreu na manhã de
segunda-feira, na Sala de
Conferências da Plataforma
das Artes e da Criatividade, em
Guimarães, a apresentação do
Programa “A Transição Digital
e as Políticas Públicas de Base
Territorial”, realizado no âmbito
da Estratégia Integrada de
Desenvolvimento Territorial do
AVE 2030 e Capacitação de
atores Regionais, inserida no
Eixo 1 – Coordenação, Gestão,
Monitorização e Auditoria do
POAT.
Segundo Elisa Pérez Babo,
representante da Quaternaire
Portugal, os três objetivos gerais da conferência pretendiam
incidir sobre três objetivos
principais:
cybersegurança,
formação de competências
avançadas e capacidades
digitais.
Ao longo da sessão, António
Gaspar,
representante
da

INESC TEC, e Paulo Novais,
professor da Universidade
do Minho, abordaram várias
temáticas relacionadas com a
transição digital que, segundo
o engenheiro António Gaspar
deve ocorrer em três dimensões (tecnologia, processos e
pessoas) e que foi ainda acelerada vários fatores, principalmente pela pandemia Covid-19
e pela Guerra na Ucrânia que
“temporariamente criou um
período de grande instabilidade no fornecimento energético,
com preços anormalmente
elevados”.
A parte final da sessão ficou
destinada para a plateia esclarecer dúvidas e colocar questões aos palestrantes sobre
a temática central da conferência. Estava ainda prevista a
presença do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães
que não pôde comparecer. •
© Direitos Reservados

Num ano em que o ciclo Terra se
dedica a questionar as “ficções
coloniais”, não podiam faltar os
ritmos da Cumbia, expressão
da influência das tradições
africanas nas Américas. Música
de resistência, vista durante décadas pelos colonizadores como
uma expressão demoníaca, este
género nasceu da confluência
entre o ritmo dos tambores
trazidos pelos africanos escravizados e as melodias das gaitas
indígenas.
Pao Barreto é uma profunda
conhecedora destas expressões,
tendo estudado Etnomusicologia
em Paris, onde está radicada. O
seu primeiro disco, “Sipralis”, lançado há um ano, é o mote para
a estreia absoluta em Portugal. A

artista colombiana explora também outros ritmos caribenhos,
como o porro e a champeta. No
seu disco de estreia, cruza esta
herança com sonoridades eletrónicas bem reverberadas e alguns
toques de soul, funk, swing e
reggae, criando um universo
próprio, que pode ser vivo, caloroso e repleto de alegria, mas
também místico e introspectivo.
Depois de quase três anos de
programação marcados pela
pandemia e pelas restrições
à lotação e disposição da sala
impostas para combater a
progressão da covid-19, o ciclo
Terra volta a convidar à dança.
A plateia para o concerto de
Pao Barreto estará em pé, um
ingrediente festivo extra num

concerto que pretende também
assinalar o 10.º aniversário do
Centro Internacional das Artes
José de Guimarães, cuja efeméride se assinala precisamente no
dia seguinte a este espetáculo.
Como vem sendo habitual, cada
novo concerto do ciclo Terra
articula-se com um filme. Desta
feita, na véspera do concerto, 22
de junho, a proposta cinematográfica é “O Abraço da Serpente”,
de Ciro Guerra. Nomeado para
o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro e duplamente premiado
na Quinzena de Realizadores
do Festival de Cannes, em 2015,
é uma exploração visualmente
hipnótica do homem, da natureza e dos poderes destrutivos do
colonialismo. •

Pinheiros-Mansos do Museu da Cultura
Castreja foram alvo de intervenção
Dois pinheiros-mansos, situados
no terreiro do Museu da Cultura
Castreja, em São Salvador de Briteiros, foram recentemente alvo
de uma intervenção que visou
reduzir o risco de colapso destas
árvores. Plantados há cerca de 20
anos, após a reabilitação do Solar
da Ponte e a abertura ao público
do novo Museu, “apresentavam o
tronco ramificado perto da base,
com vários ramos codominantes,
resultado, possivelmente, de má
conformação em viveiro”, esclare-

ce a Sociedade Martins Sarmento
em comunicado. A deficiência
estrutural, associada a uma podridão localizada na base de um
ramo, havia causado já a queda
de duas pernadas, com danos
extensos no tronco numa destas
árvores, o que motivou sérias
apreensões quanto à estabilidade
da árvore e à segurança dos
visitantes. Após uma inspeção,
foi decidido proceder ao abate do
pinheiro-manso com danos mais
extensos, devido ao elevado risco

para segurança, o que viria a ser
feito em abril passado. Já o outro
pinheiro-manso foi objeto de uma
intervenção de cirurgia arbórea,
no final de maio, consistindo no
corte de ramos secos. Assim,
conseguiu evitar-se o abate deste
pinheiro-manso e reduzir o risco
de colapso de ramos, um tipo de
intervenção a que a Sociedade
Martins Sarmento diz esperar dar
continuidade “para salvaguarda e
valorização do património arbóreo
da antiga Quinta da Ponte”. •

Nuno Raminhos na
Alameda Contemporary
Art Gallery
A Alameda Contemporary Art
Gallery tem patente uma nova
exposição desde sexta-feira,
dia 17 de junho. A inauguração
decorreu na Alameda de São
Dâmaso.
O trabalho de Nuno Raminhos
contém citações explícitas da
linguagem comics, essencialmente no retrato de super-heróis.
A obra deste artista organiza-se entre o figurativo, o
fantástico e a cor, remetendo
diretamente para o imaginário
do artista. Da comics toma de

empréstimo o desenho explícito figurativo, a cor vibrante e a
dimensão narrativa.
Nuno Raminhos nasceu em
1971, em Vila Nova de Gaia.
Em 1997, licenciou-se em
Artes Plásticas – Pintura na
Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto (FBAUP).
Realiza exposições individuais e coletivas, desde 1996,
em diversas galerias nacionais
e internacionais. Premiado
por diversas vezes, conta no
seu currículo com inúmeros
Prémios e Menções Honrosas. •
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Bloco questiona Governo
sobre cantinas escolares
de Guimarães
Os trabalhadores das cantinas escolares de Guimarães estiveram, na terçafeira passada, em greve. Foi uma paralisação total dos trabalhadores da Uniself,
S. A., que afetou largas centenas de alunos das escolas vimaranenses. O Bloco
considera a situação que estes trabalhadores vivem “inaceitável” e dirigiu uma
pergunta ao Governo, exortando à intervenção da Autoridade para as Condições
do Trabalho.
© Cláudia Crespo / Mais Guimarães

A greve surgiu como “uma resposta a uma situação de grande
precariedade no trabalho, salários baixos e fracas condições de
trabalho”. “A esmagadora maioria
são
trabalhadores
precários
que todos os anos assinam
contratos e todos os anos são
despedidos”, explicou Francisco
Figueiredo, dirigente do Sindicato
dos Trabalhadores da Indústria de
Hotelaria, Turismo, Restaurantes
e Similares do Norte.

Em causa está, assim, a luta
pela passagem ao quadro de todos os trabalhadores contratados
a termo, pela contratação direta
de todos os trabalhadores pela
Uniself sem qualquer recurso a
empresas de trabalho temporário,
por um horário completo de 40
horas semanais para os trabalhadores das cantinas de confeção
bem como por uma carga horária
mínima de quatro horas diárias
e 20 horas semanais para os

Ronda da Lapinha saiu à rua

A ronda da Lapinha aconteceu no
passado domingo, terceiro do mês
de julho, com Eucaristia Solene
presidida pelo Arcebispo Primaz
de Braga, D. José Cordeiro. Como é
habitual, a procissão de penitência
saiu do Santuário da Lapinha, em
Calvos, pelas 13h00, percorrendo

a primeira etapa de nove quilómetros entre a Lapinha e a Igreja
de Nossa Senhora da Oliveira. A
chegada ao largo da Oliveira e a
entrada na Igreja aconteceu por
volta das 16h30. Pelas 17h30, o andor com a imagem da Senhora da
Lapinha saiu da Igreja da Oliveira

trabalhadores das cantinas transportadas. Lutam também pela
reclassificação e a contratação de
trabalhadores com a categoria de
despenseiro e encarregado para
todas as cantinas de confeção,
assim como o pagamento das
horas em dívida trabalhadas em
janeiro e fevereiro.
Para o Bloco de Esquerda, a
situação vivenciada por estes
trabalhadores “é inaceitável e
carece de intervenção urgente. É
incompreensível que haja trabalhadoras que todos os anos são
despedidas no final do ano letivo
para serem novamente contratadas em setembro; este é um
expediente por parte da entidade
patronal que merece censura”. De
igual modo, vincam em comunicado, “não se pode compreender
que os trabalhadores sejam sujeitos a horários de trabalho que
tonam impossível compatibilizar
a vida pessoal com a profissional
ou que os seus horários de trabalho sejam tão reduzidos que não
permitem salários dignos”.
O Grupo Parlamentar do Bloco
de Esquerda questionou, por este
motivo, o Governo, através da Ministra do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, sobre esta
situação. •

© Direitos Reservados

para iniciar a segunda etapa da
Ronda, parando no largo do Toural, onde foi proferido um Clamor
Solene.Depois de uma paragem
forçada devido à pandemia, este
ano marcou o regresso da Ronda
da Lapinha como Guimarães estava habituado. •

Workshops, conversas e
Tun’Obebes na Festa de São
Pedro no Toural
A Irmandade do Príncipe dos
Apóstolos São Pedro, sediada na
basílica de São Pedro, largo do
Toural, promove, de 29 de junho a
3 de julho, a Festa de São Pedro.
O programa inclui um colóquio
com D. José Cordeiro, recentemente designado Arcebispo de Braga,
a visita aos espaços da Basílica,
a atuação da Tuna Feminina de
Engenharia da Universidade do
Minho, um workshop e celebrações litúrgicas.
“Num espírito de Igreja e basílica
aberta, acolhedora e inclusiva,
sinodal e samaritana, procuramos
assinalar o São Pedro com um programa de atividades diversificado
e aberto a toda a comunidade”,
explica o padre José Silvino, juiz da
Irmandade e Capelão da Basílica
de São Pedro.
De 29 de junho a 3 de julho, a
Basílica de São Pedro será local
de importância e veneração, estando agendada para o primeiro
dia, pelas 10h00, a celebração de
eucaristia solene presidida por D.

Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de
Braga.
No dia seguinte, 30 de junho, às
11h00, será realizado um workshop
subordinado ao tema “A beleza
com fé”, com a participação de
Isabel Caneja. Pelas 21h30, atuará
a Tun’Obebes – Tuna Feminina de
Engenharia da Universidade do
Minho.
A 1 de julho haverá uma conversa
com D. José Cordeiro, Arcebispo de
Braga, no Salão Nobre da Sociedade Martins Sarmento. A iniciativa
«Há» conversa está marcada para
as 21h30 e contará com a moderação do sociólogo Esser Jorge Silva.
A Basília de São Pedro estará
aberta para visitas no sábado, 2
de julho, sendo “uma oportunidade para aceder, por exemplo,
à varanda através da qual se
desfruta de uma perspetiva privilegiada para o largo do Toural”. As
festividades encerram a 3 de julho,
pelas 11h00, com uma eucaristia
que contará com a participação
do Grupo Effatha. •
© Direitos Reservados

Jovem de 17 anos apanhado
em flagrante delito
A Polícia de Segurança Pública
deteve, na madrugada de domingo, um jovem de 17 anos de
idade enquanto assaltava a Escola Básica e Secundária Santos
Simões, em Guimarães.
Em comunicado, a Polícia de
Segurança Pública revelou ter
“apreendido diversos objetos

furtados” e notificou o assaltante
a comparecer hoje (segunda-feira) no Tribunal Judicial de
Guimarães. •
© Direitos Reservados
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Exame de Português foi “razoável”, dizem
alunos vimaranenses
Arrancou, na sexta-feira, a primeira fase dos exames nacionais. Pelas 9h30, os alunos do ensino secundário estavam a postos para o
exame de Português. Expectantes sobre os conteúdos que iriam ser abordados na prova, foi impossível controlar o nervosismo inicial.
© Direitos Reservados

Na Escola Secundária Francisco
de Holanda, a grande maioria dos
alunos decidiu aproveitar a meia
hora de tolerância. Em entrevista
ao Mais Guimarães, explicaram
que a prova foi “razoável”, tendo

sido abordados, na sua grande
maioria, os conteúdos lecionados
no 12º ano.
Lara ferreira Rodrigues, aluna de
Ciências e Tecnologias, explicou
que o exame correu “dentro dos

possíveis, mas até esperava que
corresse pior”. Revelou ainda que
não estava à espera dos autores
retratados no exame. “Os Lusíadas”, de Luís de Camões, a “Mensagem”, de Fernando Pessoa, e o

Azurém: PSD reuniu com a Associação
Académica da UMinho
Numa reunião com o presidente-adjunto Externo da Associação
Académica da Universidade do
Minho (AAUMinho), Alexandre
Gencer, os membros eleitos pelo
Partido Social Democrata para
a Assembleia de Freguesia de
Azurém, André Casalta e Clara
Matos, procuraram conhecer a
ligação da comunidade académica
à freguesia.
Atualmente, a AAUMinho desenvolve projetos de voluntariado em
Braga. O PSD destaca um projeto
piloto no âmbito do combate ao
isolamento de idosos, em parceria
com a junta de freguesia de S. Vitor, e ainda um projeto de rastreio
em parceria com a Escola de Enfermagem e a Escola de Medicina
da UMinho. “Face à carência deste
tipo de projetos em Azurém e sendo esta uma das suas propostas
eleitorais, os membros do PSD
Azurém incentivaram a sua réplica
em Guimarães”, lê-se em comunicado. Esta é uma hipótese “que a
AAUMinho não descarta, estando,
no entanto, dependentes de
possíveis parcerias a implementar
com instituições locais”, adiantam.

A Associação Académica, faz saber o partido, está em colaboração
com a GuimaBus desde o início da
concessão dos transportes públicos no sentido de fomentar o seu
uso pelos alunos do campus de
Azurém e de Couros. Relatam “a
melhoria de condições do serviço
prestado no que diz respeito a
rotas e periodicidade de ligação
entre os campus de Azurém e
Couros, estação de comboios
e central de camionagem, bem
como preços de bilhetes para
estudantes
(tendencialmente
gratuitos)”.
Tendo em conta o aproximar do
início de um novo ano letivo, foi
também abordada a questão da
praxe habitualmente realizada no
Parque da Quintã. O PSD lembra
que, desde 2018, os utentes deste
parque queixam-se da degradação desta zona verde e das suas
infraestruturas.
O parque infantil ali instalado
acabou por ficar desativado e as
famílias foram-se afastando do
local. Para além disso, os moradores da envolvente do parque
queixam-se do ruído ali gerado,

Sebastianismo foram alguns dos
temas sobre os quais os alunos
tiveram de responder.
“Estava à espera dos Lusíadas,
mas também de José Saramago
e Antero de Quental, o que não
aconteceu”, acrescentou.
Questionada sobre se as aulas à
distância afetaram as apredizagens de 10º e 11º anos, Lara Rodrigues responde assertivamente:
“Sim”. “Nota-se perfeitamente
pela minha média que este ano
tive notas muito melhores do que
nos anos anteriores.”
Já Beatriz Lima e Joana Marques
esperavam que “o exame fosse
bem pior”. Aluna de Economia,
Beatriz Lima afirma que a pressão
não esteve muito alta porque pretende que outro exame seja a sua
prova de ingresso na universidade, mas, ainda assim, Português
continua como segunda opção.
Constatanto que Frei Luís de
Sousa foi o único autor que saiu
no exame, e que foi lecionado
durante o 11º ano, a aluna garante
que o ensino à distância não
comprometeu, de forma alguma,
o seu desempenho no exame. “É

um tema fácil de aprendermos
sozinhos em casa”, completou.
Gabriela Simões e Carolina Silva
assumem que “no geral o exame
correu bem”, mas ficaram surpreendidas com os dois poemas
na parte inicial. “No início estava
um pouco apreensiva porque
achei mesmo que iam sair outras
coisas. Quando vi Os Lusíadas
fiquei mais descansada porque é
fácil de interpretar. Também achei
o poema da Mensagem bastante
fácil”.
No que à preparação diz respeito,
afirmam que apenas estudaram
“cerca de uma semana antes,
mas foi o suficiente para fazer um
bom exame”.
Por sua vez, os professores da
disciplina consideram que a prova
“foi difícil” e que “obrigava a pensar bastante”.
A prova de Português deu hoje o
pontapé de saída para mais de 43
mil alunos do 12.º ano. As pautas
são afixadas a 19 julho e, dois dias
depois, arranca a segunda fase
de exames. •

“Quintas à noite” estão
de volta ao Paço dos Duques

principalmente pela praxe noturnas, “não vendo resultados das
reuniões que a junta de freguesia
de Azurém promoveu no passado”, explicam.
Não sendo este um tema da
responsabilidade da AAUMinho,
Alexandre Gencer demonstrou-se
sensível à preocupação demonstrada por André Casalta e Clara
Matos, estando disponível para
mediar uma solução entre a
Câmara Municipal de Guimarães,
junta de freguesia de Azurém e
Comissões de Praxe, “devendo ser
garantido um espaço alternativo
para a sua prática e recomendada
a não utilização do Parque da
Quintã para estes fins. No entanto,
essa iniciativa terá sempre de
partir de um destes órgãos autárquicos”, frisa. •
© Direitos Reservados
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Após vários meses de restrições
e cancelamentos devido à pandemia, as “Quintas à noite” estão de
regresso ao Paço dos Duques nos
meses de julho e agosto. Assim
sendo, o Paço dos Duques irá
novamente abrir portas ao público
com atividades diversificadas, tais
como: concertos, dança, visitas
orientadas e teatro.
Conheça os eventos agendados
para o mês de julho:
7 de julho: Concerto pelo Coro
Encanto

Colaboração: Sociedade Musical
de Guimarães
14 de julho: 7ª edição do festival
“Guimarães Allegro”
Colaboração: Câmara Municipal
de Guimarães
21 de julho: Flor de Pele (excerto)
Colaboração: Academia de Bailado de Guimarães
28 de julho: Concerto pelo Grupo
Coral de Azurém
Colaboração: Grupo Coral de
Azurém •
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Romaria Grande de São Torcato acontece
de 1 a 3 de julho para dar vida à cultura
popular
A vila de São Torcato volta a ser o centro das atenções, entre 1 e 3 de julho. Está de regresso a mítica Romaria Grande de São Torcato,
o evento religioso com mais expressão do concelho.
Durante três dias, os devotos ao
“Santinho”, como orgulhosamente
os torcatenses apelidam São Torcato, são convidados a momentos
de grande animação e convívio.
Este ano, após dois anos de
pandemia, a Irmandade de São
Torcato quer regressar em “força”,
neste que é um ano particularmente especial, em que a Grande
Romaria comemora 170 anos de
existência.
A programação foi apresentada
na passada sexta-feira, 17 de junho, , na Casa da memória, numa
sessão que reunuiu os representanres das forças vivas da vila e
abordou também o futuro dos
movimentos culturais e religiosos
da vila.
Paulo Novais, juiz da Irmandade
de São Torcato, começou por
agradecer o trabalho colaborativo
que tem vindo a ser desenvolvido
com a Junta de Freguesia e com o

município de Guimarães.
“Todos nós achamos que é uma
simples romaria ou uma simples
festa, até porque se assim fosse
já tinha perdido grande parte da
sua importância”, explicou o responsável, recordando o “passado
glorioso” do início da Romaria
Grande.
Para Alberto Martins, presidente
da Junta de Freguesia de São Torcato, “a força que o Santo transmite é o pilar central que perpetua
a Romaria Grande, e a sua chama
imensa, no tempo”.
O autarca lembrou que a maioria
dos romeiros que frequentavam
as festividades, há 50 anos, eram
homens e mulheres que viviam da
faina, muitos deles da Póvoa de
Varzim, Vila do Conde e Matosinhos, e que mantém a tradição de
visitar São Torcato de geração em
geração.
“A Romaria Grande para mim

não é uma festa, até porque festas
há muitas. É uma manifestação de
cultura popular, de fé e elevação
do reconhecimento do património
cultural, imaterial e edificado ao
longos destes séculos”, finalizou o
autarca loca.
Presente na sessão esteve ainda
Paulo Lopes Silva, vereador do
Turismo e Cultura na Câmara
Municipal de Guimarães, que
vincou que “do ponto de vista
cultural, para Guimarães, é muito
simbólico o facto de celebramos
os 170 anos, pela importância da
preservação da memória, que nos
une enquanto comunidade”.
O vereador afirmou ainda que,
do ponto de vista turístico, a Romaria Grande e São Torcato, são,
para Guimarães, “fundamentais e
estruturantes”.

Programação que
primazia a cultura

popular
Sendo o núcleo religioso o mais
portante, a preparação dos fiéis
para a Romaria Grande começa
alguns dias antes do pontapé
de saída das festividades. A 25
de julho tem início a novena em
honra do Santo, que acontece,
de segunda a sexta-feira, a partir
das 20h30, com a oração do terço,
seguida da eucaristia.
A 1 de julho, destaque para a
entrada dos bombos Mestre Zé
(20h00), atuação do Grupo Folclórico de São Torcato (22h00) e
cantares ao desafio com Cristina
Sá e Augusto Moreira, acompanhados de Joaquim Costa (23h00).
No sábado, dia 2 de julho, Quim
Barreiros é a atração principal,
com concerto agendado para as
22h00, ao qual se segue a sessão
de fogo de artifício.
Ainda neste dia, está marcada a

atuação de grupos de concertinas
e dos Cantares do Vale de São Torcato do CRCA, a partir das 15h30.
No último dia de festa acontecem três eucaristias, pelas 8h00,
9h00 e 10h00, sendo esta última
a missa solene em honra de São
Torcato, que contará com a presença de Dom Jorge Ortiga.
A Banda Musical dos B.V. Póvoa
de Lanhoso (10h00) e o Grupo
Folclórico da Corredoura (16H30)
são outras das atrações principais,
juntamente com o grupo Musiminho (21h00), que fecham as
festividades.
Também os sabores seculares
não ficam esquecidos em mais
uma edição da Romaria.
O Terreiro de São Torcato vai receber o melhor que a gastronomia
local tem para oferecer, através da
venda de caldo verde, bolo com
sardinha ou carne, preparados nos
típicos fornos a lenha. •

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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SOS Poético desafia
poetas a reescrever
a história dos refugiados
No âmbito do Dia Mundial do Refugiado, que se assinalou esta segunda-feira,
20 de junho, teve início a segunda fase do SOS Poético.
Na sequência da crise de refugiados ucranianos que se vive
na actualidade e com o propósito de manifestar solidariedade
e apoio à comunidade de refugiados que Guimarães acolhe,
surge a presente iniciativa da
Sociedade Martins Sarmento,
que conta com a participação
da Biblioteca Municipal Raul
Brandão, da Escola Secundária
Martins Sarmento e do Grupo
Voltar à Escola, ficando aberta
a outras pessoas e instituições.
O SOS Poético consiste numa
chamada de emergência a
poetas de todas as idades para
reescrever a história dos refugiados. O projecto teve início
com um momento de criação
em que se fez uma chamada a
autores para escreverem poe-
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mas relacionados com a ideia de
paz e solidariedade. Na presente fase, apela-se à comunidade
para transcrever os poemas selecionados e poemas de autores
já publicados. Esta colaboração
poderá realizar-se nos seguintes
espaços: Sociedade Martins
Sarmento, Escola Secundária
Martins Sarmento e Biblioteca

Municipal Raul Brandão.
O projecto SOS Poético tem
como intenção criar uma corrente humanitária poética, fazendo
uma analogia com um corredor
humanitário, culminando numa
edição manuscrita dos poemas
recolhidos, cujo destino e forma
de divulgação pública serão
oportunamente definidos. •

Casa da Juventude apresentou o Programa
Voluntariado Jovem para a Natureza
e Florestas
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Daniel Bastos apresenta
livro dedicado às
comunidades portuguesas
em Guimarães
No próximo sábado, dia 25 de
junho, o escritor e historiador
Daniel Bastos apresenta em
Guimarães, o seu mais recente
livro “Crónicas – Comunidades,
Emigração e Lusofonia”.
A obra, que reúne as crónicas
que o historiador tem escrito
nos últimos anos em diversos
meios de comunicação dirigidos para a diáspora, é apresentada às 21h30 no Fórum da
FNAC.
A apresentação do livro, que
é prefaciado pelo advogado
e comentador Luís Marques
Mendes, e conta com posfácios
de Maria Beatriz Rocha-Trindade, presidente da Comissão
de Migrações da Sociedade
de Geografia de Lisboa, e de
Isabelle Oliveira, presidente do
Instituto do Mundo Lusófono,
estará a cargo de Luís Soares,
deputado na Assembleia da
República.
Nesta nova obra, composta
por cerca de centena e meia
de crónicas, e realizada com
o apoio da Sociedade de Geo-

grafia de Lisboa – Comissão
de Migrações, Daniel Bastos
pretende “dignificar, reconhecer e valorizar as sucessivas
gerações de compatriotas que,
por razões muito diversas,
saíram de Portugal”.
Através de uma assumida
visão de compromisso com
os emigrantes, o historiador
revela o empreendedorismo,
as contrariedades, a resiliência
e a solidariedade das comunidades portuguesas, a riqueza
do seu movimento associativo,
e as enormes potencialidades
culturais, económicas e políticas que as mesmas representam nas pátrias de acolhimento
e de origem. Uma visão que
para o autor, “emanando do
legado histórico português,
antevê os emigrantes como
argonautas indispensáveis ao
desígnio nacional de desbravar
os mares desconhecidos do
futuro, e antepara a Lusofonia
como um espaço indispensável
para a afirmação de Portugal
no concerto das Nações”. •
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Em colaboração com a Câmara
Municipal de Guimarães, a Casa
da Juventude de Guimarães apresentou o Programa Voluntariado
Jovem para a Natureza e Florestas 2022.
O Programa VJNF – Voluntariado
Jovem para a Natureza e Flores-

tas 2022,visa “promover práticas
de voluntariado juvenil no âmbito
da preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas,
através da sensibilização das
populações em geral, bem como
da prevenção contra os incêndios
florestais e outras catástrofes

com impacto ambiental, da
monitorização e recuperação de
territórios afetado”.
Os interessados deverão contactar a Casa da Juventude de
Guimarães pelo seu e-mail ou
pelos restantes contactos disponibilizados. •

Serzedelo assinalou 27º
aniversário de elevação
a vila
Serzedelo assinalou, na
sexta-feira, 17 de junho, o
seu 27º aniversário de elevação a vila. A data festiva foi
comemorada com uma noite
repleta de artistas locais, com

atuação de Luís Miguel Syn e
Nuno Oliveira, concorrente do
programa Ídolos.
Os concertos decorreram
no Largo da Igreja Românica,
pelas 21h00.•
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Vila do Conde
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Está fechada a programação para
o Curtas Vila do Conde 2022

Está fechada a programação
para a 30ª edição do Curtas Vila
do Conde. A ter lugar entre os
dias 9 e 17 de julho, o festival
volta a ser marcado por um programa competitivo que compila
descobertas, nomes consagrados e olhares sobre a nova geração de realizadores a saírem das
escolas de cinema. Em destaque
na Competição Internacional
para este ano de 2022 os novos
filmes de Radu Jude, Antonin Peretjatko, Hlynur Pálmason, Yann
Gonzalez e Tsai Ming-liang. Fora
dos programas competitivos,
destaque ainda para as estreias

nacionais da secção Da Curta à
Longa: Fogo Fátuo de João Pedro Rodrigues, O Joelho de Ahed
de Nadav Lapid, e Saudade do
Futuro de Anna Azevedo Gomes.
Os três realizadores estarão em
Vila do Conde para apresentarem as sessões e conversarem
com o público. Em foco, na secção New Voices, estará ainda a
realizadora francesa Céline Devaux, num programa que integra, entre outros, Toda a Gente
Gosta de Jeanne, coprodução
portuguesa que estreou na última edição do festival de Cannes,
rodada em Lisboa. •

Famalicão

Move-te terá mais de 100 horas de desporto
ao ar livre
O desporto ao ar livre está de regresso a Vila Nova de Famalicão.
O programa Move-te, organizado
pela Câmara Municipal em parceria com as Juntas de Freguesia e ginásios locais, arrancou na
segunda-feira, 20 de junho, com
mais de 100 horas de desporto
gratuito para todas as idades.
Até 15 de julho serão realizadas
121 aulas, com uma duração de
60 minutos, orientadas por técnicos municipais do desporto e pelas duas dezenas de ginásios locais que se associam à iniciativa.
Zumba, pilates, treino funcional,
ginástica localizada, body atack, meditação, karaté, danças de
salão, crosstraining são algumas
das modalidades praticadas.

O Parque da Devesa volta a ser
o palco central do exercício físico
do Move-te, mas as aulas decorrem ainda, com frequência, no
Parque do Quinteiro, em Oliveira
S. Mateus, no Parque da Ribeira,
em Joane, e no Parque de Lazer
Rio Veirão, em Ribeirão. O programa encerra este ano com uma
novidade. Para o dia 15 de julho
(sexta-feira) está agendada uma
caminhada noturna, às 21h00. A
prova conta com uma distância
de 10 quilómetros, tem um grau
de dificuldade média e está sujeita a inscrições no portal Famalicão Desportivo. A partida acontecerá no Parque da Devesa até ao
alto do Monte de Santa Catarina
e retorno novamente à Devesa. •
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Covid-19: Decréscimo
na média de casos
Média diminui para 17.204
casos diários. Rt fixado em
0,87. •

Quinta-feira

Rússia diminui
fornecimento de gás
Moscovo barra fornecimento a Itália e Áustria “por
motivos políticos”. •

Sexta-feira

Matrículas do 8.º ao 12º
ano arrancaram
Automáticas na maioria dos
casos, prolongam-se até ao
dia 1 de Julho •

Rússia: Negociações
retomadas em agosto
Quando Kiev reforçar a sua
posição com uma série de
contra-ofensivas •

Domingo

Cinco mortos em
Guangxi

Empresários poveiros aprendem a divulgar a sua marca

PUB

Quarta-feira

Sábado

Póvoa de Varzim

Na semana passada, realizou-se, no Centro Póvoa
Empresas, mais uma ação
de capacitação. Subordinada ao tema “Comunicação
e divulgação”, a iniciativa foi
dinamizada pelo arquiteto
Miguel Palmeiro, que expôs
casos práticos e partilhou dicas com os empresários presentes.
Um bom plano de comunicação é tão importante como
um bom plano de negócios,
uma vez que uma imagem
forte e uma divulgação eficiente da marca ajuda as
nossas empresas a chegar a
mais públicos. Por isso, o ob-

Portugal e o mundo

jetivo desta sessão era dotar
os empreendedores poveiros
de ferramentas úteis para
comunicar melhor os seus
produtos e serviços e, assim,
aumentar a notoriedade das
suas empresas.
As ações de capacitação
realizam-se, todas as últimas
segundas-feiras do mês, sujeitas a temas e áreas de
atuação diferentes, com vista a aprimorar várias competências e conhecimentos dos
empreendedores participantes. Os interessados devem
inscrever-se no site PÓVOA
iNOVA. •
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Mau tempo na provincia
chinesa afetou 2,34 milhões
de pessoas. •

Segunda-feira

Jovens falsificam
identidade em exames
No arranque dos exames
nacionais, duas jovens
acabaram detidas pela PSP. •

Terça-feira

SPAVC pede Via Verde
do AVC
Associação enaltece a
necessidade do serviço em
todos os hospitais do país. •

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

OPINIÃO
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melhorar a sua oferta de serviços
de saúde (tem hoje uma grande
clínica privada), que viu desde
esse ano as suas vendas e prestações de serviços mais do que
duplicarem até próximo de 1,4
milhões de euros em 2019.
Em 2017 a Taipas Turitermas
constrói um belo mas disfuncional polidesportivo e novas
instalações de apoio ao parque
de campismo, dinamizando por
essa via uma nova vertente
da sua atividade: a promoção
desportiva. Ao mesmo tempo, a
régie-cooperativa tem uma programação cultural regular, com
concertos e outras atividades.
Tornou-se, assim, uma espécie
de “empresa multifunções”, com
respostas em todas as áreas,
muitas delas em concorrência
com privados (nomeadamente
na área da saúde) e públicos (na
área do desporto com a Tempo
Livre e da cultura com a Oficina),
mas circunscrita na sua atividade
à vila de Caldas das Taipas. Mas
com graves problemas internos,
como foram sendo relatados nos
últimos anos pelo seu diretor
executivo, Hélder Pereira, demitido depois de expor publicamente
os problemas que via na instituição.
Para financiar toda esta expansão, a Taipas Turitermas recorreu
a financiamentos externos, um
misto de financiamentos comunitários e empréstimos bancários. Só que nem a sua atividade

crescente era suficiente para
suportar a expansão. A partir de
2018, o Município começou a dar
uma mão, com o lançamento de
contratos-programa para financiar a atividade desta régie-cooperativa. Na prática, para ajudar
a suportar financeiramente a
expansão da atividade que acima
se relata.
Pelo que agora se sabe, nem
esse financiamento (que ascendeu a qualquer coisa como 1,5
milhões de euros entre 2018 e
2021) foi suficiente para resolver
os problemas, pelo que a Taipas
Turitermas se vê agora obrigada
a vender ao seu principal “acionista” dois equipamentos, para
assim sobreviver.
Agora, Caro Leitor, peço-lhe o
favor de reler os parágrafos anteriores atendendo ao calendário
político autárquico. Até 2017, a
Junta de Freguesia de Caldas das
Taipas era presidida por Constantino Veiga, eleito pela coligação
Juntos por Guimarães. A Junta de
Freguesia vivia “estrangulada”
financeiramente pela Câmara
Municipal, que não concedia à
Junta mais que os financiamentos obrigatórios por lei. E à frente
da Taipas Turitermas estava o
então vereador Ricardo Costa.
E dá-se a oportuna coincidência
de as obras e benfeitorias que a
Taipas Turitermas fez à vila das
Taipas terem sido concluídas
entre 2015 e 2017, os últimos três
anos de mandato de Constantino

É NOTÍCIA!
Opinião de
Tiago Laranjeiro

TAIPAS TURITERMAS:
CONTAMOS
CONSIGO
PARA
TEMPORADA 3 EPISÓDIO
1

Veiga, impedido de se recandidatar por limitação de mandatos.
Ficava assim “subliminarmente
evidente” que, com outros protagonistas, seria possível à vila das
Taipas ter o investimento de que
carecia…
E assim foi: o PS conquistou a
Junta de Freguesia mudou de cor
em 2017.
Mas… Parece haver algo mais…
O momento escolhido para executar esta operação de compra
pelo Município dos equipamentos
à Taipas Turitermas também não
parece inocente…
Porque, dentro de sensivelmente três meses, o PS terá
eleições internas. Ricardo Costa,
que construiu ao longo dos anos
uma imagem de gestor público
visionário e reformista é agora o
“outsider”, que desafia no partido
o poder que governa a Câmara,
representado na candidatura da
vereadora Sofia Ferreira. E outra
mensagem
“subliminarmente
evidente”: no fim de contas, é o
poder de Santa Clara que precisa
de vir a terreiro “pagar a fatura”
da gestão de Ricardo Costa.
Um “jogo político” que, somando as partes, já custa ao Município 3,5 milhões de euros… Já dava
para produzir uma grande série
televisiva! E tudo isto junto lembra-me aquela frase que encerrava os episódios de Dragon Ball
na minha infância: “não percam
o próximo episódio porque nós…
também não”! •

INFORMAR
LIGUE 253 537 250
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Os vereadores do Partido Socialista aprovaram esta semana a
aquisição, por parte da Câmara
Municipal, do polidesportivo e do
parque de campismo que pertencem à régie-cooperativa Taipas
Turitermas, por 2 milhões de euros. Esta aquisição é justificada
pelo “serviço de dívida avultado”
da Taipas Turitermas, desde que
procedeu à requalificação do
edifício dos Banhos Novos.

Há aqui algo que soa estranho,
não há?
Comecemos pelo princípio: o
que é a Taipas Turitermas? É uma
régie-cooperativa (como a Oficina e a Tempo Livre), criada para
promover o termalismo na vila de
Caldas das Taipas.
A Taipas Turitermas “renasceu”
em 2015, com a inauguração do
requalificado edifício dos Banhos
Novos. Esse edifício permitiu-lhe

GERAL@MAISGUIMARAES.PT

FACEBOOK.COM/MAISGUIMARAES
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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…
SÃO TORCATO

Maria de Fátima
Matos
No dia 26-jun-2022 (domingo),
às 10:30 horas, na Basílica de
São Torcato, será celebrada
pela sua alma missa de 7.º dia.
CABANELAS – VILA VERDE

FERMENTÕES

Padre Queiroz

Adriano Barbosa
Marques

No dia 25-jun (sábado), às 18h30,
na Igreja de N.ª Sr.ª da Conceição,
e dia 26-jun (domingo), às 10h30,
na Igreja de St.ª Eulália de
Cabanelas, serão celebradas pela
sua alma missas de 30.º dia.

No dia 26-jun-2022 (domingo), às
10:30 horas, na Igreja de
Fermentões, será celebrada pela
sua alma missa de 30.º dia.

SÃO TORCATO

AZURÉM

Maria da Luz
Ribeiro de Castro

Maria Luísa Silva
Guedes

No dia 25-jun-2022 (sábado), às
18:00 horas, na Basílica de São
Torcato, será celebrada pela sua
alma missa de 7.º dia.

No dia 26-jun-2022 (domingo), às
11:00 horas, na Igreja de São
Dâmaso, será celebrada pela sua
alma missa de 30.º dia.

RONFE

PONTE

Emília Gonçalves

José dos Santos
e Silva

No dia 25-jun-2022 (sábado), às
19:00 horas, na Igreja de Vermil,
será celebrada pela sua alma
missa de 30.º dia.

No dia 26-jun-2022 (domingo), às
11:15 horas, na Igreja de São
João de Ponte, será celebrada
pela sua alma missa de 7.º dia.

CORVITE

SÃO TORCATO

Joaquim Ribeiro

Pedro Cardoso
Ferreira

No dia 26-jun-2022 (domingo),
às 8:30 horas, na Igreja de
Corvite, será celebrada pela sua
alma missa de 30.º dia.
FIGUEIREDO

Maria Emília
Marques de Castro
No dia 26-jun-2022 (domingo),
às 10h00, na Igreja de São Paio
de Figueiredo, será celebrada
pela sua alma missa de 30.º dia.

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

No dia 26-jun-2022 (domingo),
às 17:00 horas, na Basílica de
São Torcato, será celebrada
pela sua alma missa de 30.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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Regresso aos trabalhos
com apenas dois reforços
© VSC

Primeiros dias com vários jovens incluídos. Primeiro amigável será no próximo
sábado.

Handel foi operado mas
promete voltar mais forte
O médio Tomás Handel foi operado e é a primeira baixa de
Pepa para o arranque da temporada. O jovem internacional sub21 sofreu uma lesão muscular
na coxa esquerda e teve de ser
submetido a uma cirurgia. “Porque nem sempre a tão aguardada conclusão de um dos períodos mais difíceis nesta minha
curta carreira corre como todos
desejaríamos, tive que recorrer
à operação para regressar àquilo que tanto me faz feliz. Até já,
voltarei ainda mais forte”, anunciou o jovem médio, nas redes
sociais. Handel não joga desde o
passado mês de fevereiro. •

© Direitos Reservados

Puskas Akadémia na estreia
© Direitos Reservados

O plantel do Vitória deu o pontapé de saída na pré-temporada
2022/2023 com a realização dos
habituais testes médicos. Matheus Índio, ex Trofense, e Anderson Silva, ex Beijing, foram os
únicos reforços que se apresentaram ao serviço. Jota Silva, por
motivos pessoais, esteve ausente
do arranque. O mesmo aconteceu com o japonês Ryoya Ogawa,
que até final do presente mês irá
apresentar-se em Guimarães. O
mesmo irá suceder-se com Cel-

ton Biai, Falaye Sacko, Alfa Semedo, André Almeida e Herculano
que, devido a compromissos das
seleções, têm autorização para se
apresentarem mais tarde.
Os jovens Alberto Costa, Mamadou Tounkara, Afonso Freitas,
Gonçalo Nogueira, Dani Silva e
Jason Bahamboula integraram o
primeiro dia, juntando-se a Bruno
Varela, Antal Bencze, Matous Trmal, Miguel Maga, Bruno Gaspar,
Abdul Mumin, Jorge Fernandes,
André Amaro, Hélder Sá, Ibrahi-

Borevkovic cedido
aos croatas do Hajduk Split
© Direitos Reservados

ma Bamba, Nicolas Janvier, Tiago
Silva, Gui, Rúben Lameiras, Rochinha, Nelson da Luz e Bruno Duarte no grupo de jogadores que
compareceram no primeiro dia.
Tomás Händel, a recuperar da
operação à lesão muscular na
coxa esquerda, é o único nome
no boletim clínico.
No próximo dia 25 de junho, há
jogo treino diante a seleção sénior da Associação de Futebol de
Braga, na Academia do Vitória
Sport Clube. •

Jovens Diogo e Hugo
seguros por três anos
Diogo Sousa e Hugo Ferreira, jovens da formação do Vitória, assinaram contrato profissional por
três temporadas. Diogo Sousa, de
apenas 16 anos, tornou-se internacional sub-16 na última época,
em que competiu pela equipa de
juvenis. “Sentir que as pessoas
queriam contar comigo deixa-me
muito feliz. É uma prova de confiança, mas não posso parar agora. Não é por termos um contrato,
um papel assinado, que devemos
achar que podemos abrandar”,

reconheceu, em declarações aos
meios oficiais do clube.
Hugo Ferreira, de 17 anos, foi o
melhor marcador da equipa de juvenis na última época e também
foi brindado com contrato profissional. “Estou cá há quatro anos
e espero cá ficar por muitos mais,
pois tenho sido sempre muito
bem tratado aqui. É uma casa
onde não me falta nada e onde
fazem tudo para que o jogador
se sinta confortável”, assumiu o
jovem avançado. •
© VSC

Borevkovic está de saída do Vitória. O defesa central, de 25 anos,
vai jogar por empréstimo nos
croatas do Hajduk Split até ao final da temporada. O clube croata garantiu o direito de opção de
compra dos direitos desportivos
do jogador por um milhão de euros.
Após quatro épocas em Por-

tugal, tendo representado o Rio
Ave durante três épocas e o Vitória na temporada passada, o
defesa, de 25 anos, regressa ao
futebol do seu país.
Antes de ingressar no emblema
vila-condense, Borevkovic representou o Rudes e as camadas jovens do Dínamo de Zagreb e do
Marsonia 1909, respetivamente. •

O Puskás Akadémia FC, da
Hungria, é o adversário do Vitória na segunda pré-eliminatória da UEFA Europa Conference
League, num época que marca
o regresso dos conquistadores
aos palcos europeus. O sorteio,
que decorreu na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça,
ditou que o primeiro jogo será jogado no Estádio D. Afonso Henriques, no próximo dia 21 de julho.
O Puskás Akadémia, recorde-se,
foi o terceiro classificado no último campeonato húngaro. •

Capitão tem
futuro ainda
incerto
© VSC

O futuro de André André ainda não está definido. O capitão,
apesar de ter contrato com o
clube até 2024, está emprestado
aos sauditas do Al-Itthiad até 30
de junho e o clube asiático poderá, até final do mês, exercer a
opção de compra afixada em um
milhão de euros. Caso não exerça, André André terá de regressar
à Cidade-Berço. •

FUTEBOL
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António Miguel Cardoso
lidera SAD até 2025
© Direitos reservados

Mandato iniciará no próximo dia 1 de julho e terminará a 30 de junho de 2025.
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Tapsoba rendeu mais
2.2 milhões de euros
© VSC

Tapsoba rendeu mais 2.2 milhões de euros à SAD. Na Assembleia-Geral do clube, realizada na passada semana, o
presidente António Miguel Cardoso anunciou ter negociado as
mais-valias de 15% relativas à
transferência de Tapsoba para
o Bayer Leverkusen. Um negócio realizado por motivos de tesouraria, explicou o responsável
máximo. O orçamento anual do
clube foi aprovado por maioria
e o plano de quotização sofrerá
um aumento de dois euros nas
quotas das senhoras, mas com
alguns descontos a quem pagar
o valor anual numa só vez. •

Vitória negoceia Jota Silva
© VSC

António Miguel Cardoso foi
eleito, por maioria e sem votos
contra, na Assembleia-Geral de
acionistas, como presidente SAD
para o triénio que se iniciará a 1
de julho de 2022 e terminará a
30 de junho de 2025. Nuno António Mestre Mira Soares Leite e
Diogo Manuel Leite Ribeiro foram cooptados como Vogais do
Conselho de Administração da
SAD, numa aprovação também

por maioria e sem votos contra. Guilherme Filipe Guimarães
Abreu Dias foi eleito presidente
da Mesa da Assembleia Geral da
SAD e Maria José Ferreira Pimenta Machado secretária da Mesa
da Assembleia-Geral da SAD.
Por maioria, mas com um voto
contra, foram eleitos Diogo André Baptista Antunes, Francisco António Monteiro Castro de
Araújo Príncipe e Luís Filipe de

Jaime Teixeira exige
indemnização

Moura André Leite Pereira para a
Comissão de Vencimentos para
o mesmo período.
Foi ainda aprovada por maioria, sem votos contra, a dispensa do caucionamento relativo à
responsabilidade dos Administradores, prevista no art.º 396º
do Código das Sociedades Comerciais e no n.º 6 do art.º 15º
dos Estatutos da Sociedade. •

Processo interposto
julgado improcedente
© VSC

O processo interposto por Júlio
Mendes, ex-presidente do Vitória, e por Armando Marques,
ex-vice-presidente, contra a
empresa Mário Andrade Ferreira
– Sociedade de Investimentos,
SGPS, S.A. (MAF) foi novamente
julgado improcedente numa segunda instância. A decisão do
Tribunal da Relação foi a mesma
do Juízo Central Cível de Guimarães, embora os ex dirigentes
ainda possam recorrer da decisão ao Supremo Tribunal.
O processo deu entrada no
Tribunal Judicial da Comarca de
Braga durante o ano de 2020. Os

antigos dirigentes vimaranenses
reclamam um pagamento superior a 2,7 milhões de euros por
entenderem que não foi cumprido um acordo então desconhecido dos associados.
Júlio Mendes e Armando Marques entendem como válido um
acordo entre as duas partes,
segundo o qual a MAF se comprometia a aceitar qualquer proposta de aquisição das 511.533
ações, caso surgisse uma oferta
superior a oito milhões de euros.
A oferta que eventualmente surgiu foi rejeitada por Mário Ferreira. •
© Direitos Reservados

Jaime Teixeira, antigo Diretor
Geral do Vitória, apresentou
uma ação no Juízo do Trabalho
de Guimarães, reclamando à direção agora liderada por António Miguel Cardoso uma indemnização de 377 mil euros.
Na ação, Jaime Teixeira apresentou Antero Henrique, com

quem trabalhou no F. C. Porto,
como uma das testemunhas de
defesa. O valor, segundo foi possível apurar, está relacionado
com os meses de contrato que
terão ficado por cumprir. Jaime
Teixeira, recorde-se, chegou a
Guimarães com Miguel Pinto
Lisboa na presidência •

A SAD do Vitória terá de chegar
a um acordo financeiro com o
Casa Pia para a contratação de
Jota Silva. Apesar de numa fase
inicial o Vitória ter anunciado a
chegada do extremo a custo
zero, acreditando que o avançado estava livre de contrato, o
Casa Pia diz que Jota Silva tem
mais um ano de contrato, o que
obrigará o Vitória a compensar
financeiramente o clube lisboeta, que no próximo ano disputará a elite. Jota Silva falhou o
arranque. •

Rocha é
o segundo
reforço
© VSC

O defesa central Luís Rocha é o
segundo reforço do Moreirense
para a próxima temporada. O
experiente jogador, de 35 anos,
um dos elementos que ajudou o
Chaves na subida à Liga, assinou
contrato com os cónegos por um
ano, juntando-se a Pedro Aparício, ex Mafra, no grupo de caras
novas.
Na sua carreira, além de ter festejado a subida do Chaves ao
principal escalão, Luís Rocha
também ajudou o Famalicão e o
Farense nas respetivas caminhadas à elite nacional. •
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Exposição “Vitória Sport Clube 1922-2022”
através da lente do Mais Guimarães

© Hugo Marcelo / Mais Guimarães

© Hugo Marcelo / Mais Guimarães

© Hugo Marcelo / Mais Guimarães

O Arquivo Municipal Alfredo Pimenta inaugurou, na semana passada, a exposição “Vitória Sport Clube 1922 - 2022”, atividade integrada no programa comemorativo do centenário. A exposição conta a história dos 100 anos do clube - e também da cidade - a partir de
fotografias que retratam a prática do futebol e das modalidades.
A exposição perpassa as décadas de história do clube e não esquece a “alma dos adeptos”.
A inauguração, patente no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, contou com a presença de figuras importantes do clube e do município, como António Miguel Cardoso, presidente vitoriano, Domingos Bragança, presidente do executivo, Adelina Pinto, vice-presidente
da Câmara Municipal de Guimarães e Nelson Felgueiras, vereador com o pelouro do desporto.

FUTEBOL DISTRITAL
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Sandinenses garante mais
três reforços para 2022/2023
© Mais Guimarães

Direção liderada por Ricardo Silva tem estado ativa na planificação da nova
época. Quinze jogadores já renovaram.
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Selecionador elegeu
vários “vimaranenses”
A seleção distrital da Associação
de Futebol de Braga realiza, no
próximo sábado, dia 25 de junho,
um amigável com o Vitória. O selecionador Hugo Santos chamou
20 jogadores para o jogo-treino,
destacando-se as chamadas de
Rui Lopes, Barbosa e António,
que representaram o Brito na
época passada, de Miguel Ribeiro, que alinhou no Taipas, de
Ricardo Macedo, que defendeu
as cores do Ponte e de Ruizinho
e Bruno Machado, que representaram o Serzedelo e o Santiago
Mascotelos, respetivamente. O
amigável realiza-se na Academia do Vitória pelas 9h30. •

© Mais Guimarães

Carlos Fernandes reeleito
© Direitos Reservados

O defesa Pedro Ribeiro, ex Taipas, o médio Davide Rodrigues,
ex Berço e o avançado Caio Silva, ex Serzedelo, são as mais
recentes contratações do Sandinenses para a temporada
2022/2023. Numa época que
voltará a ter Hugo Xavier no comando técnico, as mais recentes contratações juntam-se a
Cunha, ex Taipas, Caixinha, ex

Desportivo de Ronfe e Best, ex
Berço, no grupo de caras novas
já asseguradas para nova participação no Pró-Nacional. Na
temporada passada, o clube vimaranense além de ter cumprido o objetivo da manutenção,
atingiu as meias finais da Taça
da Associação de Futebol de
Braga.
Ainda no que diz respeito ao gru-

Trio reforça plantel
de Diogo Leite

po de trabalho para o próximo
ano, os responsáveis do Sandinenses acordaram a permanência de 15 jogadores. Kevinho,
Zezé, Diogo Lamelas, Ruizinho,
Eduardo, Luís Vieira, Gonçalo,
Pinto, Chico, Tiago Martins, João
Pedro, Fernando Neves, Hélder,
Fredo e Pedrinhas vão continuar
a representar o emblema de São
Martinho de Sande. •

Renato e Guima acertam
com Desportivo de Ronfe
© Direitos Reservados

Renato, ex Pevidém B e Guima,
médio que na época passada não
competiu, são as mais recentes
contratações do Desportivo de
Ronfe para a nova época desportivo.
Os jovens jogadores passam a estar à disposição do treinador Fábio Oliveira que, com a chegada

dos dois elementos, não deverá
proceder a novas entradas.
O emblema presidido por António
Vaz, recorde-se, não evitou a despromoção e vai disputar a Divisão
de Honra. A equipa B mantém-se
em atividade e vai competir na
primeira divisão da Associação de
Futebol de Braga.•

Carlos Fernandes vai continuar
na presidência do Torcatense.
Apesar de o dirigente ter anunciado, através das redes sociais,
o desejo de não continuar na
liderança, Carlos Fernandes
acabou por ser reeleito para um
novo mandato, após ausência
de listas à presidência da coletividade. O responsável máximo irá iniciar o quarto mandato
no Torcatense, numa época na
qual o clube vai disputar a Divisão de Honra, após não ter evitado a descida. •

Serzedelo
em A. Geral
no dia 26
© Mais Guimarães

© Direitos Reservados

O defesa Tomás Carvalho, ex Maria da Fonte B, o defesa Petit e o
médio Zé Miguel, ex Amares, são
reforços do Taipas para o novo
ano desportivo. Num grupo de
trabalho que será composto por
juventude e experiência, as chegadas de Petit, de 41 anos e Zé
Miguel, de 36 anos, inserem-se
na planificação que o treinador
Diogo Leite pretende para o exi-

gente campeonato da Pró-Nacional. Os três reforços juntam-se a
Bruno Loureiro, Bruno Henriques,
Rui Soares, Joel Rodrigues, Manu,
Correia, Jorge, Veiga, Bebé, Nuno
Almeida, Joaquim Almeida, Luis
Matias e André Machado no grupo
de caras novas para 2022/2023.
Tiago Gonçalves, Nuno Miranda,
João Paulo e Zé Pedro renovaram
contrato com os javalis. •

Os sócios do Serzedelo reúnem,
no próximo dia 26, em Assembleia-geral. A atravessar um
impasse diretivo, que tem complicado o planeamento da nova
época, o presidente da Mesa da
Assembleia-geral, Raúl Peixoto,
aguarda com expetativa o surgimento de listas ou soluções para
a gestão do clube. •
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Bernardino Névoa justificou
aposta no São Cristóvão
© Mais Guimarães

Metas desportivas passam por melhorar o registo da época passada. Presidente Rui Machado diz ter sido “sonho realizado”.
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Colocação do sintético
em fase avançada
© Mais Guimarães

A colocação do sintético no
campo de jogos do São Cristóvão está em fase adiantada e,
na próxima temporada, o clube
presidido por Rui Machado já
disputará a primeira divisão da
Associação de Futebol de Braga em pé de igualdade com os
restantes clubes. O presidente
reconheceu que as novas condições facilitaram e muito a construção do plantel para o novo
ano desportivo. “Ninguém gosta
de jogar em pelado. Sabendo e
vendo que a colocação do nosso
sintético está em andamento, foi
mais fácil contratar jogadores”,
reconheceu. •

Reforços para o ataque
© GD Selho

Bernardino Névoa foi apresentado oficialmente à imprensa como
treinador do São Cristóvão para a
temporada 2022/2023. O novo líder justificou a aposta. “O que me
seduziu foi o facto de as pessoas
nos quererem cá. Cada vez mais
é importante estarmos onde nos
querem. Desde o primeiro dia
senti que todas as pessoas da
estrutura nos queriam cá”, explicou.
As metas desportivas são claras. “Toda a gente nesta divisão

diz que quando não se desce que
o objetivo é subir. Mas alguém vai
ficar em último e ninguém quer lá
ficar. O nosso objetivo é melhorar desde já o que foi feito no ano
passado. É um ano zero e queremos crescer, desde já a melhorar o que feito no ano passado”,
anunciou.
Depois de ter treinado o Torcatense no Pró-Nacional, o desejo
de deixar a sua marca no clube
estará bem presente. “Não há
treinadores de Pró-Nacional, de

Ricardo Peixoto eleito
para o comando técnico
© Direitos Reservados

Honra, nem de primeira divisão.
Há treinadores com ambição e há
projetos com ambição. Estamos
cá com ambição e maior vontade
de fazer um grande trabalho”.
O presidente Rui Machado não
escondeu o agrado pela chegada
de Bernardino Névoa ao comando técnico. “Foi um sonho realizado e ele sabe disso. Nunca pensei
que fosse tão cedo. Mas graças
a ele e à equipa técnica dele, foi
possível tornar esse sonho numa
realidade”, assumiu o dirigente. •

Marino reforça defesa
do Gonça
O defesa central Marino é a mais
recente contratação do Gonça
para a temporada 2022/2023. O
experiente jogador reforça o plantel liderado por Pedro Adão, após
várias épocas ao serviço do Prazins/Corvite.
Marino junta-se a Julien, Miguel
Silva, Zé Pedro, Márcio, João Couto
e Vieirinha no grupo de caras novas para o novo ano desportivo.

Tota, Silva, Diogo Lopes, Gomes,
Piri, Toninho, Novais, Hugo Fernandes e Diogo renovaram contrato.
Entretanto, os treinos de captações para o futebol de formação
vão continuar a decorrer até finais
de julho. As sessões são abertas
aos jovens com idades compreendidas entre os 6 e 18 anos e os treinos têm como palco o Campo de
Jogos Água das Cabras. •

Kevin foi oficializado como reforço do Selho. Proveniente do
Santiago Mascotelos, o avançado aumenta as opções do
treinador Stephane Varela para
a próxima temporada. Além de
Kevin, o ponta de lança Vítor
Oliveira, que na época passada
representou a AD Oliveirense,
também será reforço para a
época 2022/2023.
Os médios Benigno e Leal deverão renovar nas próximas horas com o emblema presidido
por Alberto Pereira. •

Ases anuncia
as primeiras
renovações
© ACD Ases

© AC Gonça

Ricardo Peixoto foi a escolha da
direção do Souto e Gondomar
para assumir o comando técnico.
O presidente André Ribeiro justificou a aposta. “Reconhecemos
qualidade no trabalho desempenhado pelos clubes que representou. Tem uma equipa técnica
com qualidade, toda ela profissionalizada e especializada na
área, e é isso que pretendemos”,
explicou o jovem dirigente.
Relativamente a metas despor-

tivas, André Ribeiro é claro. “Os
objetivos na próxima época passam por fazer uma classificação
muito melhor que na época anterior”.
O treinador, ao Mais Guimarães,
justificou a aposta. “Trata - se
de um projeto aliciante e com
os pés bem assentes na sustentabilidade de ideias positivas. É
um clube em crescimento e com
muita vontade de evoluir, assim
como eu”, explicou. •

Acertada a contratação de Marco
Rodrigues para o comando técnico, a direção do Ases já está
focada na construção do plantel.
O guarda-redes João Carvalho e
o médio Luisinho já acertaram a
continuidade no emblema presidido por Carlos Neves. •

FUTEBOL DISTRITAL

Atletismo
vitoriano em
grande plano

Paulo Leite
mais um ano
nos seniores

© Joana Meneses / Mais Guimarães

Diogo Vaz sagrou-se campeão nacional juvenil nos 100 e 200 metros,
cumprindo as distâncias com os tempos de 10,93 e 22.69, respetivamente.

Paulo Leite, de 49 anos, vai continuar no comando técnico da equipa sénior de futsal dos Piratas de
Creixomil. Elemento experiente na
modalidade, tendo representado
vários clubes ao mais alto nível
como jogador, Paulo Leite iniciará
a sua sétima época como treinador principal da equipa principal.
Bruno Magalhães, de 37 anos,
permanece na liderança da equipa de juniores. O jovem treinador,
com 22 anos ao serviço histórico
clube vimaranense como jogador,
já aceitou o convite para permanecer mais um ano.
Carlos Duarte, de 31 anos, proveniente do Jorge Antunes, foi a escolha da direção dos para liderar
a equipa de juvenis masculinos da
coletividade. •

Pódios para
Ana Lourido
e José Carlos
Santos
Numa prova disputada no Municipal Manuela Machado, em Viana do Castelo, o pupilo liderado
por Nelson Teixeira não deu hipóteses. Rúben Silva conquistou
a medalha de bronze nos 300
metros, cumprindo a prova com
a marca de 36,29 segundos. Na
Meia Maratona de Caminha, o Vitória fez-se representar por sete
atletas com o grande destaque
a ir para João Paulo Alves que
terminou a prova no Top 10. A
formação do atletismo também
esteve presente no Meeting In-

ternacional de Braga com Miguel
Silva e Mariana Marques a marcarem presença nas séries dos
400 metros e 100 metros, respetivamente. Ambos os atletas
alcançaram o quinto lugar nas
suas respetivas séries com Miguel Silva a fazer a sua distância
em 50.85 segundos e Mariana
Marques em 12.64 segundos. Na
sua segunda competição oficial,
o triatleta Nuno Oliveira alcançou o nono lugar no seu escalão
na Taça de Portugal de Triatlo
Sprint. •

Ricardo Soares brilhou
no Campeonato do Minho

José Carlos Santos, da Teal El
Comandante, foi terceiro classificado na Maratona Noturra de
Tromso, na Noruega, na categoria de M55. O foco está agora
na Maratona de Berlim, na Alemanha, prova que decorrerá em
setembro.
Ana Lourido alcançou o terceiro
lugar no Nacional de Veteranos
ANAV, em Torres Vedras, no escalão M40. Camila Gomes foi oitava classificada. No escalão de
M45, Ana Santos obteve o sexto
lugar na competição. •

Rúben voltou
a festejar
© VSC

O ciclista vimaranense Rúben
Rodrigues, do Bairrada Cycling
Team, voltou a estar em grande
plano, vencendo a última etapa
da Ruta do Albariño, na Galiza.
Antes disso, o ciclista tinha ganho a segunda etapa da 32ª edição do Grande Prémio do Minho,
em Azurém. •
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Nélson Brízida e Gilson
França integram estrutura
© Direitos Reservados
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Nélson Brízida e Gil França são
dois nomes bem conhecidos pelo
universo vitoriano e irão, já na
próxima temporada, integrar o
corpo técnico das equipas seniores de voleibol.
Apesar de nenhum dos dois ser
natural de Guimarães, no entender do Vitória SC, os dois ex-atletas “com muitos anos de casa”
irão trazer consigo “parte da história e da mística vitoriana para
as equipas técnicas” que consideram ser fundamental para o
sucesso da modalidade.

Nélson Brízida, ex-atleta vitoriano
que venceu com a camisola dos
conquistadores o Campeonato
Nacional e a Taça de Portugal, irá
integrar a equipa técnica de João
Santos como treinador-adjunto
da equipa sénior masculina.
Por sua vez, Gilson França, também ele com um longo historial
de ligação ao Vitória SC como
jogador e também como treinador, vai continuar a ser o principal
coadjuvante de Hélder Andrade
na orientação da equipa sénior
feminina. •

Carlos Fidalgo e João
Oliveira renovam
A secção sénior de voleibol masculino do Vitória Sport Clube continua a construir o seu plantel para
a nova temporada 2022/2023.
Nesse sentido, o emblema vitoriano acertou a continuidade de
dois atletas. Carlos Fidalgo, central português de 35 anos, e João
Oliveira, internacional português
de 25 anos, chegaram a acordo
com os conquistadores e farão
parte do plantel liderado pelo treinador João Santos. •

© Direitos Reservados

Nayara Ferreira está de
regresso ao Vitória
© Direitos Reservados

© VSC

O vimaranense Ricardo Soares
entrou a ganhar na prova inaugural do Campeonato do Minho
de BTT DHI – CISION, na categoria de Master 40, disputada em
Penamaior, Paços de Ferreira.
“O segredo é o prazer que tenho de andar a competir junto do

meu filho Afonso Soares. E estou
muito motivado para o campeonato nacional, no próximo mês,
em Seia, na Serra da Estrela”,
confidenciou ao Mais Guimarães.
Afonso Soares subiu ao pódio, ficando no segundo lugar na categoria de juvenis. •

A atacante brasileira Nayara
Ferreira é reforço da equipa
sénior feminina de voleibol do
Vitória.
Após passagem pelo Clube K e pelas finlandesas do

Hammelinna, a brasileira está
de regresso ao Vitória, clube que representou na época
2020/2021, ano de regresso
das conquistadoras à elite nacional. •
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"O outro desconhecido"
regressou à cidade berço
dez anos depois
O Instituto de Design, em Guimarães, recebeu no sábado, 18 de junho, pelas
21h30, o espetáculo “o outro desconhecido” dirigido por Teresa Campos, numa
iniciativa promovida pela Outra Voz – Associação Cultural.
© Direitos Reservados

Tuna Afonsina organiza
encontro ibero-americano
de tunas académicas
Depois do sucesso da XVI edição
do festival Cidade Berço, em
março, a Tuna Afonsina apresenta
a Guimarães o I Encontro Ibero-Americano de Tunas Académicas,
no próximo mês.
A Afonsina – Tuna de Engenharia
da Universidade do Minho vai
organizar, pela primeira vez, um
evento que trará a Guimarães
uma nova visão do mundo das
tunas académicas.
Este encontro será dividido em
dois dias de muita música para
animar o verão na cidade berço,

contando com a presenças de
tunas nacionais e de além do
Atlântico.
O centro histórico recebe, no
dia 1 de julho, um espetáculo de
tunas. No dia seguinte, decorrem
as jornadas culturais “A Tuna no
Mundo”, no Teatro Jordão.
Além da já conhecida por todos
os vimaranenses Tun’Obebes, estarão presentes, no evento, a Tuna
Universitaria De Baja Califórnia
(México), a TunAmérica (Puerto
Rico) e a Tuna Veterana da Universidade Portucalense (Portugal). •
© Joana Meneses / Mais Guimarães

Inicialmente pensado para a Praça
da Plataforma das Artes e da Criatividade, possíveis condições meteorológicas desfavoráveis obrigaram a organização a deslocar o
espetáculo para um espaço mais
acolhedor, prevenindo eventuais
contratempos que advêm do mau
tempo.
“Mais de dez anos depois, volta
a parecer-nos tempo de encarar o
desconhecido de frente, e de encher a noite de vozes e a rua de
gente”, lembra o grupo. “O outro
desconhecido”, dirigido por Teresa
Campos, música, criadora e cofun-

dadora de Sopa de Pedra, surge
da vontade de ocupar o espaço
público e da necessidade de ser
encontro.
Recorde-se que, há mais de dez
anos, a Outra Voz fazia a sua primeira aparição no Paço dos Duques. “o desconhecido”, dirigido
pela música, criadora e cofundadora da Outra Voz, Amélia Muge,
encheu a noite de vozes que marcavam o passo à viagem, “levando
o espectador de espaço em espaço, como quem reensina o caminho até ao telhado de onde vê
outra vez as estrelas. Quem lá es-

teve experimentou certamente: as
vozes quando caminham juntas”.
O espetáculo “o outro desconhecido”, contou com as turmas de
vozes ágeis do 3.° ano e 3.° e 4.°
anos, das Escolas Básicas 1.º ciclo
do Salgueiral e de Donim, respetivamente. Também o grupo Taibombar, o grupo de amigos, pais,
filhos e avós da vila de Caldas das
Taipas. São uma orquestra de percussão, ao ritmo de bombos, caixas e timbalões saídos das mãos
de artesãos que também fazem
parte desta nova criação original
da Outra Voz. •

Covas volta a ser palco das festividades
em honra de São João
Após dois anos sem as festas
de São João, Covas volta a ser o
palco das festividades de 23 a 25
de junho.
No primeiro dia de festa, dia 23
junho, ocorre a noitada de São
João. Inicia-se com o desfile do
Grupo de Zés Pereiras de São
Faustino pelas ruas de Covas. De
seguida, a animação musical passa pela mão do DJ Eduardo e, para
fechar a noite, os 4’MENS trazem
a música tradicional portuguesa
e prometem um espetáculo com
muita animação pela noite dentro.
Para sexta-feira, dia 24 junho, a
solene procissão e missa campal

vão ter lugar durante a manhã,
pelas 10h00 e 11h00, respetivamente. A noite de Fados começa
às 22h00, com a Associação
Guimarães Fado a apresentar
o espetáculo Fado de Lisboa &
Canção de Coimbra.
No sábado, dia 25 de junho,
pelas 14h00, no terreno anexo
ao recinto da festa, realiza-se o
tradicional Torneio de Chincalhão
e a noite de Covas volta a ter animação musical com um Festival
de Folclore, pelas 21h00. Para o
encerramento, não podia faltar a
sessão de fogo de artificio.
Ao longo dos três dias funciona-

© Direitos Reservados

Manel Cruz sopra as velas
aos 11 anos de cultura
nos Banhos Velhos
Na próxima sexta-feira, dia 24
de junho, Manel Cruz atuará,
pelas 18h30, no Largo das
Termas, nas Caldas das Taipas,
num espetáculo marcado em
dia de aniversário, para comemorar onze anos dedicados
à cultura por parte do museu
termal daquela vila vimaranense.

Na
próxima
sexta-feira,
dia 24 de junho, Manel Cruz
atuará, pelas 18h30, no Largo
das Termas, nas Caldas das
Taipas, num espetáculo marcado em dia de aniversário,
para comemorar onze anos
dedicados à cultura por parte
do museu termal daquela vila
vimaranense. •
© Direitos Reservados

rá, no recinto da festa, o bar com
a tradicional sardinha assada,
grelhados diversos, caldo verde,
pataniscas e o vinho da região. •

PASSATEMPOS E INFORMAÇÕES ÚTEIS
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Dê sangue!
COLHEITA PERMANENTE

Portugal à mesa com

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

Mário Moreira
Ceia Medieval em Guimarães
Feira Afonsina 23 a 26 de junho
Na idade média, os produtos
locais constituíam a base na
alimentação. Cada região tinha
receitas e hábitos culinários
específicos, muitos dos quais
sobreviveram até aos nossos
dias.
Os habitantes da cidade tinham uma alimentação mais
variada, na medida em que
os seus mercados iam sendo
abastecidos pelos arredores.
No século XIII, já se comia carne de vaca, peixe fresco e nas
mesas ricas os figos e laranjas
faziam parte do banquete. O
essencial da alimentação, para
todas as classes sociais, o pão,
o vinho, as favas, ervilhas, as
castanhas, eram usadas como
sustento principal.
A criação de animais domésticos para comer, como o coe-

lho, a galinha, o pato, o pombo,
eram confecionados e apresentados nas mesas nobres
e do clero, enfeitados com as
suas penas, num ato de beleza
decorativa. Os caldos de aves
de frango e peru com cebola,
cenoura, sal e hortelã com a
introdução das carnes cozidas
desfiadas eram uma constante
nas mesas nobres e do clero,
enquanto que nas casas pobres se abusava do toucinho e
da salgadeira.
Guimarães, as suas gentes,
vão sair à rua engalanados a
festejar a data fundadora de
Portugal, o 24 de junho, o primeiro dia da nossa identidade
lusitana, a Batalha de São Mamede de 1128. Somos todos,
Guimarães.

“Chanfana de Cabrito no Centeio”
Retiram-se as gorduras e o bedum de 1 cabrito. Corta-se em
bocados, colocam-se em água
e limão, durante algumas horas
a dessangrar.
Efetua-se uma massa no almofariz com sal, grãos de pimenta, colorau, folhinhas de
coentros, raminhos de alecrim,
6 dentes de alho, devolver ao
cabrito esta preparação. Cobrir
com 1l de vinho tinto, 5 colheres
de azeite e deixar até ao dia seguinte.
Ligar o forno. Colocar este

preparado numa caçarola com
5 colheres de sopa de manteiga. Levar a caçarola tapada ao
forno até que a carne se despegue dos ossos. Efetuar um corte na parte superior de 1 sêmea,
retirar o miolo e colocar a carne
dentro com legumes salteados
em azeite e alhos, cebola, brócolos, pimentos, curgetes. Levar de novo ao forno a tostar o
pão e a carne. Depois do caldo
de aves e do cabrito no centeio,
nada melhor que um doce com
sabor a citrinos.

“Torta de Laranja”
Misturar 500gr de açúcar com
50gr de farinha, adicionar a
raspa e o sumo de 1 laranja.
Juntar 8 ovos um a um, envolvendo bem todos os ingredientes. Ligar o forno a
180º. Untar um tabuleiro com
manteiga, forrar e untar o pa-

pel vegetal. Colocar o creme e
levar ao forno durante aproximadamente 20 minutos.
Retirar, deixar arrefecer, desenformar sobre um pano de
cozinha, rechear com doce de
laranja, enrolar. Polvilhar com
açúcar e canela.

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
© Juliana Machado

Feira Afonsina
Está de regresso, depois de
dois anos de interregno devido
à pandemia da Covid-19, a feira
medieval de Guimarães, e este
ano volta a realizar-se por todo
o centro histórico.

Turitermas
A Câmara Municipal sentiuse pressionada a adquirir
equipamentos da Cooperativa
Taipense, para a libertar do
sufoco financeiro em que se
encontra.

Última

Película
inovadora em
Portugal: Batalha
de S. Mamede
com recurso a
Realidade Virtual

“Afonso 360” é o nome que irá dar
tema a uma película inovadora em
Portugal, com recursos a novas tecnologias de Imersão, 360º e Realidade Virtual. O lançamento do filme
está agendado para a próxima sexta-feira, 24 de junho, no âmbito das
comemorações da Batalha de S. Mamede, em Guimarães.
Este projeto pioneiro permite a “interação do público com a História e
o Património, através de inovado-

ras ferramentas tecnológicas e com
produção totalmente nacional, a
partir de locais de visualização instalados no Castelo de Guimarães e
onde cada visitante poderá assumir-se como realizador deste filme perante a possibilidade de seleção do
respetivo enquadramento”.
Segundo o município, trata-se de
“uma experiência inesquecível que
será proporcionada a quem visitar o
Castelo de Guimarães pela possibili-

dade de viver e sentir um pouco da
História do nosso país e com recurso
a uma nova ferramenta tecnológica
que é pioneira em Portugal, numa
ligação da história da fundação do
país com o futuro”. Nesta relação,
as novas tecnologias ajudam a perceber de “uma forma espontânea e
interativa” o dia-a-dia do Castelo de
Guimarães no tempo do Rei D. Afonso Henriques ou, até, da origem da
Batalha de S. Mamede.

O projeto está adaptado para
pessoas de mobilidade reduzida,
possibilitando a visita virtual ao monumento, com recurso a uma plataforma mecânica. A realização da
película é “fiel à história, assente em
dados históricos e científicos”, deviamente retratada por historiadores e
investigadores, validada pelo Direção Regional da Cultura do Norte. •

