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Filosofar é, literalmente, mani-
festar amor à sabedoria, o es-
tudo de questões gerais e fun-
damentais sobre a existência 
humana, uma experiência só 
possível ao ser consciente de 
sua própria ignorância. É, tenho 
para mim, o desafio maior da 
vida, o de lidar com a dúvida e 
a incerteza, este esforço indivi-
dual de compreender-se e com-
preender o universo.

É a investigação do mundo 
real nas suas várias dimensões, 
ultrapassando a opinião irrefleti-
da do senso comum e o que vai 
para além da realidade empírica 
e das aparências. Exige, portan-
to, dedicação, aprofundamento, 
reflexão, e a consequente vali-
dação.

Filosofar é, no fim de contas, 
pôr em questão.

No final de semana fomos sur-
preendidos com a notícia de que, 
num dos livros escolares de Filo-
sofia do 10º ano da Porto Edito-
ra, o “Ágora", é abordado o “Caso 
Marega” e é ali transcrito o posi-
cionamento ético levado a cabo 
por Bento Rodrigues, pivot do 
telejornal que, com um “discurso 
inspirador” relatou em fevereiro 
de 2020 os factos ocorridos no 
D. Afonso Henriques, condenan-
do os insultos racistas de que 
o jogador Marega foi alvo no D. 
Afonso Henriques.

Bem, filosofar é investigar pen-
sando, e recolher dados, premis-
sas, questionando-as uma por 
uma.

Bento Rodrigues, a quente, 
sem tempo de avaliação posi-
cionou-se nessa noite perante 
os “não aceitáveis” aconteci-
mentos. 

Mas, dois anos e meio depois, 
com todo o tempo do mun-
do para uma avaliação mais 
coerente dos acontecimentos, 
depois do caso ter corrido nos 
tribunais e o Vitória SC ter sido 
absolvido de qualquer responsa-
bilidade, de três adeptos terem 
sido obrigados a pedir desculpas 
ao jogador e a terem de pagar 
três mil euros ao Estado. Depois 
de todos os relatos e imagens de 
comportamentos indisciplinados 
também do jogador, instigando 
adeptos em Guimarães, no Por-
to ou na Madeira, e também de 
outros casos, bem mais recen-
tes, de manifestações de racis-
mo no desporto em Portugal, 
os autores do livro conseguiram 
ressuscitar esta história, que es-
tava já enterrada, e contando-a 
apenas parcialmente. 

A Porto Editora vai retirar, e 
bem, a página dos seus livros, 
depois das manifestações de 
descontentamento dos vitoria-
nos e vimaranenses. Foi uma 
página negra na arte de filosofar.

Caso Marega: Uma página negra 
na experiência de filosofar

ARTIGO PRIMEIRO - 1-A GRANDE 
ORDEM DOS RECÉM CHEGADOS 
AOS SESSENTA ANOS aprova os 
presentes Estatutos na sua pri-
meira Assembleia Geral realizada 
a 24 de Julho do ano da Graça 
de 1962 para durar por muitos e 
bons anos e congrega todas as 
pessoas singulares chegadas a 
esta bonita idade, que se encon-
trem de bem com a vida e sem 
nenhum azedume face à sua fai-
xa etária. 

2- A GRANDE ORDEM DOS RE-
CÉM CHEGADOS AOS SESSENTA 
ANOS tem a sua sede onde quer 
que se encontre algum mem-
bro ou membra de tão festejada 
agremiação 

3- Todos os anos, o dia 24 de 
Julho é consagrado à celebração 
da fundação da GRANDE ORDEM 
DOS RECÉM CHEGADOS AOS 
SESSENTA ANOS bem como da 
aprovação dos respectivos Esta-
tutos, abrilhantando-se os feste-
jos com a  pompa e sem cerimo-
nial condignos.

ARTIGO SEGUNDO - Como 
agremiação sem fins lucrativos, 
de escopo desinteressado mas 
interessante, e de objecto cultu-
ral relevante, A GRANDE ORDEM 
DOS RECÉM CHEGADOS AOS 
SESSENTA ANOS ocupa-se de to-
dos os assuntos que contribuam 
para o bem estar dos seus mem-
bros e membras, o que fará de 
inteira harmonia com as delibe-
rações tomadas em Assembleia 
geral. 

ARTIGO TERCEIRO - São rigoro-
samente interditas todas as proi-
bições, excepto em se tratando 
de acções ou omissões que di-
recta ou indirectamente possam 
bulir com o sossego, bem estar e 
alegria dos membros e membras 
da agremiação, casos em que 
serão punidos com a pena de 
expulsão todos os que se entre-
guem a tão reprováveis práticas, 
sejam elas a do pronunciamento 
de fútil proibição ou actividades, 
ou falta delas, adequadas a que-
brar o relaxamento e bem estar 
devido a todos os membros e 
membras da GRANDE ORDEM 
DOS RECÉM CHEGADOS AOS 
SESSENTA ANOS.

  ARTIGO QUARTO - 1-A GRANDE 
ORDEM DOS RECÉM CHEGADOS 

AOS SESSENTA ANOS terá as se-
guintes categorias de sócios

1- Extraordinários
2- Convidados
2-São Extraordinários todos 

os sócios da agremiação que, 
comungando dos princípios re-
feridos no Artigo 1º e encontran-
do-se naquela referida idade, 
venham a ser admitidos como 
tal; por via de regra tais sócios 
são designados por “sócios or-
dinários”, qualidade que, por ra-
zões de pudor e urbanidade, não 
será utilizada, nunca, na GRANDE 
ORDEM DOS RECÉM CHEGADOS 
AOS SESSENTA ANOS.

3-São sócios convidados todos 
aqueles que, encontrando-se 
à bica para entrar nos sessen-
tas não tenham atingido, ainda, 
aquela idade, revelando, no en-
tanto, as       qualidades referidas 
no Artigo Primeiro, conquanto 
comunguem dos objectivos e 
deveres assinalados no Artigo 
Sétimo.  

ARTIGO QUINTO - 1- A GRANDE 
ORDEM DOS RECÉM CHEGADOS 
AOS SESSENTA ANOS tem como 
único órgão a Assembleia Geral 
que é composta por todos os 
seus sócios, e funcionará exclu-
sivamente por meios electróni-
cos, designadamente zoom, ou 
outros de natureza semelhante.

2-As deliberações da Assem-
bleia Geral serão tomadas por 
unanimidade.

ARTIGO SÉTIMO - São propósi-
tos da agremiação e princípios 
que todos os Associados acei-
tam dever promover:

1-O bem-estar físico, intelectual 
e emocional de cada um, de to-
dos na envolvente e do univer-
so composto pelos membros da 
agremiação.

2-A celebração da vida enquan-
to dure, em atenção à certeza de 
que isto de estar vivo ainda um 
dia acaba mal.

3-A intolerância para com a 
intolerância, respeitando o são 
princípio de cada um na sua, to-
dos na maior.

4-A recusa sumária e radical 
de tudo o que contribua para má 
onda, sentimentos negativos, 
falta de apetite, desejos funestos 
para o do lado, em particular, ou 
para a humanidade, em geral, e 

Grande ordem dos recém 
chegados aos sessenta 
anos

César Machado

tudo o que, por acção ou omis-
são, prive o próprio do estado 
de felicidade que tem o direito 
de gozar, ou o faça em relação 
a terceiro ou terceiros que com 
ele se encontrem em contacto, 
ligação, relacionamento, simples 
conhecimento de bom dia ou boa 
tarde, ou não.

ARTIGO OITAVO – Nas come-
morações do dia da GRANDE 
ORDEM DOS RECÉM CHEGADOS 
AOS SESSENTA ANOS, a 24 de Ju-
lho, os trâmites serão iniciados, 
sempre, cantando “Gracias a la 
vida / Que me ha dado Tanto”, de 
Violeta Parra. 

ARTIGO NONO - Porque aqui 
chegados tudo está dito e pros-
seguir seria chover no molhado, 
nada mais se acrescenta, mes-
mo para não se incorrer na ou-
sadia de criar o mesmo número 
de artigos utilizados por Moisés, 
que em dez disse tudo, não ten-
do a GRANDE ORDEM DOS RE-
CÉM CHEGADOS AOS SESSENTA 
ANOS o topete de se aproximar, 
em extensão dos seus Estatutos, 
do diploma fundacional. • 
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Orgânicos
verdes

Restos de jardinagem, 
folhas de árvores,  
relva cortada, palha  
ou feno e resíduos  
de cortes e de podas  
podem ser aproveitados.

Não os coloque  
no lixo comum!
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Programa para descobrir: Chegaram as festas 
da cidade e gualterianas
Há mais de 100 anos que as Festas da Cidade e Gualterianas são a chave que abre as portas do mês de agosto na cidade berço. O 
pontapé de saída foi dado no último dia 28 de junho e as festividades prolongam-se até ao próximo dia 08 de agosto.

Nos próximos dias, com as ruas 
vestidas a rigor, o programa vai 
desenrolar-se em locais emble-
máticos de Guimarães e convidar 
à partilha e à felicidade da comu-
nidade vimaranense e de todos 
os visitantes. Esta é uma das 
mais relevantes atrações festivas 
de toda a região e anima a cidade 
berço logo no início do quente 
mês de agosto.

A exposição fotográfica “A 
Reconstrução – 75 anos sobre a 
extraordinária história das Gual-
terianas de 1947”, organizada pela 
Muralha – Associação de Guima-
rães para a Defesa do Património, 
com o apoio d’A Oficina, da Câma-
ra Municipal de Guimarães e da 
Ordem Terceira de S. Francisco, 
foi o evento que lançou a edição 
de 2022 das Festas da Cidade e 
Gualterianas. É no Largo de São 
Francisco que as fotografias de 
João Gualdino Pereira, registadas 
em 1947, avivam memórias e 
transmitem aos mais jovens a 
história que nem todos viveram. 
Há 75 anos, quando a tourada era 
um dos pontos altos das Festas 
da Cidade e Gualterianas, o fogo 
consumiu todo o recinto da tou-
rada e marcou negativamente as 
festividades.

A XXIV Feira de Artesanato, 
que conta com 38 expositores 
espalhados pelo Jardim da Ala-
meda de São Dâmaso, situado 
no Centro Histórico de Guimarães 
e Património Mundial da UNES-
CO, é ainda mais especial este 
ano uma vez que é a primeira 
vez que Guimarães conta com 
dois elementos certificados do 
artesanato local: a Cantarinha 
dos Namorados e o Bordado de 
Guimarães. Os visitantes podem 
encontrar estes e outros produtos 
com história e feitos com afeto 
num dos 38 expositores que se 
vão manter em Guimarães até ao 
último dia das Festas da Cidade e 
Gualterianas.

O cartaz deixa antever que um 
dos momentos mais esperados 
das Festas da Cidade e Gualteria-
nas de 2020 vai acontecer já no 
próximo sábado, dia 06 de agosto. 
Os Expensive Soul voltam a en-
contrar-se com os vimaranenses 
às 22h00 no palco da Plataforma 
das Artes e da Criatividade. O gru-
po musical de Leça da Palmeira, 
tem uma relação especial com a 
cidade berço: ao abrigo da Capital 
Europeia da Cultura, em 2012 
passaram por Guimarães para 
um concerto único. O Expensive 

Soul Symphonic Experience, 
depois lançado em DVD, levou o 
duo ao Multiusos e, com eles, um 
coro de vozes vimaranenses e Os 
Nicolinos subiram ao palco.

No entanto, ainda na sexta-feira, 
dia 5 de agosto, há mais para ver 
e fazer na cidade-berço: “Curinga” 

vai passar pelas ruas da cidade, 
há o Desfile e Concentração de 
Grupos de Bombos, Cantares 
ao Desafio, a Noite de Fado e o 
Festival de Folclore.

As festividades prosseguem no 
sábado, dia 6 de agosto. Quando 
a cidade estiver a despertar, às 

09h30, abre a Feira de Gado e 
Concurso Pecuário no Campo 
de São Mamede. O dia promete 
ainda a Orquestra ZABADUM, a 
Arruada e Encontro de Tocadores 
de Concertina e a Noite de Fado. 
Para as 22h00, antes da Sessão 
de Fogo de Artifício agendada 



EM GUIMARÃESO JORNAL N357 QUARTA-FEIRA 03 AGOSTO 2022 P.05

© Cláudia Crespo / Mais Guimarães© Mais Guimarães

© Cláudia Crespo / Mais Guimarães

para as 00h30, há espaço para 
outro dos momentos mais aguar-
dados do cartaz: a subida de 
Camané ao palco da Plataforma 
das Artes e da Criatividade.

O fadista português, que dá voz 
a muitas canções familiares como 
“Sei de um Rio”, tem o concerto 
agendado para as 22h00. O do-
mingo, dia 07 de agosto, já com 
gosto de despedida, promete não 
deixar ninguém dormir até por-
que se segue uma espera de um 
ano para se repetir a festa e, logo 
pelas 09h00, o Desfile e Concen-
tração de Grupo de Bombos vai 
calcorrear a cidade, seguido do 
Desfile de Charretes Antigas. A 
tarde é reservada à religião: pelas 
12h30, a Igreja de São Francisco 
recebe as Festividades Litúrgicas 
em honra de São Gualter e às 
18h00 sai para as ruas da cidade 
a Majestosa Procissão de São 
Gualter. Há também música com 
o Ruído à Portuguesa, o Despique 
de Bandas e a Noite de Fado.

Manda a tradição que as Festas 
da Cidade e Gualterianas encer-
rem com a aguardada Marcha 
Gualteriana. As ruas começam a 
encher-se de carros alegóricos 
e figurantes a partir das 22h00 
do dia 08 de agosto e, como é 
habitual, vai criar o burburinho 
típico que este cortejo anualmen-
te provoca. Haverá muito para 
ver, com atenção redobrada, no 
desfile que, todos os anos, marca 
o fim das festividades.

Marcha Gualteriana 
continua à procura 
de voluntários
Após dois anos de pandemia em 
que a Marcha Gualteriana não 
saiu à rua, os preparativos para o 
próximo dia 08 de agosto decor-
rem a todo o vapor.

José Pontes, coordenador da 
Casa da Marcha, falou com o Mais 
Guimarães no passado dia 22 de 
julho e explicou que “apesar de 
terem aparecido ajuda de alguns 
obreiros, faltam voluntários”. 
Admitindo que todos estão “ra-
diantes e felizes”, têm posto mãos 
à obra na construção dos carros 
alegóricos e dos seus acessórios. 
Sem revelar o habitual carro sur-
presa que está a ser preparado, 
levantou o véu sobre o carro da 
cidade, o carro Minhoto, o carro 
alusivo ao centenário do Vitória 
SC, o carro Santa Estefânia e da 
Ucrânia. Este último, admite ter 
“um significado especial e, por 
isso, será um carro silencioso”, 
pelo qual diz sentir “muita estima”.

José Pontes reconhece ainda 
que “devido à guerra, tudo está 
mais caro”, mas, ainda assim, 
refere que os apoios municipais 
têm servido as necessidades 
da associação. Considerada o 
ponto alto das Festas da Cidade 
e Gualteriana, a Marcha é fruto 
de muitas horas de trabalho de 
dezenas de vimaranenses. Assim, 
o maior elogio acontece quando 

as artérias da cidade-berço se en-
chem para os ver passar. “Gosta-
va que vissem a marcha com toda 
a descontração, em segurança, e 
que quando passassem os carros 
toda a gente desse uma salva de 
palmas. Seria um elogio ao nosso 
esforço e dedicação”, apelou José 
Pontes.

Na Marcha Gualteriana, Salvador 
faz “tudo e mais alguma coisa”, 
admitiu. Na verdade, o pavilhão 
da rua Dr. Eduardo Almeida é a 
sua segunda casa há 56 anos. To-
dos os anos, não hesita em voltar 
pelo “amor à cidade” e à própria 
atividade que desenvolve – os 
desenhos. Sem revelar grandes 

pormenores, garante que “no 
desfile todos irão ver o trabalho 
do último ano”.

Lufada de ar fresco 
para o comércio
Na semana que antecede o 
início das festividades, o Mais 
Guimarães saiu à rua para ouvir 
os comerciantes. Eles que, à 
semelhança de muitos outros 
negócios, viram-se privados da 
sua atividade durante quase dois 
anos. Agora, com o retomar dos 
eventos culturais, esforçam-se 
por corresponder às expectativas 
dos visitantes, que chegam com 

“fome de festa”.
“Desde que as festas começa-

ram que o negócio tem estado 
favorável. As pessoas estão 
muito focadas no convívio e para 
nós comerciantes isso é positivo, 
especialmente depois dos últimos 
dois anos”, refere Fernanda Dias, 
proprietária de uma roulotte de 
farturas que marca presença nas 
Gualterianas há 30 anos.

João Silva, responsável por um 
dos divertimentos, admite que 
para a semana ainda espera ter 
mais trabalho, mas confirma que 
“o regresso está a ser bom, com 
muito trabalho porque as pessoas 
estão a aderir muito”.  Por sua 

vez, José Costa reconhece que 
“Guimarães marca sempre pela 
positiva”. O seu negócio passa pe-
los jogos de 3D e realidade virtual 
e está habitualmente presente no 
Reino da Diversão, no Multiusos 
de Guimarães, e também no 
Carnaval.

“Este regresso era muito im-
portante para nós. A adesão das 
pessoas é bastante favorável, à 
semelhança das restantes ro-
marias, e nota-se que estão com 
bastantes saudades”, completou 
o responsável, acrescentando 
que se “estão a criar laços com 
as pessoas que já não viam há 
algum tempo”. •
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A partir de setembro, 
maiores de 65 anos 
poderão vacinar-se 
contra a Covid-19 
nas USF
Até 03 de setembro, o Centro de Vacinação contra a Covid-19 passa a estar 
localizado no Centro de Saúde de Urgezes.

Trata-se de uma situação transitó-
ria durante os meses de verão para 
todos aqueles que se pretendam 
vacinar. O equipamento, localiza-
do até à data no Seminário Verbo 
Divino, funcionará em regime de 
casa aberta às sextas-feiras e sá-
bados, ente as 09h00 e as 19h00.

O Aces do Alto Ave já está a 

preparar a Campanha de Outono 
que irá ser implementada em cada 
unidade de saúde. Ao que o Mais 
Guimarães apurou, os utentes com 
mais de 65 anos poderão, a partir 
do dia 05 de setembro, vacinar-se 
contra a gripe e contra a Covid-19 
nas Unidade de Saúde Familiar. As 
vacinas serão administradas de 

segunda a sexta-feira e os utentes 
serão convocados por ordem de 
idade.

“É uma transição para aquilo que 
vai ser o futuro. É nossa preocupa-
ção que o maior número de pes-
soas se vacine”, explicou Novais 
de Carvalho, diretor Executivo do 
Aces Alto Ave. •

Taipas Turitermas: Assembleia 
geral extraordinária discute 
aquisição de prédio 
pelo município

Candidatura aprovada 
para ações que promovam 
economia circular

“Taipas Tour” e “Guimarães – 
Património com Tradição” foram 
os projetos validados no âmbito 
do Orçamento Participativo de 
2019.

Foram validados os dois proje-
tos a implementar no Orçamen-
to Participativo de Guimarães 
2019, depois de concluída a fase 
de votação. O projeto “Taipas 
Tour”, com orçamento de 50 mil 
euros, foi apresentado por José 
Inácio da Fonseca e o projeto 
“Guimarães – Património com 
Tradição”, com orçamento de 25 
mil euros, foi apresentado por 
Maria Fernanda Pereira de Fa-

© Direitos Reservados

© Direitos Reservados

Aprovados os projetos do Orçamento 
Participativo de Guimarães
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ria, receberam os votos exigidos 
pelo regulamento a fim de serem 
implementados, no conjunto de 
oito propostas que foram sujei-
tas a votação

O Município reativou o processo 
do Orçamento Participativo, 

que tinha sido interrompido na 
sequência do ato eleitoral e, 
ainda, por causa da pandemia, 
ao submeter os projetos dos 
proponentes a votos numa fase 
que terminou no passado dia 22 
de julho. •

A Cooperativa Taipas Turitermas 
convocou uma assembleia geral 
extraordinária no próximo dia 
09 de agosto com a finalidade 
de apreciar, discutir e deliberar 
a aquisição de prédio urbano na 
Alameda Rosas Guimarães pelo 
município de Guimarães.

A sessão está agendada para 
as 18h00 na Sala de Convívio do 
Parque de Campismo das Caldas 
das Taipas. Paulo Lopes Silva, 
vereador da Cultura, marcará 

presença em representação do 
município de Guimarães.

Recorde-se que a aquisição do 
prédio urbano foi aprovada na 
reunião do executivo camarário 
e na assembleia municipal. A pro-
posta de dois milhões pretende 
intervir na situação de dificuldade 
financeira que atravessa a Taipas 
Turitermas, cujo endividamento já 
supera os cinco milhões de euros. 
A solução terá que ser aprovada 
pelo Tribunal de contas. •

A candidatura da Câmara Muni-
cipal de Guimarães ao programa 
da União Europeia Circular PSP 
foi aprovada. O financiamento 
de 217 mil euros “servirá para 
desenvolver soluções de con-
tratação pública alinhadas com 
as estratégias, planos e ações 
do município que promovem a 
economia circular”.

O Circular PSP é também 
crucial para desenvolver solu-

ções inovadoras para futuros 
desafios ambientais e para tirar 
partido das potencialidades do 
mercado.

Este programa apoiará o 
Município de Guimarães na 
obtenção do seu compromisso 
de sustentabilidade e promoção 
da economia circular nas ações 
públicas, funcionando como 
exemplo para os restantes par-
ceiros. •



Mapa Verde de Guimarães reúne principais 
pontos naturais de interesse do concelho
Reconhecida como uma cidade rica em património histórico e cultural, Guimarães é, simultaneamente, repleta de parques, trilhos e 
recantos de natureza para descobrir.

O património verde é agora 
mais fácil de conhecer com os 
lançamentos do “Mapa Verde” e 
do “Passo Verde”, dois suportes 
distintos, um em papel e o outro 
numa página na internet, que 
ajudarão a encontrar os melhores 
lugares para visitar.

O “Mapa Verde”, produzido 
pelo Laboratório da Paisagem 
e pelo Turismo do município de 

Guimarães, no âmbito do projeto 
europeu Greentour, congrega 
“um conjunto de boas práticas 
nas áreas da natureza e biodiver-
sidade, áreas verdes e parques 
de lazer, percursos pedestres, 
recursos hídricos, mobilidade 
sustentável, iniciativas de eco-
nomia circular, mas também 
assinala todas as árvores de 
interesse público, experiências 

a explorar de enoturismo, entre 
outras atividades que poderá 
fazer na natureza”, especifica o 
município em comunicado . O 
“Mapa Verde” estará disponível 
nos postos de turismo e online 
em língua portuguesa, inglesa, 
francesa e espanhola.

Com o mesmo intuito, mas 
proporcionando uma experiência 
mais imersiva, com recurso ao 

vídeo, à fotografia convencional 
e também à fotografia 360º, o 
visitante tem, no “Passo Verde”, 
acesso a dezenas de locais 
distribuídos por áreas verdes, 
atividades na natureza, percursos 
na natureza, natureza secreta, 
boas práticas e estabelecimentos 
Green Key.

O sítio na internet está dispo-
nível através do endereço www.

passoverde.pt. Os cidadãos são 
ainda convidados a sugerir outros 
locais que possam ser incluídos 
neste portal eletrónico e que po-
dem dar a conhecer o património 
natural de Guimarães.

Com estas duas ferramentas 
pretende-se “promover um efi-
ciente uso dos recursos naturais, 
dando a conhecer o que de melhor 
há para visitar em Guimarães”. •
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Participação em inquérito sobre a Cultura 
em Guimarães com direito a descontos
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O município de Guimarães dispo-
nibilizou uma plataforma online 
onde está disponível um inquérito 
que visa a participação do públi-
co em geral para caracterizar os 
perfis dos públicos da cultura de 
Guimarães, no âmbito do diag-
nóstico das dinâmicas Culturais 
Municipais e os contributos para 
a elaboração do Plano Estraté-
gico Municipal de Cultura 2032, 
que está a ser desenvolvido por 
uma equipa multidisciplinar do 
PolObs (Universidade do Minho).

Ao responder ao inquérito, será 
atribuído um desconto de 50% 
na compra de um bilhete para 
um evento para a programação 
regular própria paga dos equipa-
mentos da Casa de Memória, do 
Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães e do Centro 
Cultural Vila Flor. O desconto não 
pode ser aplicado no Guimarães 
Jazz, por ter uma política de 
desconto já pensada, e não pode 
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ser utilizado de forma cumulativa 
com outros descontos já existen-
tes. Para usufruir do desconto o 
público só precisa de se dirigir à 
bilheteira dos equipamentos, a 
partir da segunda-feira seguinte 
a submeter o questionário, 
indicando o código que lhe será 
enviado por correio eletrónico 48 
horas após a submissão.

O Plano Estratégico Municipal 

para Cultura visa o diagnóstico 
das dinâmicas culturais de Gui-
marães no presente, através da 
análise documental, entrevistas, 
grupos de discussão, inquéritos 
por questionário e observação 
direta. Numa segunda fase serão 
recolhidos contributos para a 
elaboração do Plano Estratégico 
Municipal de Cultura de Guima-
rães até 2032. •

Espetáculo “A Memória 
é Boa Companhia” 
promoveu o 
envelhecimento saudável
A iniciativa decorreu, nos 
passados dias 28 e 29 de julho, 
no Auditório do Teatro Jordão, 
com um espetáculo que envol-
veu seniores das Comissões 
Sociais Interfreguesias do 
Vale S.Torcato, do Sudoeste 
da Montanha da Penha e Sul 
Nascente. As sessões tiveram 
como objetivo “promover o en-
velhecimento saudável através 
da incorporação de vivências e 
perceções socialmente saudá-
veis, criativas e participativas, 
potenciadas pelo teatro e pela 
criação artística participada e 
intergeracional”. 

Um evento que contou com 
participantes seniores, jovens 
alunos e ex-alunos da Licencia-

tura em Teatro da Universidade 
do Minho, aliando a criação, a 
experimentação e a formação. 
O espetáculo foi apresentado 
pelos Projetos Fazer Presente – 
Teatro Participativo em Diálogo 
Intergeracional e Então Vamos! 
promovidos pela ADCL (Asso-
ciação para o Desenvolvimento 
das Comunidades Locais) em 
parceria com a Câmara Munici-
pal de Guimarães. •
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Em mais uma visita inserida no périplo de reuniões com as principais instituições do Concelho, que decorreu no passada quinta-feira, 
dia 28 de julho.

Ricardo Araújo reuniu com 
a Administração do Hospital Senhora 
da Oliveira
Ricardo Araújo, presidente do 
PSD de Guimarães, reuniu com 
o Presidente do Conselho de 
Administração do Hospital de 
Guimarães, Henrique Capelas, 
acompanhado pelo Vice -Presi-
dente e Vereador Hugo Ribeiro, 
Isabel Sousa vogal da Comissão 
Política e Miguel Sousa da Junta 
de Freguesia de Creixomil.

Em mais uma visita inserida no 
périplo de reuniões com as prin-
cipais instituições do Concelho, 
Ricardo Araújo quis conhecer os 
problemas e projetos em curso 
na principal valência de saúde 
do Concelho de Guimarães. Na 
reunião o Presidente do PSD ma-
nifestou a sua preocupação com 
as “listas e tempos de espera 
verificados no acesso às primei-
ras consultas, em particular nas 
áreas de especialidade de Car-
diologia, Gastrenterologia, Neu-
rologia e Oftalmologia, onde se 
verificam tempos mais elevados, 
assim como preocupação com 
os tempos de espera verificados 
para cirurgias, em particular 
ortopedia e urologia, onde se 
verificam também os maiores 
atrasos no agendamento das 

intervenções”.
Relativamente ao Centro de 

Hemodinâmica que aguarda au-
torização do Ministério da Saúde 
para entrar em funcionamento, 
Ricardo Araújo mostrou-se con-
fiante que a promessa de abertu-
ra durante o verão se verifique: “É 
inaceitável prolongar mais esta 
situação. Uma valência com esta 
importância para a Saúde e tra-
tamento dos vimaranenses, cujo 
investimento está realizado, com 
o contributo de privados e do

próprio hospital, não se pode 
admitir que esteja mais tem-
po fechada à espera de uma 
autorização administrativa do 
Ministério da Saúde. Trata-se 
de um equipamento que pode 
salvar vidas e que está pronto a 
funcionar. É por isso da vida das 
pessoas que estamos a falar”.

Visitou as 
instalações da 
Universidade 
do Minho
No passado dia 09 de julho, 
Ricardo Araújo destacou a impor-
tância estratégica da Universi-

dade do Minho, em particular da 
sua escola de Engenharia, para o 
desenvolvimento de Guimarães.

Ricardo Araújo, Presidente do 
PSD de Guimarães, reuniu com 
o Presidente da Escola de Enge-
nharia da Universidade do Minho, 
Pedro Arezes, acompanhado pelo 
vice-presidente e Vereador Hugo 
Ribeiro e pela Coordenadora do 
Conselho Estratégico Local do 
PSD, a investigadora e professora 
universitária Sara Fernandes 
numa visita inserida no périplo 
de reuniões com as principais 
instituições do Concelho

Para o Presidente do Partido 
Social Democrata “a Escola de 
Engenharia da UM, enquanto 
escola de referência nacional 
e internacional, é fundamental 
para o desígnio que defendemos 
de afirmar Guimarães como Ci-
dade de Inovação” e o “excelente 
trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido por esta Escola tem 
de ser reforçado na aproximação 
à indústria local, contribuindo 
para acrescentar mais valor na 
economia e para a criação de um 
contexto favorável à atração de 
investimento e ao empreendedo-

rismo”.
O crescimento da Escola e cap-

tação de mais alunos, a criação 
dos novos cursos de Engenharia 
Aeroespacial e de Ciência de Da-
dos, com início previsto já para o 
ano letivo que se avizinha, assim 
como a necessidade de atrair e 
fixar em Guimarães os alunos e 
professores que aqui estudam 
e trabalham, foram alguns 
dos temas analisados. Ricardo 
Araújo considera “importante 
aumentar a oferta de residên-
cias universitárias, assim como 
aumentar a disponibilidade de 
habitações para arrendamento 
a preços controlados, de forma 
a tornar mais atrativa a fixação 
de estudantes e professores”. 
De igual forma destacou a “im-
portância de reter em Guimarães 
parte do talento formado nesta 
Escola de Engenharia no final do 
ciclo de estudos, integrando-o 
na economia local através das 
nossas empresas, fomentando 
o empreendedorismo, captando 
investimento externo em áreas 
de forte valor acrescentado e de-
senvolvendo parcerias e projetos 
entre a Autarquia, a Academia e 
as empresas”.

Reuniu com 
Bombeiros 
Voluntários
Ricardo Araújo, Presidente do 
PSD de Guimarães, visitou na 
passada terça-feira, os Bombei-
ros Voluntários de Guimarães, 
acompanhado pelo Vice-Presi-
dente Rui Armindo Freitas, e pelo 

membro da Comissão Política 
Carlos Caneja Amorim.

A visita inserida no périplo 
de reuniões com as principais 
instituições do Concelho, após 
a sua eleição como Presidente 
da Comissão Política do PSD de 
Guimarães, no passado dia 09 de 
julho, teve como objetivo “enal-
tecer a importância e agradecer 
o trabalho desta instituição na 
proteção de pessoas e bens, seja 
através do socorro a feridos e 
doentes, como no combate e ex-
tinção de incêndios” e “conhecer 
os principais problemas desafios 
e projetos” da instituição.

Ricardo Araújo defendeu o “re-
forço do apoio público “à corpo-
ração de Bombeiros, através do 
Estado central, nomeadamente 
da ANPC e INEM e também 
da autarquia vimaranense: “o 
reconhecimento e apoio público 
a esta instituição, aos seus diri-
gentes, mas em particular aos 
bombeiros e suas famílias, pelos 
serviços que prestam à comuni-
dade e pelos riscos que correm, 
é uma obrigação do Estado, dos 
políticos e dos cidadãos em ge-
ral”, referiu.

Após ter tecido elogios ao Co-
mando e o corpo de Bombeiros 
de Guimarães pelas “competên-
cias e qualidade do trabalho” 
desenvolvido ao longo dos anos, 
Ricardo Araújo reconheceu a 
“necessidade de se criarem as 
condições” para que se possa au-
mentar o número de profissionais 
ao serviço desta Corporação, que 
atualmente conta com cerca de 
41 profissionais, e de melhorar as 
suas condições remuneratórias. •



Selo “Escola 
SaudávelMente” atribuído 
a 12 agrupamentos 
escolares de Guimarães

Alunos do Centro Escolar 
de Ronfe receberam 
atividade “Iniciação 
à ginástica”

O Selo “Escola SaudávelMente” 
é atribuído às instituições es-
colares que consigam atingir os 
padrões e exigências da Ordem 
dos Psicólogos Portugueses 
(OPP).

O Selo “Escola SaudávelMen-
te” foi atribuído a 12 dos 14 
Agrupamentos Escolares em 
funcionamento no concelho de 
Guimarães. Os estabelecimen-
tos de ensino distinguidos fo-
ram Abação, Afonso Henriques, 
Arqueólogo Mário Cardoso, 
Fernando Távora, Francisco 
de Holanda, Gil Vicente, Pevi-
dém, Professor João de Meira, 
Santos Simões, Taipas, Vale de 
São Torcato e Virgínia Moura. 
Para além dos agrupamentos 
escolares, foi ainda distinguida 
a Escola Secundária Martins 
Sarmento.  

Esta atribuição destaca o 
concelho de Guimarães como 
um dos que mais aposta na 
promoção de boas práticas no 

âmbito da educação. Das 474 
candidaturas apresentadas, 
foram 350 as que receberam 
galardões. A cerimónia pública 
de entrega decorreu no pas-
sado dia 27 de julho, de forma 
presencial em Lisboa, na sede 
da Ordem dos Psicólogos Por-
tugueses.

O Selo “Escola SaudávelMen-
te” é atribuído às instituições 
escolares que efetuem a sua 
candidatura e que consigam 
atingir os padrões e exigências 
da Ordem dos Psicólogos Por-
tugueses (OPP). Esta iniciativa 
constitui-se como um contribu-
to para o aumento das oportu-
nidades de acesso a uma edu-
cação de qualidade, equitativa 
e inclusiva, para todos, através 
do incentivo e divulgação de 
políticas e boas práticas no que 
respeita à promoção da saúde 
psicológica, do bem-estar e do 
sucesso educativo nas escolas 
portuguesas. •

No passado mês de julho, 
no âmbito das Atividades de 
Animação e Apoio à Família da 
Educação Pré-escolar (AAAF) 
e na Componente de Apoio à 
Família do 1.º ciclo (CAF), a Câ-
mara Municipal de Guimarães 
apresentou um conjunto de 
atividades e vivências com o 
objetivo de  “contribuir para a 
formação integral das crianças, 
com o intuito de fortalecer 
competências essenciais para 
o seu desenvolvimento saudá-
vel”. O Centro Escolar de Ronfe 

(Agrupamento de Escolas 
Professor Abel Salazar) foi uma 
das escolas a receber a “Inicia-
ção à ginástica”, uma atividade 
dinamizada por instrutores 
qualificados pertencentes ao 
Guimagym (Clube de Ginástica 
de Guimarães). Nessa sessão, 
foram proporcionados jogos 
e circuitos desportivos que 
promoveram uma atividade 
corporal completa, instigando 
o desenvolvimento das capaci-
dades motoras e coordenativas 
e cognitivas. •
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Cultura e Tradição: 
“FEST’IN FOLK 
CORREDOURA” está 
de regresso

Decorreu, ontem, dia 02 de 
agosto, na Casa da Memória de 
Guimarães, a apresentação do 
Programa “FEST’IN FOLK COR-
REDOURA” que se vai realizar 
entre os dias 09 e 14 de agosto, 
após dois anos de interregno. A 
apresentação do evento contou 
com a presença de Paulo Lopes 
Silva, vereador da Cultura, Alber-
to Martins, presidente da Junta 
de Freguesia de São Torcato, 
Henrique Macedo, presidente do 
Grupo Folclórico da Corredoura 
e Gabriela Nunes, membro da 
direção do Grupo Folclórico da 
Corredoura.

“Depois de dois anos parados é 
um gosto estar de volta”, as pa-
lavras são de Henrique Macedo. 
O presidente do Grupo Folclórico 
da Corredoura acredita que a 
edição 2022 do festival irá “ani-
mar as ruas” e trazer um “colori-
do diferente à cidade”. O Festival 
decorrerá entre os dias 9 a 14 de 
agosto e contempla espetácu-
los, paradas e desfiles diversifi-
cados em diferentes espaços da 
cidade de Guimarães e da Vila 
São Torcato, mas, o presidente 
destacou também as visitas aos 
lares que irão acontecer nos dias 
9 e 11 de agosto. “Nós temos esta 
preocupação de levar o “FEST’IN 
FOLK CORREDOURA” a pessoas 
que não vão poder participar 
e não poder assistir às Galas 

que vão decorrer no Campo de 
São Mamede para que possam 
usufruir e ter contato com as 
tradições e culturas de outros 
países”, disse.

Alberto Martins, presidente 
da Junta de Freguesia de São 
Torcato salientou o esforço da 
organização em realizar o even-
to e vincou que essa mesma or-
ganização em “colocar de pé um 
evento deste calibre mostra, não 
só a força do Grupo Folclórico 
da Corredoura, mas também a 
importância que a marca Fest’In 
Folk tem no panorama do conce-
lho de Guimarães”. Para o presi-
dente Junta de Freguesia de São 
Torcato, o festival “FEST’IN FOLK 
CORREDOURA” vai “muito para 
além do folclore” e acredita que 
durante esta semana a cidade 
de Guimarães ficará muito mais 
rica do que aquilo que é a sua 
“multicularidade” e irá “celebrar 
uma cultura vibrante”.

Por fim, teve a palavra o verea-
dor da cultura. Paulo Lopes Siva 
salientou que o Município já “não 
tem dúvidas da importância 
deste festival para o calendário” 
e que mediante a apresentação 
de um plano de atividades, o 
FEST’IN FOLK CORREDOURA 
entre no lote de projetos de 
interesse municipal que serão 
automaticamente apoiados pelo 
Município para cada ano, pela 

O FEST’IN FOLK CORREDOURA deste ano tem uma particuridade especial, pois 
é o último ano de avaliação para a marca de certificação internacional da CIOFF, 
com reconhecimento na UNESCO, a qual tornará ímpar e vinculativa a Edição 
de 2022 e elevará este evento a um nível inigualável na Cidade de Guimarães.

“mais-valia que traz do ponto 
cultural, turístico e de internacio-
nalização do próprio território”.

Cultura e tradição 
são linhas do 
programa entre 
os dias 09 e 14 de 
agosto:
O pontapé de saída será dado no 
dia 09 de agosto, no Guimarães-
Shopping com a Inauguração da 
Exposição “O Mundo a Trajar em 
Guimarães”, às 16h00. No mesmo 
espaço, às 16h30, haverá ainda 
a realização do Workshop de 
Dança: Brasil. Ao final da noite, 
às 21h30, no Centro Histórico de 
Guimarães irá decorrer o Wor-
kshop de Dança: Guiné-Bissau | 
Geórgia.

No dia 11 de agosto, haverá 
duas atividades: às 16h30, no 
GuimarãesShopping vai reali-
zar-se o Workshop de Dança: 
Equador e às 21h30 o Workshop 
de Dança: França | Eslovénia. 
A 12 de agosto, às 16h00, no 
Centro Histórico de Guimarães, 
irá realizar-se o Desfile/Parada: 
com a presença dos grupos de 
todos os países participantes e 
mais tarde, às 21h30, no Campo 
de São Mamede, irá decorrer a 
Gala de Abertura, Passarelle e 
Orquestra Multicultural que tam-
bém irá contar com a presença 
de todos os países.

No sábado, dia 13 de agosto, 
às 21h30, no Campo de São 
Mamede vai realizar-se a Gala 
de Folclore Nacional: Grupo de 
Danças e Cantares de Barcelos 
– Barcelos; Rancho Folclórico 
“Os Camponeses” de Riachos – 
Torres Novas; Rancho Regional 
de Fânzeres – Gondomar; Ran-
cho Folclórico da Casa do Povo 
de Maiorca – Figueira da Foz e 
Grupo Folclórico da Corredoura 
– Guimarães.

Por fim, o dia 14 de agosto. Às 
10h30, na Basílica de São Torcato 
terá lugar a celebração Ecuméni-
ca: com a presença dos grupos 
de todos os países e ao final do 
dia, no Campo de São Mamede, 
a Gala de Encerramento com a 
presença de todos os países. •



“Pequenos Artistas, Grandes 
Realizações” para visitar até 
ao próximo dia 08 de agosto

A vereadora da Ação Social, Paula Oliveira, coordenou a reunião que contou com a presença de 22 entidades que integram o Consórcio 
Guimarães Acolhe e o Movimento “Pela Paz na Ucrânia”.
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“Guimarães Acolhe” fez ponto 
de situação sobre o acolhimento 
de refugiados

O consórcio “Guimarães Acolhe” 
reuniu, no passado dia 26 de 
julho, na Plataforma das Artes, 

para fazer um ponto de situação 
relativamente ao acolhimento 
de pessoas refugiadas, incluindo 

um grupo de jovens afegãos 
recentemente acolhidos em 
Guimarães. A vereadora da Ação 

Social, Paula Oliveira, coordenou 
a reunião que contou com a 
presença de 22 entidades que 
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A sede da União de Freguesias de 
Oliveira, São Paio e São Sebastião 
recebe, até ao próximo dia 08 de 
agosto, a Mostra Coletiva de Arte 
“Pequenos Artistas, Grandes Cria-

ções”. A exposição é organizada 
pelos alunos do Curso de Técnico 
de Ação Educativa 2021/2022.

A inauguração aconteceu na 
passada sexta-feira. •

Guimarães Project Room apresenta 
“Conversas de Atelier”

Na próxima quinta-feira, dia 
04 de agosto, as Conversas 
de Atelier vão se apropriar dos 
“espaços de trabalho dos artis-
tas para promover o encontro 

o conhecimento pela palavra 
e pela partilha destes lugares 
sagrados”, num evento que 
terá lugar no Atelier da Madroa.

Para o arranque desta nova 

integram o Consórcio Guimarães 
Acolhe e o Movimento “Pela Paz 
na Ucrânia”.

Foram apresentados os proje-
tos realizados em parceria pelo 
Guimarães Acolhe e pela Univer-
sidade do Minho, no âmbito do 
Curso de Mestrado em Design 
de Produto, que mereceram o 
reconhecimento dos presentes 
como uma mais-valia efetiva 
no processo de integração das 
pessoas refugiadas. 

Atualmente, vivem em Gui-
marães cerca de 246 pessoas, 
oriundas de diversos países de 
África, América Latina e Europa, 
nomeadamente da Ucrânia. 
A congregação de esforços 
entre as várias entidades e 
instituições de Guimarães tem 
possibilitado que estas pessoas, 
vítimas de conflitos ou discrimi-
nação, possam retomar as suas 
vidas e voltar a ter esperança 
num futuro melhor. •

forma de olhar a criação, foi 
convidada a curadora Helena 
Mendes Pereira, que recen-
temente assumiu as funções 
de Diretora Artística da Bienal 
de Cerveira, conhecedora do 
trabalho do coletivo Madroa 
pelo acompanhamento que 
vem fazendo do percurso dos 
membros deste coletivo.Hele-
na Mendes Pereira é Diretora 
artística da Fundação Bienal 
de Arte de Cerveira, Curadora, 
Professora e Investigadora.

O Colectivo Madroa, dos ar-
tistas Zé Teibão, André Pinto 
e Luís Canário Rocha, habita 
a antiga Fábrica da Madrôa 
desde 2021. O Atelier Madroa 
situa-se na Rua Liberdade, 
72/74, Guimarães. Recorde-se 
que o projeto financiado pela 
DGARTES, Direção Regional 
de Cultura Norte Município 
de Guimarães e Programa 
Garantir Cultura. Coproduzido 
pelo Museu de Alberto Sam-
paio e com o apoio de Free-
pass Guimarães, Plataforma 
P’la Arte, Simbiose Gestão 
Cultural, Freebeats – Produ-
ção Cultural, Woodin Design e 
Carla Gomes Design. •

©  Ivo Rainha/Direitos Reservados

© Direitos Reservados



Horta Pedagógica foi palco da Noite de 
Verão com muita música e animação infantil
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Ninho de vespas 
asiáticas preocupa 
moradores da Rua 
de Couros e Largo 
do Trovador
Os moradores da Rua de Couros e Largo Trovador estão preocupados com a 
existência de um ninho de vespas asiáticas na zona e exigem, através de uma 
carta aberta, a sua imediata remoção.

No mesmo documento referem 
que o referido ninho se encontra 
na casa que, apesar de não ter 
número identificado, se presu-
me que seja a 40. Trata-se do 
mesmo local onde já existiram 
“andaimes das obras montados 
anos sem ninguém fazer nada”, 
afirmam.

Referindo que a Proteção Civil 
já foi chamada ao local, mas 
nada fez, uma vez que “o dono da 
casa não a habita”, os moradores 

acrescentam ainda que já tenta-
ram contactar os bombeiros cuja 
atuação está pendente de um 
pedido da Câmara Municipal.

“Seja com a porta arrombada, 
seja com a escada magirus dos 
Bombeiros, seja como for, exigi-
mos a remoção imediata desta 
ameaça às nossas vidas”, pode 
ler-se no mesmo documento em 
que os moradores indagam se “a 
burocracia vai levar à morte de 
alguém”.

Por último, importa ainda men-
cionar que o ninho de vespas 
asiáticas se encontra localizado 
junto a um estabelecimento de 
restauração – Tasca do Tio Júlio – 
e que vários clientes “fugiram da 
esplanada por verem e saberem 
da existência do ninho mesmo 
em cima das suas cabeças”. Fica 
ainda junto às traseiras da casa 
onde está localizado o infantário 
da Fraterna, o que representa um 
risco para as crianças. •

No passado sábado, dia 30 de 
julho, a Horta Pedagógica de Crei-
xomil foi palco da “Noite de Verão”. 
O evento, organizado pela Junta de 
Freguesia de Creixomil, teve como 
objetivo reunir pessoas de todas as 
idades para desfrutarem de bons 
momentos de animação e convívio.

Com início pelas 17h00, com in-
sufláveis, pinturas faciais e outras 
surpresas dirigidas às crianças, 
houve ainda uma “Festa dos Avós” 
com a apresentação do Grupo 
Anima Natura. 

A noite esteve reservada à 
atuação de Domingos Moça e Os 
Boémios. •

PSP deteve jovem 
de 24 anos por tráfico 
de estupefacientes

Jovem de 27 anos de 
Serzedelo faleceu em 
acidente de trabalho
em Peso da Régua

© Vasco Carvalho / Mais Guimarães

© Direitos Reservados

Na passada quarta-feira, dia 
27 de julho, a PSP de Guima-
rães levou a cabo a detenção 
de um jovem de 24 anos pelo 
crime de tráfico de estupefa-
cientes, na Travessa Gaiteiro. 
A detenção decorreu no 
âmbito de ação de vigilância, 
prevenção e combate ao trá-
fico de estupefacientes. Em 

comunicado, a PSP refere que 
após a abordagem policial, 
“foi-lhe efetuada uma revista, 
tendo-lhe sido encontrado 
diverso tipo de estupefacien-
te para cerca de 23 doses, 
que lhe foi apreendido, bem 
como a quantia de 180,37€ 
em dinheiro por suspeita de 
proveniência ilícita”. •

Carlos Abreu, engenheiro de 27 
anos, faleceu na passada quar-
ta-feira, dia 27 de julho, num 
acidente de trabalho numa 
quinta na freguesia de Loureiro, 
Peso da Régua, distrito de Vila 
Real. O jovem vimaranense, re-
sidente em Serzedelo, morreu 
na sequência de um acidente 
de trabalho na maquinaria da 
linha de engarrafamento. Até 

ao momento, são desconheci-
das as causas do acidente, que 
provocou ainda ferimentos li-
geiros a um colega de trabalho. 
O óbito foi declarado no local 
pela equipa da Viatura Médica 
de Emergência e Reanimação 
(VMER) de Vila Real. O alerta foi 
dado às 11h00 e no local esti-
veram os bombeiros da Régua 
e Fontes e militares da GNR. •

© Direitos Reservados
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Moreira de Cónegos: Junta 
de Freguesia apela ao uso 
“regrado e consciente” de água 
no cemitério

Relembrando que Portugal conti-
nental está a viver uma situação 
de seca hidrológica que as auto-
ridades admitem ser a pior dos 
últimos 100 anos, com quase todo 
o país em seca severa ou extrema, 
a Junta de Freguesia de Moreira de 
Cónegos alerta para o desperdício 
de água.

Em comunicado, a autarquia diz 
ter “identificado várias situações 
de uso excessivo e abusivo de 
água no cemitério, levando a 

perdas e gastos desnecessários, 
nomeadamente através do açam-
barcamento de inúmeros regado-
res e da utilização de mangueiras 
para a lavagem de jazigos”.

Desta forma, a Junta de Fre-
guesia apela à “responsabilidade 
individual de cada cidadão em 
utilizar a água de uma forma 
mais consciente” e recorda que “é 
proibido o uso de mangueiras no 
interior do Cemitério para lavagem 
dos jazigos”. •

Rua da Índia nº 462, 4835-061 Guimarães (No edifício verde junto à Rodovia de Covas)  |  Alameda Professor Abel Salazar nº 29, 4805-375 Ronfe
De segunda a sábado, das 08h00 às 20h00

Em Creixomil
e Ronfe

© Direitos Reservados

© Direitos Reservados

Alunos da Escola Básica 
de Monte Largo receberam 
a atividade “Oficinas 
do Pensamento Crítico”
Durante o mês de julho, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família 
da Educação Pré-escolar (AAAF) e na Componente de Apoio à Família do 1.º ciclo 
(CAF), a Câmara Municipal de Guimarães levou a cabo um conjunto de atividades 
e vivências com o objetivo de contribuir para a formação integral das crianças e 
fortalecer competências essenciais para o seu desenvolvimento saudável.

A Escola Básica de Monte Largo 
(Agrupamento de Escolas Santos 
Simões) foi uma das escolas con-
templadas com “Oficinas do Pen-
samento Crítico”, dinamizadas pela 
ASSP (Associação de Solidariedade 
Social dos Professores). As oficinas 
consistem “num espaço-tempo 
de investigação colaborativa, num 
exercício de liberdade e tran-
quilidade face ao desconhecido, 
alimentado pela curiosidade das 
crianças e pelo exercício do que 
é natural no ser humano, o pen-
samento”, referiu o município, em 
comunicado. As crianças, depen-
dendo da faixa etária envolvida, 
tiveram como estímulo uma situa-

ção problemática e foram desafia-
das a envolverem-se num diálogo 
cujas características promoviam o 
pensamento crítico, o pensamento 
criativo, a escuta, a compreensão 
e crítica de diferentes perspetivas, 
a capacidade de argumentação e 
de trabalho em grupo. O facilitador 

coordenou o diálogo fazendo 
questões, pedindo definições, 
exemplos, hipóteses, razões, crité-
rios, solicitando sínteses, compa-
rações, diferenças, semelhanças, 
garantindo a dimensão filosófica 
do diálogo e a compreensão das 
ideias e argumentos em debate. •



Isabel Fernandes 
reconduzida ao cargo 
de diretora

Diretora do Paço dos Duques 
de Bragança, Castelo de Gui-
marães e Museu de Alberto 
Sampaio, em Guimarães, foi 
reconduzida no cargo.

De acordo com o despacho 
publicado na sexta-feira, 
dia 29 de julho, em Diário da 
República e assinado pela 
diretora Regional de Cultura 
do Norte, Laura Castro, inclui 
ainda a nomeação para o car-
go de diretora da Igreja de São 
Miguel do Castelo.

De acordo com a nota 
curricular, que acompanha 
o despacho de nomeação, 

Isabel Fernandes mantém 
o cargo que detém desde 
2014 de diretora do Museu de 
Alberto Sampaio, Paço dos 
Duques de Bragança e Castelo 
de Guimarães. A responsável 
integra também a unidade de 
investigação Lab2PT (Universi-
dade do Minho) e o laboratório 
associado IN2PAST. É ainda 
vice-presidente do ICOM Por-
tugal, a maior organização de 
profissionais de museus do 
mundo, com sede em Paris 
e que integra cerca de 21 mil 
profissionais de museus em 
146 países. •

Minha Poetry Slam: Guimarães recebe pela 
primeira vez torneio de declamação de poesia

Walking Football dinamizou 
Dia dos Avós
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Governo avança com 
gratuitidade das creches 
a partir em setembro

Foi publicada esta quarta-feira, 
dia 27 de julho em Diário da 
República, a portaria do Governo 
que estabelece o modelo de fun-
cionamento da gratuitidade das 

creches em Portugal, que nesta 
primeira fase vai abranger cerca 
de 80 mil bebés.

A portaria determina que as 
famílias que já pagaram o valor 

Objetivo é chegar a 100 mil crianças no final da implementação da medida em 
2024.

© Direitos Reservados

© Direitos Reservados

Já são conhecidos os 15 parti-
cipantes da primeira edição do 
Minha Poetry Slam – Campeo-
nato de poesia falada do Minho, 
que decorrerá no próximo dia 27 
de agosto, às 19h00, no exterior 
do Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães.

Entre os participantes estão 
sete convidados pela curadoria 
do Todo Mundo Slam e Slam das 
Minas Coimbra, e oito inscritos. 
Quanto a nacionalidades desta-
cam-se sete portugueses e oito 
brasileiros.

Entre eles a poeta Gisela Casimi-
ro, que é tida como uma das mais 
fortes concorrentes, bem como a 
brasileira Duda Las Casas, a poe-
ta indígena da etnia Wassu Cocal, 
Ellen Lima, conhecida por seus 
poemas que mesclam Português 
e Tupi Antigo. 

Também constam na lista de 
participantes Renata Flaiban 
Zanneti, Patrícia Costa, Yasmeen, 
E Daí, Mar Céu, Terry (Nuno de 
Sousa), Rafael Bampa, Giovana 
Querubim, Ana Martins, Soul 
Feeling (Sofia Oliveira), Diogo 
Monteiro e Alexandre Moreira. 

O evento, que promoverá a ocu-
pação do território, o resgate da 
oralidade, a performance, a de-
mocratização e dessacralização 
da literatura, premiará o vencedor 

© Direitos Reservados

© VSC

da inscrição para o próximo ano 
letivo vão receber o dinheiro de 
volta. Por sua vez, as crianças 
que agora venham a ser abran-
gidas por esta medida de não 
pagar qualquer mensalidade vão 
mantê-la durante todos os anos 
que estiverem na creche.

Assim sendo, a partir do 
próximo dia 1 de setembro de 
2022 entra em vigor a gratuiti-
dade das creches para todas as 
crianças nascidas a partir de 1 
de setembro de 2021 (inclusive) 
que frequentem creches do setor 
social e solidário. Até 2024, a 
gratuitidade das creches será 
implementada de forma faseada, 
aumentando anualmente mais 
um ano de creche abrangido, até 
à globalidade das crianças da 
rede social e solidária. O objetivo 
é chegar a 100 mil crianças no fi-
nal da implementação da medida 
em 2024. •

final com o valor de 300€, numa 
competição que ocorrerá em três 
etapas.

Os concorrentes vão apresentar 
poemas autorais numa demons-
tração oral de até 3 minutos. Entre 
as regras, é vedada a utilização 
de recursos externos, como 
figurino, cenário ou instrumentos 
musicais. O objetivo é ter a voz e 
o corpo como principais recursos. 
Os jurados são escolhidos aleato-
riamente na plateia.

O Projeto integra a segunda edi-
ção da Open Call “Cruzar Mundos, 
Cruzar Caminhos”, nas áreas de 
Arte Pública e Programação Cul-
tural inseridas na programação 

do projeto cultural de animação 
do espaço público BAIRRO C. 

Tendo nascido nos Estados 
Unidos nos anos 80, o Poetry 
Slam é o nome dado às “batalhas 
de poesia falada que tem demo-
cratizado o acesso à literatura e 
revelado dezenas de vozes poéti-
cas dissonantes em todo mundo”, 
refera a organização.

Esta é a primeira vez que o 
evento se vai realizar na cidade 
berço, e o objetivo desta edição 
é “semear a cultura da poesia 
falada de modo que esta lingua-
gem possa vir a tornar-se parte 
da rotina cultural e da agenda da 
cidade”. •

A equipa de Walking Football do 
Vitória SC/Tempo Livre foi convi-
dada pela Câmara Municipal de 
Viseu para uma partida da moda-
lidade, em celebração do Dia dos 
Avós na passada terça-feira.

O dia de convívio e atividade 
física, cuja equipa nasceu de uma 
parceria estabelecida entre o 
Vitória e a Tempo Livre, que vem 
dinamizando esta modalidade 
desde 2018, no âmbito do Projeto 
Vida Feliz.

Esta modalidade, que tem es-
sencialmente fins terapêuticos, e 
que tem como principal finalidade 
o estímulo à prática regular de 
atividade física, conta já com cerca 
de 25 participantes, de ambos os 
sexos, que semanalmente parti-
cipam nos treinos orientados por 
profissionais da Tempo Livre.

O Vitória SC associou-se a este 
projeto, que se tem revelado um 
“enorme sucesso” junto da popu-
lação com mais de 55 anos. •
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António Zambujo e Tim Bernardes na 
‘rentrée’ do Theatro Circo em Braga
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Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Portugal e o mundo

Pelo menos 15 mortos 
no Congo

Morreu Manuel Flórido

Zelensky quer retomar 
exportação de cereais

DZR’T esgotam o Altice 
Arena

Operação dos EUA 
matou líder da Al Qaeda

Dois adeptos detidos 
em Braga

Turismo em força no sul 
do País

Incluindo três militares de 
manutenção da paz das 
Nações Unidas. •

Antigo chefe da secção 
de desporto do Jornal de 
Notícias e chefe de redação .•

O presidente ucraniano 
visitou um dos principais 
portos do mar Negro. •

bilhetes para o regresso 
da ‘boy band’ portuguesa 
‘voaram’ em poucas horas. •

Alvo da operação, descrita 
pela Casa Branca como 
“bem-sucedida”, era Ayman 
al-Zawahiri. •

Algarve espera um milhão 
de novos turistas no mês 
de agosto. •

O Theatro Circo, em Braga, 
anunciou que irá receber An-
tónio Zambujo, Tim Bernardes, 
Daniel Zapico, e criações como 
“Hamster Clown” e “Je T’Aime”, 
nos meses de setembro e outu-
bro, que serão os primeiros da 
temporada. Em comunicado,o 
Theatro Circo revelou ainda que 
nos dias 09 e 10 de setembro, 
“há dose dupla de teatro com 
o universo retro futurista”, em 
Braga, com a peça “Hamster 
Clown”, encenada por Ricar-
do Neves-Neves e interpreta-
da pelo performer e clown Rui 

Paixão. No dia 23 de setembro, 
terá lugar a “estreia absoluta” 
do espetáculo “Arca Ostinata”, 
uma criação do músico e ciné-
filo Nuno Laisné, que conta, em 
palco, com o instrumentalista de 
tiorba Daniel Zapico. No mês de 
setembro, o Theatro Circo aco-
lhe ainda as instalações “ROOT”, 
de Anne-Sophie Emard, e “#IS-
SONÃOÉPIXAÇÃO”, de Vítor Gri-
lo, que podem ser vistas de 02 
a 04 de outubro, no salão nobre.

Viana do Castelo

Barcelos

Exposição fotográfica mostra Romaria d’Agonia nos últimos 50 anos

Fernando Mendes esgotou lotação nos 120 
anos do Theatro Gil Vicente

A evolução e diferentes perspetivas 
da Romaria d’Agonia ao longo dos 
últimos 50 anos, pela lente de vá-
rios fotógrafos nacionais e interna-
cionais, é o mote de uma exposição 
fotográfica coletiva que a partir do 
próximo sábado, dia 06 de agosto, 
poderá ser vista e apreciada na ci-
dade de Viana do Castelo. A exposi-
ção intitulada de “Olhares da Roma-
ria” irá estar disponível entre os dias 
06 a 21 de agosto, no Jardim Público, 
em Viana do Castelo, com os respe-
tivos trabalhos selecionados, três 
fotografias por cada fotógrafo, e in-
formação sobre os autores. Importa 
ainda realçar que, integram a expo-
sição coletiva vários fotógrafos que 

trabalham para órgãos de comuni-
cação ou outras publicações, pro-
fissionais e mesmo amadores, mas 
todos com o “traço comum de pe-
las suas objetivas retratarem o que 
de melhor tem a festa”, ajudando a 
perpetuar de geração em geração, 
os usos e costumes dos vianenses 
e da sua cidade.  A exposição fo-
tográfica irá reunir um leque de 90 
fotografias de diferentes momentos 
e períodos temporais, sendo a pri-
meira mostra coletiva de fotógrafos 
que na sua carreira contribuíram 
para perpetuar e levar longe a fes-
ta. Recorde-se que a maior Romaria 
de Portugal, realiza-se de 17 a 21 de 
agosto.

No passado domingo, o Theatro 
Gil Vicente celebrou 120 anos de 
existência, com a peça “Insónia”, 
do apresentador e comediante 
Fernando Mendes. A encenação 
voltou a lotar casa de espetácu-
los barcelense, numa tarde que 
arrancou sorrisos e divertiu o 
público presente no evento.
Até ao momento, os números 
que o Theatro vai registando 
indicam que 2022 será um ano 
de bastante positivo, ultrapas-

sando todos os números desde 
a reabertura do teatro em 2013. 
Com efeito, dados relativos a 31 
de julho dão conta da realização 
de 134 espetáculos, no Theatro 
Gil Vicente, a que correspondem 
16.398 espetadores, ou seja, 
63,7 % de taxa de ocupação glo-
bal, numa receita de bilhética 
33.326,75 euros. A estes número 
acrescem três sessões de cine-
ma e dez espetáculos realizados 
fora de portas.

Arremesso de objetos entre 
adeptos no SC Braga e Celta 
de Vigo valeu detenções. •

Braga
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INFORMAR
CONTAMOS CONSIGO PARA

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

É NOTÍCIA!

L I G U E   2 5 3  5 3 7  2 5 0
GERAL@MAISGUIMARAES.PT     FACEBOOK.COM/MAISGUIMARAES

RIGOR, INDEPENDÊNCIA E PLURALIDADE

http:
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Inscrições
abertas

Jovens e adultos

Cursos de Inglês

WWW.ATHENEACADEMY.PT

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

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OObbiittuuáárriioo……  

 

CREIXOMIL 
 

Maria Manuela 
Araújo Rodrigues 

 
No dia 7-ago-2022 (domingo), às 
10h30, na Igreja de Santo Amaro, 
Mascotelos, será celebrada pela 
sua alma missa de 30.º dia. 

 
  

SÃO TORCATO 
 

Manuel Rodrigues 
 
No dia 7-ago-2022 (domingo), 
às 10:30 horas, na Basílica de 
São Torcato, será celebrada 
pela sua alma missa de 1.º ano. 

 

 

SÃO PAIO 
 

Mª Fernanda R. de Barros 
Ferreira Sousa Cruz 

 
No dia 7-ago-2022 (domingo), 
às 12:00 horas, na Igreja de São 
Sebastião, será celebrada pela 
sua alma missa de 7.º dia. 

 
 

 

BARCO 
 

Joaquim Mendes 
da Silva 

 
No dia 7-ago-2022 (domingo), às 
10h30, na Igreja de São Cláudio 
de Barco, será celebrada pela 
sua alma missa de 30.º dia. 

 

 

AZURÉM 
 

Francisco da Cunha 
Oliveira Ribeiro 

 
No dia 7-ago-2022 (domingo), às 
11h00, na Igreja de São Pedro 
de Azurém, será celebrada pela 
sua alma missa de 6.º ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COSTA 
 

Maria de Belém 
Oliveira Gonçalves 
 
No dia 6-ago-2022 (sábado), às 
19h00, na Igreja de Santa 
Marinha da Costa, será celebrada 
pela sua alma missa de 30.º dia. 

 

 

AZURÉM 
 

António Oliveira Magalhães 
 

MISSAS DE 30.º DIA 
 
 
 
Dia 6-ago (sábado), às 18h00, 
Igreja de São Dâmaso. 
 
Dia 7-ago (domingo), às 9h00, 
Igreja de Santos Passos. 
 
Dia 7-ago (domingo), às 9h45, 
Igreja de St.ª Senhorinha de Basto. 
 
Dia 7-ago (domingo), às 11h00, 
Basílica de São Pedro do Toural. 

 

 

 

OPORTUNIDADE!

É BOM COMPRAR NO
CENTRO DA CIDADE

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

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

dizer: Hoje realizei um gesto de 
amor pelos outros"

Papa Francisco

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

https://www.facebook.com/Centro-M%C3%A9dico-e-Dent%C3%A1rio-CSI-235718743190023/
https://www.atheneacademy.pt/
https://www.facebook.com/funerariapassos
https://www.facebook.com/funerariapassos
https://www.facebook.com/centrocomercialvilla
https://www.facebook.com/funerariaribeiroeribeiro
https://twitter.com/maisguimaraes
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Porto Editora desculpa-se aos vitorianos 
e vimaranenses e prometeu retificar o texto 
no livro de filosofia sobre Marega
Vitorianos e vimaranenses uniram-se na revolta por um caso resolvido nos tribunais e no qual o Vitória foi absolvido em todos os 
processos.

O “Caso Marega” foi resolvido 
nos tribunais e o Vitória foi ab-
solvido em todos os processos, 
contudo, a presença do referido 
caso num livro de Filosofia do 
10º ano, da autoria Susana Teles 
de Sousa, Isabel Pinto Ribeiro e 
Rui Areal, despoletou um caso 
esquecido e resolvido, causando 
repúdio nos vitorianos e vimara-
nenses.

A Associação VitóriaSempre 
foi a primeira a relatar o episó-
dio, seguindo-se um comuni-
cado da direção do Vitória que, 
em nota oficial, fez questão de 
recordar que o clube foi absol-
vido. “A condenação pública foi 
rápida (e televisionada ao som 
do vento…), a assunção de cul-
pa foi traçada, um estigma ge-
neralizado foi criado. Quem tão 
depressa quis julgar e moldar a 
opinião pública, não foi tão cé-
lere a repor a verdade sobre os 
factos decididos pelos trâmites 
do sistema judicial português 
que, depois de colocados em 
marcha, resultaram no pedido 
de desculpas por parte de três 
espectadores que estavam nas 
bancadas do D. Afonso Henri-
ques naquele jogo, assim como 
as absolvições, em todos os 
processos, em que o Vitória 
Sport Clube era réu”, recordam 
os responsáveis máximos pelo 

clube, adiantando que o concei-
to de filosofia na Cidade-Berço 
tem um significado diferente. 
“É filosofia em Guimarães tor-
nar as crianças recém-nascidas 
sócias do Vitória. É filosofia em 
Guimarães passar-lhes os valo-
res do vitorianismo, e o porquê 
de o clube ter escolhido as co-
res preto e branco. É filosofia em 
Guimarães passar o bairrismo e 
o fervor associado ao ser-se vi-
toriano às gerações futuras. É 
filosofia em Guimarães ser-se 
do clube da terra. É filosofia em 
Guimarães termos uma massa 
adepta fervorosa e apaixonada, 
que faz do Estádio D. Afonso 
Henriques um dos mais icónicos 
do futebol português, e que é, 
ano após ano, o clube com mais 
adeptos presentes, a seguir às 
três equipas com maior media-
tismo em Portugal”.

Justificando a revolta nas alí-
neas anteriores, o clube exigiu 
a retirada do referido caso no 
livro de filosofia, pedido que um 
dia depois foi acatado. “Por to-
das as razões, e por se sentirem 
visados de forma infundada, os 
vitorianos, os vimaranenses e 
o Vitória Sport Clube exigem a 
retirada do referido caso de es-
tudo deste livro, que potencia a 
criação de um estigma injustifi-
cado sobre milhares de adeptos 

e sobre um clube que celebra, 
dentro de dois meses, o seu 
Centenário”.

A Porto Editora desculpou-se 
pela referência aos adeptos do 
Vitória como autores dos insul-
tos racistas e prometeu retificar 
o texto nos livros "Ágora", da 
disciplina de Filosofia, que ainda 
não foram impressos. Explican-
do que a inclusão do "caso Ma-
rega" no livro "Ágora", destinado 
a alunos do 10.º ano da disciplina 
de Filosofia, tem como intenção 
promover "a análise, discussão 
e debate de um tema segundo 
diferentes perspetivas, método 
reconhecidamente profícuo no 
processo de ensino-aprendiza-
gem", a editora rejeita a ideia de 
que o manual "potencie a cria-
ção de um estigma injustifica-
do sobre milhares de adeptos, 
como refere o comunicado emi-
tido pelo clube vitoriano".

Ainda assim, a Porto Edito-
ra faz um pedido de desculpas 
público ao clube e aos adeptos 
vimaranenses, por os autores 
do livro se terem referido "aos 
adeptos do Vitória Sport Clube 
como autores dos insultos ra-
cistas, tal como foi dito publi-
camente em vários órgãos de 
comunicação social", ignorando 
que "a Justiça absolveu o clube 
de tais acusações e foram mul-

© Direitos Rservados
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tados três espectadores que es-
tavam no estádio".

Ilustres vitorianos 
expressaram 
desagrado
Vasco André Rodrigues, conhe-
cido advogado vimaranense e 
fervoroso vitoriano, também 
não deixou passar em claro o 
assunto. Nas redes sociais, Vas-
co André Rodrigues defende 
que o Vitória “aja judicialmente” 
e recorda, com espanto, o fato 
de Marega não ter sido obrigado 
a pedir desculpas. “Atendendo 
aos resultados do Caso Marega, 
que foi de três adeptos terem 
de pedir desculpa ao jogador 
(curioso, ele não ter sido obri-
gado a pedi-la pelos piretes que 
fez, pelos gestos que fez ANTES 
do sucedido e por no ano em 
que esteve no Vitória ter parti-
do um balneário), não se terem 

dado ao trabalho de rever a edi-
ção, de extirpar palavras de um 
julgamento sumário, descuida-
do e completamente erróneo 
de um pivot de informação que, 
apenas, tinha de dar as notícias”, 
começou por dizer, numa nota 
nas redes sociais..

“Por isso, sinto-me preocupa-
do! Preocupado com o sistema 
de ensino português e com a 
sua falta de valores! Preocupa-
do com a má-formação de quem 
deve fazer crescer os "homens e 
as mulheres de amanhã"! Preo-
cupado com o desconhecimento 
de valores básicos como até de-
cisão em contrário somos todos 
inocentes, "in dubio pro reo", e 
para apontar o dedo a alguém 
são precisas provas. Por isso, 
sinto-me preocupado”, acres-
centa.

A terminar, um apelo aos res-
ponsáveis do clube. “Espero que 
o Vitória, para além da exigência 
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de retirada que faz no comu-
nicado e que nem sabemos se 
chegarão aos autores, aja judi-
cialmente. Desde logo, uma pro-
vidência cautelar antecipatória 
para retirar o manual de circu-
lação. Depois a dita ação con-
denatória com um pedido de in-
demnização por esta publicação 
ter afetado a imagem da SAD 
e do clube. Os tempos são de 
ação, jamais de contemplação”.

Francisco Guise vai mais lon-
ge. “Só é necessária mais uma 
coisa. Um processo judicial que 
exija desculpas públicas da SIC, 
Bento Rodrigues e autores do 
manual. A Porto Editora já o fez. 
Sem isto, o processo fica incom-
pleto e o Vitória Sport Clube, 
Vitorianos e Vimaranenses, con-
tinuarão feridos no seu orgulho 
e na sua história centenária. O 
Vitória Sport Clube é branco e 
preto que significa a abertura 
do clube em receber todos, sem 
discriminação de raça ou esta-
tuto social”, escreveu, no seu 
Facebook.

Vítor Oliveira, antigo chefe do 
Gabinete da Presidência da Câ-
mara Municipal de Guimarães, 
enviou uma carta aberta ao 
administrador do Grupo Porto 
Editora. Num longo texto, Vítor 
Oliveira também manifestou o 
seu descontentamento, justifi-
cando o desagrado com alguns 
fatos históricos. “Guimarães 
é uma cidade que se orgulha 
como ninguém do seu passado 

e que tem nas suas gentes a sua 
força motriz. Tratamos como 
reis (e rainhas) quem nos visita, 
tal como fizemos com D. Maria 
II. Gostamos de abrir as páginas 
dos livros da Porto Editora e or-
gulhamo-nos de ver, vezes sem 
conta, a imagem do Castelo de 
Guimarães replicada como íco-
ne emblemático da Fundação 
da Nacionalidade”, começou por 
lembrar.

“Nesse dia, quando isso acon-
tece, chegamos a casa depois 

da escola e mostramos essa 
página do livro à nossa família, 
como se estivéssemos a contar 
algo novo para eles. Também já 
o fizeram quando eram crianças, 
certamente. O orgulho de sa-
bermos que outros alunos por-
tugueses de outras escolas de 
Portugal vão ver aquela página 
é algo que poucos perceberão. 
Percebe, agora, a nossa filoso-
fia? Percebe por que nos en-
raivecemos ao ler num livro da 
Porto Editora uma história mal 

contada sobre um lamentável 
caso com um jogador de futebol 
que Guimarães abraçou (e reabi-
litou) quando por cá passou, em 
tempos, emprestado por outro 
clube? Um caso que o tribunal (!) 
absolveu e que a Porto Editora 
distorce, agora, de forma ten-
denciosa”, acrescentou.

Luís Cirilo, antigo governador 
civil e dirigente do Vitória, dei-
xou alguns reparos.

"A Câmara, até ao momento, 
e que se saiba, não fez nada. 

Como nada tinha feito no pró-
prio "caso Marega" quando clu-
be e comunidade foram alvo de 
ataques a todos os níveis como 
nunca se tinha visto. O Vitória 
fez um comunicado, tal como a 
AVS, mas espera-se que seja o 
ponto de partida para outro tipo 
de atitudes e não o cumprimen-
to dos serviços mínimos e nada 
mais. Até porque ainda tenho 
bem presentes algumas críticas 
feitas pelo atual presidente ao 
anterior presidente aquando do 
"Caso Marega". Desde o ponto 
de vista comunicacional ao agir 
em termos judiciais propriamen-
te dito há um vasto leque de 
possibilidades que o Vitória não 
deverá hesitar em percorrer. Em 
defesa do bom nome do clube, 
dos seus adeptos e exigindo ser 
ressarcido dos danos patrimo-
niais e reputacionais que o mi-
serável manual lhe provocou e 
continuará a provocar ao longo 
de anos face a sucessivas ge-
rações que tenham a desdita 
de por ele estudar e fiquem de 
Guimarães e do Vitória com a 
imagem falsa e mentirosa que 
ele traduz”, escreveu.

O “Caso Marega”, recorde-se, 
aconteceu a 16 de fevereiro de 
2020, quando o avançado ma-
liano, muito acarinhado na sua 
passagem pelo Vitória, abando-
nou o relvado aos 70 minutos, 
alegando insultos racistas vindo 
das bancadas. •

Direção explica questão do equipamento e dos horários de jogos
O Vitória irá apresentar-se em 
Split, amanhã, 04 de agosto, no-
vamente com o equipamento al-
ternativo da temporada anterior. 
“Apesar de todos os esforços 
feitos por parte desta Direção do 
Vitória Sport Clube para que to-
dos os equipamentos da tempo-
rada 2022-23 chegassem a tem-
po dos jogos oficiais da equipa, 
tal não foi possível, tendo sido 
apenas alcançada uma solução 
que permitiu a chegada de um 
número limitado de equipamen-
tos principais, de cor branca”, 
explicam os responsáveis, em 
comunicado.

“Para que tal acontecesse, o 
Vitória Sport Clube teve de des-
pender uma quantia financeira 
que, conhecida a reformulação 
vigente, é contraproducente em 
relação aos passos que estão a 
ser dados diariamente no ajuste 
do equilíbrio entre receitas e des-
pesas”, acrescentam.

E prosseguem. “O atraso levado 
a cabo em 2021 resulta que este 
problema venha à tona no ano 
em que o Vitória celebra o seu 
Centenário, pelo que coube, a 
esta Direção, resolver um proble-
ma que nasceu a montante, mas 
que desaguou nestes jogos que o 

Vitória disputa enquanto visitan-
te. Apesar do equipamento ser da 
época passada, a ambição é a de 
sempre, e é com ela que vamos 
disputar, olhos nos olhos, o resul-
tado em Split, de modo a trazer 
a decisão da eliminatória para 
a nossa casa, o nosso D. Afonso 
Henriques”.

Relativamente ao horário do 
jogo da partida da segunda mão, 
no D. Afonso Henriques, pelas 
17h00, a direção liderada por An-
tónio Miguel Cardoso garante 
ser uma requisição expressa da 
UEFA.

“Um jogo às 17 horas de quar-
ta-feira não é, de todo, o horário 
ideal, atendendo a todos os cons-
trangimentos que criam na vida 
dos nossos adeptos, sendo que 
a marcação do jogo para essa 
hora resulta de uma requisição 
expressa da UEFA, em consonân-
cia com as forças policiais que, 
havendo uma outra partida no 
distrito de Braga, para a mesma 
competição, na quinta-feira, dia 
8, preferiram mudar o jogo do Vi-
tória para quarta-feira. Juntando 
a obrigatoriedade de o jogo ter 
de ser disputado na quarta-feira, 
junta-se a regra de que nenhu-
ma competição se pode sobre-

por, a nível horário, com a UEFA 
Champions League, razão pela 
qual a receção ao Hajduk Split es-

tar marcada para a referida hora. 
Uma situação que não agrada 
a ninguém, mas que tem de ser 

relutantemente acatada, apesar 
dos esforços e tentativas de de-
mover a decisão das entidades”. •
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Moreno já traçou metas para
eliminatória com o Hajduk
“É para passar”, assumiu, numa entrevista concedida à Sport TV. O treinador 
deixou ainda um apelo à massa adepta.

O treinador Moreno, ainda sem 
derrotas no comando técnico 
do Vitória, após um triunfo e um 
empate com o Puskás Akadémia, 
abordou com confiança a visita 
ao Hajduk Split, da primeira mão 
da terceira pré-eliminatória da 
Conference League, agendada 
para amanhã (20h00), dia 04 de 
agosto. “Percebemos que temos 
pela frente um adversário muito 
difícil. Dá para perceber isso em 
função nos nomes que têm nos 
seus quadros. Mas não há outra 
forma de abordar essa elimina-

tória: é para passar”, disse, numa 
entrevista dada à Sport TV.

Na última jornada, o Hajduk 
Split venceu na casa do Varaz-
din, por 2-0, destacando-se o bis 
do ponta de lança Marko Livaja.  
O jogo da segunda mão, no D. 
Afonso Henriques, será disputa-
do a 10 de agosto, com o pon-
tapé de saída marcado para as 
17h00.

Relativamente ao duplo encon-
tro com a equipa húngara, More-
no destacou a entrega dos joga-
dores e deixou um apelo à massa 

adepta. “Reconheço que pode-
ríamos ter feito mais em alguns 
momentos. Somente em termos 
de qualidade, especialmente no 
jogo disputado na Hungria. De 
resto, em termos de entrega, não 
tenho nada a apontar. Têm sido 
fantásticos”, afirmou. “Os vitoria-
nos têm de perceber que o cami-
nho vai ser difícil, porque houve 
uma reformulação grande, uma 
mudança de equipa técnica, atle-
tas a entrar e a sair e outros que 
ainda poderão sair. Peço-lhes 
compreensão e calma”. •
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O Vitória terá um ambiente com-
plicado em Split, amanhã, diante 
o Hajduk, na primeira mão da 
terceira pré-eliminatória da Con-
ference League.

Diante um oponente conhe-
cido por ter um dos ambientes 
mais quentes de toda a Europa, 
os responsáveis croatas anun-
ciaram, nas últimas horas, terem 
atingido a barreira dos 25 mil es-
petadores. Um número que até 
perto da hora do encontro vai 
subir consideravelmente. Face 
à elevada procura por parte dos 
adeptos locais, o recinto croata 
deverá registar casa cheia, ou 
seja, 35 mil espetadores. •

O poderoso Villareal, que con-
quistou a Liga Europa em 
2020/2021, é o adversário do 
Vitória no playoff da Conferen-
ce League, caso elimine o Haj-
duk Split.

Habituado aos palcos da 
Champions, o sorteio acabou 
por não ser o mais favorável. O 
primeiro jogo, em caso de pas-
sagem, será realizado no Ciu-
tat de Valência, a 18 de agosto. 
O jogo da segunda mão, no D. 
Afonso Henriques, será disputa-
do a 25 de agosto.  •

Jota Silva deu voz à confiança do 
coletivo vitoriano para a visita ao 
Hajduk Split, referente à primeira 
mão da terceira pré-eliminatória 
da Conference League. “Vamos 
lá à procura da vitória e um bom 
resultado para nós é a vitória”, 
começou por dizer. “Temos que 
fazer o nosso trabalho, ser humil-
des, trabalhadores, comprometi-
dos com o processo e acho que 
vamos levar a bom porto esta eli-
minatória”, acrescentou.

O ambiente adverso não será 
entrave a um bom resultado e a 
possibilidade de encontrar o Vil-
larreal na eliminatória seguinte 
não é assunto. 

“Não faz sentido olhar para ou-
tro jogo que não seja o de quin-
ta-feira”, disse. “Jogamos no Está-
dio D. Afonso Henriques, com os 
nossos adeptos, que são incríveis. 
Desta maneira, estamos prepara-
dos para jogar em qualquer está-
dio”, afirmou. •

André Almeida é um dos 22 joga-
dores que Moreno Teixeira con-
vocou para o jogo com o Hajduk 
Split, da próxima quinta-feira, dia 
04 de agosto, referente à primeira 
mão da terceira pré-eliminatória 
da Conference League. O inter-
nacional sub-21 espanhol Cortés, 
cedido pelo Granada, também 
entra nas contas do treinador.

Moreno Teixeira chamou ainda 
Celton Biai, Dani Silva, João Pe-
reira, Miguel Maga, Villanueva, 
Hélder Sá, Mumin, Rúben Lamei-
ras, Tiago Silva, Jota Silva, An-
dré Amaro, Bruno Varela, André 
Silva, Nelson da Luz, Ibrahima 
Bamba, Matheus Índio, Ogawa, 
Alfa Semedo, Anderson Silva e 
Antal Bencze. •

A visita ao Chaves, no arranque 
da Liga, agendada para o próxi-
mo domingo (20h30), deverá fi-
car marcada por nova invasão de 
adeptos vitorianos ao reduto dos 
flavienses, à semelhança do que 
tem sucedido nas últimas deslo-
cações. Mediante um acordo en-
tre os dois clubes, os vitorianos 
terão à disposição mil ingressos 
com um custo unitário de 15 eu-
ros. •

Ambiente adverso
no estádio Poljud

Villarreal no playoff

“Um bom resultado para nós 
é a vitória”

Almeida e Cortés nas
opções de Moreno

Enchente
à vista em
Chaves
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Cónegos arrancam em
casa com o Vilafranquense
Receção ao conjunto de Vila Franca de Xira agendada para o próximo domingo 
(15h30).

Despromovido à Liga 2, após ter 
perdido o duelo no play-off com 
o Chaves, o Moreirense inicia, no 
próximo domingo (15h30), dia 07 
de agosto, a sua participação no 
segundo escalão nacional. Sob a 
liderança técnica de Paulo Alves, 
eleito para substituir Sá Pinto, 
os cónegos entram para a nova 
época com ambições, procuran-
do garantir na elite nacional em 
2023/2024.

Num grupo de trabalho que tem 
sofrido várias transformações 
nas últimas semanas, David Bru-

no (ex Estoril), Rafael Santos (ex 
Apoel), Sylla (ex Rio Ave), Luís 
Rocha (ex Chaves), Pedro Aparí-
cio (ex Mafra), Madson (ex Estrela 
da Amadora) e João Camacho (ex 
Nacional da Madeira) são, até ao  
momentos, as caras novas que 
chegaram ao Comendador Joa-
quim de Almeida Freitas. Da tem-
porada passada transitaram os 
guarda-redes Pasinato e Kewin, 
os defesas Pedro Amador e Frim-
pong, os médios Fábio Pacheco, 
Gonçalo Franco, Ibrahima Cama-
rá, Sori Mané e Rúben Ramos e os 

avançados Walterson, André Luís 
e Yan Matheus.

No caso de Yan Matheus, não é 
seguro que marque presença na 
primeira jornada. O extremo brasi-
leiro tem sido alvo do interesse de 
vários clubes e não foi opção do 
treinador nos últimos amigáveis. 
O médio Gonçalo Franco e o ponta 
de lança André Luís também são 
jogadores com vasto mercado, 
mas deverão entrar nas opções 
do treinador para o jogo com o 
Vilafranquense, 12º classificado na 
última temporada desportiva. •
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O defesa central Artur Jorge 
acertou, amigavelmente, a res-
cisão de contrato com o Mo-
reirense. Apesar do contributo 
dado na época passada, sendo 
opção em 28 jogos, o defesa, 
de 27 anos, decidiu não pros-
seguir a carreira na segunda 
Liga e acertou contrato com o 
Al Bataeh, dos Emirados Árabes 
Unidos. Uma saída sem contra-
partidas financeiras para a SAD 
liderada por Vítor Magalhães. 
Formado no Sp. Braga e com 
experiências nos romenos do 
St. Bucareste e nos cipriotas do 
Apoel, Artur Jorge terá a sua pri-
meira experiência na Ásia. •

O avançado brasileiro, de 22 
anos, vai prosseguir a carrei-
ra em Espanha. Depois de ter 
passado nos habituais exa-
mes médicos, Derik Lacerda 
assinou por quatro anos com 
o Ponferradina, clube da se-
gunda liga espanhola e que 
será liderado pelo português 
José Gomes. O Moreirense fi-
cou detentor de 40% do pas-
se. Em duas épocas ao serviço 
do Moreirense, Derik Lacerda 
vestiu a camisola axadrezada 
em 47 ocasiões.  •

O lateral direito Victor Garcia, de 
28 anos, é reforço do Moreirense 
até final da época. O internacio-
nal venezuelano, que na época 
passada representou os espa-
nhóis do Alcorcon, na segunda 
divisão, já se encontra à dispo-
sição do treinador Paulo Alves. 
Sem ritmo competitivo, o defesa 
sul-americano dificilmente será 
opção para o arranque da Liga, 
no próximo domingo, diante o 
Vilafranquense.

Identificado com o futebol por-
tuguês, Victor Garcia já repre-
sentou o F.C.Porto, o Vitória, o 
Nacional da Madeira e o Famali-
cão. Pelos dragões, foi campeão 
nacional da segunda liga e pelo 
Famalicão festejou a subida à 
elite nacional. Em Moreira de Có-
negos, Victor Garcia terá a con-
corrência  de David Bruno e Sylla, 
embora o defesa senegalês, con-
tratado ao Rio Ave, enfrente uma 
paragem prolongada. •

Moreirense e Vitória B empata-
ram a dois golos, num amigável 
que teve como palco o estádio 
Comendador Joaquim de Almei-
da Freitas e que permitiu ao 
treinador dos cónegos, Paulo 
Alves, retirar as últimas ilações 
para o primeiro jogo do campeo-
nato. Ibrahima Camará e André 
Luís marcaram para os cónegos. 

Ambos, face à escassez de so-
luções, até devem ser primeiras 
opções do treinador para o ar-
ranque da segunda Liga.

Jason Bahamboula destacou-
-se na jovem equipa vitoriana. O 
avançado francês, que no início 
da época trabalhou com a equi-
pa principal, bisou pela equipa 
secundária. •

O extremo Bruno Fernandes, que 
passou pela formação do Vizela 
e do Sporting, tendo mesmo ali-
nhado pela equipa B dos leões, é 
reforço do Pevidém para a nova 
temporada.

O avançado, de 25 anos, com 
uma carreira toda ela nos na-
cionais de futebol, é um dos jo-
gadores que estará à disposição 
do treinador Vasco Gonçalves 
no arranque da pré-temporada, 
agendada para a próxima segun-
da-feira, dia 08 de agosto. •

Artur Jorge oficializado 
no Al Bataeh

Lacerda em Espanha

Victor Garcia garantido
até final da época

Empate com o Vitória
antes do arranque 

Bruno é
opção para
Vasco
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Brito regressou aos trabalhos 
com confiança e ambição
Num ano de mudanças, com a entrada de um parceiro, presidente e treinador 
revelam confiança para a nova época.

O Brito, que recentemente foi 
promovido ao Campeonato de 
Portugal, já iniciou os trabalhos 
de pré-época. Num coletivo que 
será liderado por André Anastácio 
e cujo grupo de trabalho vai rece-
ber vários reforços nos próximos 
dias, o defesa Diogo Bebé, ex Mi-
randela, foi a novidade do primei-
ro dia.

José Dias, presidente do Brito, 
falou da parceria com a Futbico e 
dos objetivos para 2022/2023. “O 
Brito não foi vendido. Continua-

mos a ser Brito Sport Clube. Vou 
continuar a ser presidente. A par-
ceria é de formação de jogado-
res”, disse. “Vamos receber joga-
dores de vários países, vão treinar 
de manhã e de tarde, vamos dar-
-lhes alimentação e alojamento. 
Essa é a parceria que temos. São 
jogadores para serem vistos por 
outros clubes”, acrescentou.

No plano desportivo, o dirigente 
apresenta um discurso com am-
bição. “Podem esperar um Brito 
competitivo, ganhador e que quer 

assegurar a manutenção o mais 
rapidamente possível. A subida 
chegou tardia e atrasou-nos al-
gumas contratações. Mas está 
tudo bem encaminhado para no 
dia 04 de setembro estarmos em 
força para disputar a Supertaça e 
vencer”:

O treinador André Anastácio re-
vela ambição. “Quem andar no 
campeonato de Portugal a lutar 
para não descer, arrisca-se a des-
cer. Temos de apostar para subir e 
será essa a nossa meta”. •
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Nelson, que voltará a ser ca-
pitão, foi objetivo nas metas. 
“Vamos lutar jogo a jogo. Mas 
o objetivo é fazer sempre me-
lhor. Queremos que o Brito 
fique várias épocas nos nacio-
nais”, disse. O jogador também 
justificou a continuidade. “Sou 
de Brito, gosto de estar aqui 
e as pessoas gostam de mim. 
Dou sempre prioridade ao clu-
be da minha terra”, revelou o 
jogador. •

A promoção do Brito ao Cam-
peonato de Portugal, de acordo 
com Marquinhos, foi merecida. 
“Foi um prémio mais do que 
justo, depois do que fizemos 
durante a época toda”, afirmou. 
Para a nova época, o brasileiro 
é comedido no discurso. “É uma 
equipa batalhadora, que já sabe 
o que esperar do campeonato. É 
um campeonato complicado e 
competitivo e temos de pensar 
que podemos fazer mais e me-
lhor”, assumiu o defesa. •

Nelson abordou as
metas para 2022/23 

Marquinhos: “Foi justo”
© Mais Guimarães

Carlos Baptista é o novo
presidente do Berço SC

Carlos Baptista é o sucessor de 
Joaquim Martins na presidência 
do Berço. Nas primeiras palavras 
à imprensa, o novo líder foi ob-
jetivo a explicar as razões que o 
levaram a aceitar o desafio. “O 
Marco Aurélio foi preponderan-
te para aceitar este desafio. E, 
como já conheço o projeto desde 
o início, porque já fiz parte dele, 
sei que tem tudo para vencer”, 
explicou.

O novo rosto da liderança não 
esqueceu o anterior presidente.  
“O Joaquim Martins, de quem sou 
amigo, fez um excelente traba-
lho”, reconheceu.

Os objetivos serão sempre am-
biciosos. “Este projeto nasceu 
com ADN de vencer e será a con-
tinuidade disso. Vamos apostar 
na formação de desportistas e 
de pessoas”, adiantou. “O his-
tórico do Berço é sempre subir. 
Este ano desceu, mas se even-
tualmente tiver a oportunidade 
de subir, subirá. Mas sempre com 
os pés bem assentes na terra. 
Nunca será com megalomanias”, 
acrescentou.

O treinador Ricardo Martins 
também foi claro. “O papel do 
Berço será ter uma equipa com-
petitiva e com uma aposta segu-

ra e forte na nossa formação. No 
ano passado tivemos a certeza 
que poderemos fazer um bom 
trabalho com os miúdos da for-
mação, porque são jovens com 
valor”, disse.

Questionado se a subida seria 
uma meta, o treinador foi obje-
tivo. “Este ano, falar de subidas 
é complicado. Primeiro, porque 
é um campeonato com muitos 
dérbis. Depois, há equipas com 
história e que se reforçaram bem. 
O Berço, à semelhança de anos 
anteriores, será equipa com am-
bição, com alegria e a disputar os 
jogos no limite”, prometeu. •
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Miguel optou pela continuidade 
no Berço. O jogador abordou 
as metas para 2022/2023. “A 
nível coletivo é voltar à divisão 
em que estávamos. Este cam-
peonato é sempre mais difícil, 
porque todas as equipas têm a 
ambição de subir. A meta passa 
por estarmos preparados jogo a 
jogo para ganhar. A nível indivi-
dual, quero potenciar-me com a 
ajuda do Berço”, explicou. •

O médio Fabiano, produto da 
formação do Berço, é aposta 
para a equipa principal. O jovem 
jogador revela confiança para o 
novo ano. “No ano passado evo-
luí muito como jogador e como 
pessoa. Tenho de trabalhar para 
conquistar o meu lugar”, revelou.
Identificado com o projeto, Fa-
biano está feliz com o ADN do 
clube. “A filosofia do clube é 
vencer e todos nós queremos 
vencer. Vou trabalhar para ter o 
máximo de minutos”. •

Miguel renova e dá voz
às ambições coletivas

Fabiano é aposta
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Gonça apresentou-se com
13 reforços 10 renovações
Pedro Adão permanece no comando técnico. Nelson Vieira termina carreira de 
jogador e passa a treinador adjunto.

O Atlético Clube de Gonça apre-
sentou-se para a nova época 
com 13 reforços. Num coletivo 
que volta a ser liderado por Pe-
dro Adão, Miguel Silva e Zé Pedro 
(ex Polvoreira), Neiva (ex Vilari-
nho), Couto e Márcio (ex Selho), 
Tiago Vieira ( ex Porto D´Ave), Cé-
sar (ex Souto e Gondomar), Mari-
no e Cláudio (ex Prazins/Corvite), 
Maurício, Alex, Julien e Luís Car-
los (regresso ao futebol), são as 
caras novas no emblema presidi-
do por Hélder Freitas.

Pedro Novais, Toninho, Diogo 
Lopes, Hugo Fernandes, Gomes, 
Piriquito, Silva, Tota, Zé Pedro e 
Hélder transitam da época pas-
sada.

O presidente Hélder Freitas 
abordou os objetivos da equipa 
para o novo ano. “Os objetivos 
passam sempre por fazer me-
lhor. Não temos como objetivo 
propriamente a subida, mas se 
lá chegarmos, faremos sempre 
pelo melhor”, disse. “Esta divisão 
vai ser muito difícil e com equi-

pas muito equilibradas. Temos de 
trabalhar para sermos melhores”, 
acrescentou.

Com uma massa adepta nume-
rosa e fervorosa, Hélder Freitas 
pretende que o fator casa seja 
preponderante para os suces-
sos. “O objetivo é que em nossa 
casa seja a nossa fortaleza. Com 
a massa adepta que a gente tem, 
é sempre uma motivação para os 
jogadores. Vamos sempre tentar 
fazer o melhor possível por eles”, 
prometeu. •
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O treinador Pedro Adão apre-
sentou um discurso de confian-
ça para o novo ano desportivo. 
“Muitos jogadores ficaram e os 
jogadores novos, com qualidade, 
vão ter de adaptar-se à nossa 
maneira de trabalhar. Acho que 
vai ser uma época positiva”, pers-
petivou. “O Gonça é um clube que 
está a crescer, que está a evoluir 
em todos os aspetos. E quere-
mos que cresça ainda mais. Que-
remos que faça uma boa época e 
que valorize os jogadores. Os que 
ficaram e os que saíram tiveram 
várias propostas. Estou contente 
com quem está cá e ansioso por 
começar a época”. •

O defesa Vieirinha, ex Porto D´A-
ve, é reforço sonante do Gonça. 
Jogador da casa, o experien-
te jogador justificou a aposta. 
“O ciclo da minha vida mudou. 
Construí família e, como sempre 
desejei acabar a carreira no clu-
be da minha terra, este ano sur-
giu a oportunidade. Vou acabar 
em grande”, garantiu.  Vieirinha 
deixou um apelo ao coletivo. 
“Tenho-os a todos como ho-
mens e espero que todos consi-
gamos fazer um bom balneário 
e um bom grupo”, apelou.  •

A cavaleira vimaranense Bruna 
Carvalho sagrou-se campeã na-
cional de pré-juniores, no pas-
sado fim-de-semana, no Centro 
Hípico do Porto e Matosinhos.

Formando dupla com o cavalo 
Quontender, a vimaranense teve 
um desempenho imaculável, 
realizando os quatro percursos 
sem qualquer falta na prova.

A jovem cavaleira Lisa Lopes, 

em parceria com o seu cavalo 
Xeque, também teve um fim-
-de-semana de excelência, con-
quistando, no Centro Hípico de 
Matosinhos, o Campeonato de 
Portugal da Juventude na cate-
goria de iniciados.

Rigorosa e concentrada em 
todas as ações, a jovem vimara-
nense não deu hipóteses à con-
corrência. •

A equipa de futsal sénior da Juni 
já tem o plantel definido para dis-
putar o campeonato distrital da 
Associação de Futebol de Braga 
na época 2022/2023. Eduardo Ro-
drigues continua no comando da 
equipa, tendo como adjuntos Dio-
go Silva e Lino.

No que diz respeito ao coletivo, 
Freitas, Sérgio, Mendes, Peter, Ivo, 

Renato, Ribeiro, Martins, Paulinho 
e Costa renovaram contrato e fo-
ram promovidos os ex-juniores 
Ricardo e Rafa.

Zé Carlos, Cueca, Rochinha e 
Morcego são as caras novas no 
plantel vimaranense. No que se 
refere às contratações, a Juni con-
tará com as entradas de Zé Carlos, 
Cueca, Rochinha e Morcego. •

João Ribeiro, que na época pas-
sada defendeu as cores do Lu-
sitânia dos Açores, é reforço da 
equipa sénior de basquetebol do 
Vitória.

O extremo português, de 28 
anos, está de regresso a uma 
casa que bem conhece. Entre 
2018 e 2021, João Ribeiro defen-
deu as cores do rei. •

Pedro Adão acredita
numa época positiva

Vieirinha é reforço sonante

Bruna Carvalho e Lisa Lopes
brilharam em Matosinhos

Juni já tem o plantel definido
para a temporada 2022/2023

João Ribeiro
regressa ao
Vitória
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Primeira edição do Celtic Challenge vai para 
a estrada a 09 de outubro
Organização da Casa de Povo de Ronfe com a parceria da Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Guimarães.

A Casa de Povo de Ronfe, em par-
ceria com a Junta de Freguesia da 
Vila e a Câmara Municipal de Gui-
marães apresentou, nesta manhã 
de sábado, a primeira edição do 
Celtic Challenge, prova de trail 
que irá realizar-se a 9 de outubro 
e que terá uma vertente solidária 
a reverter a favor da CERCIGUI.

Daniel Rodrigues, presidente da 
Casa de Povo de Ronfe, começou 

por agradecer a todos os envolvi-
dos na organização do primeiro 
evento, apelando a uma partici-
pação elevada da comunidade.

Nelson Felgueiras, Vereador do 
Desporto, representou a autar-
quia na apresentação do evento. 
“Desde a primeira hora que dis-
se, com entusiasmo, que podiam 
contar com a Câmara Municipal 
de Guimarães. A proposta que 

nos trazem faz todo o sentido na 
estratégia de desenvolvimento 
do desporto e da prática da ati-
vidade física que queremos para 
o nosso concelho. Estamos na 
cauda da Europa na prática da 
atividade física e todos nós temos 
um contributo a dar para alterar 
os números”, começou por dizer.

“O trail está em crescimento e 
esta comunhão entre a corrida 
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O Molinhas – Clube de Rope 
Skipping das Taipas saiu vitorio-
so do European Rope Skipping 
Championship 2022.

Na competição, que aconteceu 
em Bratislava (Eslováquia), fo-
ram alcançados dois pódios de 
primeiro lugar, dois pódios de se-
gundo lugar, um pódio de tercei-
ro lugar e seis provas em quarto 
lugar. A nível individual, foram 
batidos vários recordes pessoais 

e europeus. “Não podíamos es-
tar mais orgulhosos dos nossos 
atletas que tanto trabalharam 
para este momento”, assumiram 
os responsáveis, através de uma 
nota nas redes sociais.

O clube taipense, recorde-se, 
continua a ser uma referência 
na modalidade a nível nacional 
e mundial, num desporto que a 
cada ano que passa tem regista-
do um aumento de praticantes. •

A equipa CERCIGUI/VITORIA SC 
conquistou, no passado fim de se-
mana, o Campeonato Nacional de 
Equipas Mistas em Judo Adaptado. 
O evento, que contou com a par-
ticipação vimaranense, teve lugar 
no Sabugal, distrito da Guarda. Os 
vitorianos venceram com 36 pon-
tos, contra 32 da sua congénere 

CERCIAG/CLUBE IPON.
Com vários desempenhos posi-

tivos ao longo dos anos, a equipa 
vimaranense foi campeã, em feve-
reiro passado, da sexta edição da 
Taça de Portugal de judo adaptado 
para equipas mistas. O evento, re-
corde-se, foi disputado em Guima-
rães. •

João Martins, do Núcleo Karate 
Shotokan Guimarães conquistou, 
ao serviço da seleção nacional, o 
título de campeão europeu kata 
equipa (14/15 anos) da SKIEF, 
numa prova que decorreu na Ho-
landa.

Diogo Carvalho conquistou a 
medalha de bronze Kata equipa 
(16/17 anos).

O júnior Gonçalo Soares e Fran-
cisco Ribeiro, na categoria de 
seniores, não conquistaram me-
dalhas, mas alcançaram várias 
vitórias individuais em Katas e 
Kumite. •

Molinhas conquistaram
medalhas no Europeu

CERCIGUI/Vitória em
destaque no Sabugal

João Martins
conquistou
o ouro
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e o desfrutar do monte é muito 
interessante. Em Guimarães te-
mos o desígnio da Capital Verde 
Europeia e este cruzamento com 
o ambiente e com o cuidado com 
o espaço que nos rodeia, é muito 
importante”, acrescentou.

Adelaide Silva não escondeu o 
orgulho pela iniciativa. “A Junta 
de Freguesia também tem como 
função estar a apoiar as associa-
ções locais e, para nós, é sempre 
uma mais valia para a nossa vila. 
Será uma prova que vai contar 
com muita gente e que vai levar 
também, como a Aurora Cunha 
levou, o nome de Ronfe ao mais 
alto nível”, lembrou.

Bruno Faria, presidente da CER-
CIGUI, também foi sucinto no seu 
discurso. “É sempre um prazer 
estar na vila de Ronfe, onde tenho 
muitos amigos e algumas raízes 
familiares. É uma iniciativa que 
nos deixa muito orgulhosos. É 
uma iniciativa que complementa 
a vertente desportiva, com esta 
responsabilidade social que todos 
temos de ter e com a criação de 
um movimento de solidariedade, 
de partilha e união”.

Aurora Cunha, antiga campeã 
do Mundo e Miguel Lopes, o único 
português que até ao momento 
fez a nacional 2, de 738 quilóme-

tros, apadrinham a competição. 
“Estou aqui para apadrinhar o 
primeiro evento e que vai ser um 
sucesso. Onde estou, o sucesso 
é garantido. Espero que a popu-
lação de Ronfe se inscreva, que 
participe, e que seja solidária para 
uma instituição que muito tem 
feito. Temos obrigação, numa fase 
difícil que estamos a atravessar, 
de ajudar. É cada vez mais impor-
tante as pessoas praticarem des-
porto e felicito a vossa equipa. E 
fico feliz por ver muitas senhoras 
na vossa equipa. Há 40 anos, era 
a única senhora que andava por 
aqui”, disse Aurora Cunha.

“Aceitei com orgulho este convi-
te, porque são amigos e são pes-
soas que conheci no trail. Apesar 
de ter feito estrada, correndo a 
nacional 2, adoro o trail. Estou cá 
para ajudar”, prometeu o padri-
nho Miguel Lopes.

Adriano Ferreira, responsável 
máximo pela equipa “O Que Que-
remos é Monte”, explicou como 
nasceu o projeto e deixou um 
apelo à comunidade. “Este proje-
to nasceu com a necessidade de 
promover a atividade física. Agra-
deço os responsáveis por acredi-
tarem no projeto e aproveito para 
apelar a todos para que possam 
participar na prova”. •
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As noites de verão com sessões de cinema estão de regresso à cidade berço e 
irão prolongar-se durante o mês de agosto.

Sessões de cinema 
de verão estão 
de regresso

O pontapé de saída será dado 
no dia 09 agosto com a exibi-
ção de Pat Garret & Billy the Kid 
de Sam Peckinpah. Segue-se na 
quarta-feira, dia 10 com Herói 
em 30 dias de  Tarek Boudali; 
quinta-feira, dia 11 com Salguei-
ro Maia o Implicado de Sérgio 
Graciano; terça-feira, dia 16 com 
o Bom Patrão de Fernando León 
de Aranoa; quarta-feira, dia 17 

com o Último Autocarro de Gil-
lies Mackinnon; quinta-feira, dia 
18, com Mínimos 2 – A Ascenção 
de Gru de Kyle Balda; terça-feira, 
dia 25 com o Bando de Ned Kelly 
de Justin Kruzel; quarta-feira, dia 
26 com Competição Oficial de 
Gastón Duprat e Mariano Cohn 
e termina no dia 25 de agosto 
com Mundo Jurássico Domínio 
de Collin Trevorrown. As ses-

sões de cinema terão lugar no 
Largo Condessa do Juncal pelas 
22h00.

A organização salientou que, 
em caso de chuva, as sessões 
serão alteradas para o Instituto 
de Design, situado na Rua da 
Ramada. A iniciativa levada a 
cabo pelo Cineclube tem o apoio 
do Câmara Municipal de Guima-
rães. •

DZR’T em dose dupla: 
nova data em Guimarães 
anunciada
Depois de confirmada a pri-
meira atuação no Multiusos 
de Guimarães a 06 de maio, 
às 21h30, os DZR’T já têm 
nova data para Guimarães. 
A banda que protagonizou 
um dos maiores sucessos 
musicais dos anos 2000 em 
Portugal vai atuar na noite se-
guinte ao primeiro concerto. 
No dia 07 de maio, às 21h30, 

os DZR’T voltarão a tomar 
conta do Pavilhão Multiusos 
de Guimarães. Passados 12 
anos, os três elementos res-
tantes da banda regressam 
ao palco para o aguardado 
D’ZRT ENCORE. Os artistas 
garantem que a sua memória 
de Angélico Vieira será man-
tida nos concertos e neste 
breve regresso aos palcos. •

Espetáculo “Verde Perto” 
apresenta-se esta noite 
em Moreira de Cónegos

Zul garantem presença na Festa da Juventude 
de Vizela
Banda vimaranense venceu a 
grande final do Concurso de Ban-
das de Vizela nas eliminatórias 
realizadas nos dois primeiros dias 
de julho.

Os Zul foram os grande vence-
dores do Concurso de Bandas 
de Vizela. A banda vimaranense 
conquistou o primeiro lugar e 
levou para cada um chegue no 
valor de 1000 euros. Para além do 
prémio monetário, os Zul garan-
tiram o ‘passaporte’ para a Festa 
da Juventude de Vizela, que se 
vai realizar também na Marginal 
Ribeirinha a 10 de setembro, onde 
terão oportunidade de mostrar 
o seu talento para um público 
maior. •
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Realizado no no âmbito do pro-
grama Excentricidade – Outros 
Palcos, Mais Cultura.

A apresentação do espetáculo 
“Verde Perto”, que terá lugar no 
Centro Pastoral Padre António 
Matos Fernandes Pereira, aconte-
ce na noite de sexta-feira, dia 29 
de julho, em Moreira de Cónegos. 
Realizado no no âmbito do pro-
grama Excentricidade – Outros 
Palcos, Mais Cultura,

Este projeto resulta da residência 
que contou com a participação da 
comunidade local e é dinamizada 
pela Associação Discos de Platão.

“Verde Perto é uma reivindicação 
do cantar como expressão de 
uma voz unitária da comunidade, 
reavivando costumes e tradições 
que ameaçam desaparecer no 
ritmo acelerado do mundo mo-
derno. Com uma forte incidência 
na atualização dos cantares da 
tradição oral, através de exercícios 
e descobertas de experimentação 
vocal, ergue-se um espetáculo em 
co-criação com a comunidade de 
Moreira de Cónegos, que pretende 
exultar o território em que se habi-
ta, os costumes que o edificaram, 
e as vozes que o descrevem.”. •
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Portugal à mesa com

Enquanto tomam o brunch, no 
“Rolhas e Rótulos” na praça da 
Oliveira em Guimarães, Odete, 
exibe a cara com orgulho á ami-
ga 0lga, ambas de óculos, “fun-
do de garrafa”. Um dos olhos 
encontra-se quase fechado por 
uma mancha redonda averme-
lhada.

- O meu marido jamais me fa-
ria tal coisa, disse, Olga.

- Eu não suportaria que o meu 
marido, não me tratasse mal, 
pelo menos uma vez por se-
mana. Isso prova que gosta de 
mim. O que ele me fez não foi 
nada de grave, até consigo ver 
as estrelas.

Este olho negro vai valer um 
vestido glamouroso do Tony Mi-
randa e bilhetes no Centro Cul-
tural Vila Flor.

- O meu marido é demasiado 
gentil para se atrever a fazer 
algo semelhante.

- Não sejas pateta minha ami-
ga. Tens é inveja. O teu marido é 
um pamonha, quando chega a 
casa senta-se no sofá a beber 
umas jolas, aposto!

- Gosta de saber as novidades 
do Vitória, mas não lhe ocorre 
fazer-me mal, nunca o fez.

Odete, num gesto sedutor, 
mostra à amiga uma das suas 
medalhas, um hematoma an-
tigo no ombro esquerdo e diz 
com aquele ar de beata cornélia; 

- Quando o meu marido me 
sova, dá-me uma sensação 
de emergir dos escombros, é 
de caixão à cova, mas, logo se 
apresenta com bilhetes para os 
Açores, uma caixa com sapatos 
novos com laçarote, uma mala 
Cavalinho, nada de mais, pois, 

Envie as suas sujestões para: leitor@maisguimaraes.pt

Mário Moreira

Bom apetite! Um abraço gastronómico.

A Submissa alegre

“Bife grelhado com pimenta rosa”

Em lume forte, disponho 1 bife 
da vazia com 300gr, selo de 
ambos os lados, para manter 
os sucos interiores, com sal 
grosso. Faço uma base com 
2 colheres de sopa de azeite, 
1 dente de alho, ½ colher de 
café de folhinhas de alecrim, 

1 colher de café de pimenta 
rosa, pitada de sal. Lavo 2 ba-
tatas médias com casca, cor-
to em palitos, tempero de sal, 
levo ao forno até que fiquem 
com uma cor tostada. Verto o 
molho em cima do bife e nas 
batatas.

Dê sangue!

Todas as Terças-feiras
das 14h30 às 19h00

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

Local Casa do dador (Azurém)

COLHEITA PERMANENTE

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

ele adora-me.
- Mas porque te bate assim?
Tem ciúmes, mete-se nos co-

pos, a pressão do trabalho no 
banco, os maus resultados do 
futebol, quando me esqueço de 
pôr a comida na mesa a horas, a 
camisa não está vincada...

Quando se lembra que está ca-
sado, mesmo bêbado como um 
cacho, ao entrar em casa, decla-
ro-me vencida para os distúrbios 
serem menores. Hoje, é dia de 
bola, vou ter de encostar os mó-
veis à parede e esperar por ele.

- O meu marido nunca me ba-
teu, gosta de permanecer em 
casa, anda sempre à volta dos 
tachos, da comidinha tradicional.

- Coitado, não há muitos como 
o meu marido. O casamento 
nunca seria uma mentira se to-
dos fossem como ele. Olha em 
frente para a Igreja e benze-se. 
As mulheres casadas descon-
tentes precisam de um homem 
que lhes chegue a roupa ao pelo 
e as recompensem com cara-
melos e beijos gorilas. 

- Que fazes para o jantar? 
- Já não sei cozinhar. Faço sem-

pre a mesma coisa, vou fazer um 
bife grelhado com batatas fritas, 
é do que ele gosta. Vai trazer-me 
o vestido. É muito meu amigo.

© Direitos Reservados
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A junta de freguesia de Caldelas, em 
parceria com a associação Dar Vida 
à Vila, juntamente com Câmara Mu-
nicipal de Guimarães e a Taipas Ter-
mal, promovem durante o mês de 
agosto um conjunto de iniciativas 
culturais no âmbito do acolhimento 
ao emigrante e turista.

Assim,nesta quinta-feira, dia dia 
04 de agosto, pelas 21:30h acon-
tecerá o concerto musical com os 
“Segundo Minuto”, no Parque de 

Lazer de Caldas das Taipas, e a 11 
de agosto, pelas 21h30, os “Gui-
mafloyd” sobem ao palco no Largo 
João Antunes Guimarães.

Já no dia 27 de agosto, pelas 
15h00, no Parque de Lazer de Cal-
das das Taipas, realizar-se-á uma 
matiné de cinema infantil com a 
exibição do filme “O Principezinho”, 
acompanhado de pipocas e pintu-
ras faciais para os mais pequenos.

Com o “sucesso da última edição” 

MAIS SAL SALGADO ALMEIDA

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

RECEBA O JORNAL POR EMAIL

maisguimaraes.pt

Caldas das 
Taipas promove 
animação 
de verão durante 
o mês de agosto

Pontos de Vista Teleférico

Última

O Molinhas 

Filosofia ressuscita
“Caso Marega”

No European Rope Skipping 
Championship 2022, o clube 

taipense alcançou dois pódios 
de 1º lugar, dois pódios de 2º 

lugar, um pódio de 3º lugar 
e ficou em seis provas no 
4º lugar, e os seus atletas 

bateram ainda vários recordes 
pessoais e europeus.

No livro “Àgora”, da Porto Editora, 
para o 10º ano da disciplina de 
Filosofia, é abordado o “Caso 

Marega”, surgindo reescritas ali 
as críticas da altura, do jornalista 
Bento Rodrigues, à postura dos 
adeptos vitorianos. A página vai 

ser retirada pela editora, mas 
não havia necessidade!

© Eliseu Sampaio

© Direitos Reservados

da programação de verão, a junta 
de freguesia de Caldelas destaca 
a importância que estas iniciati-
vas têm junto dos novos turistas e 
emigrantes dos dias de hoje, que 
“procuram uma nova diversidade 
de atividades culturais, assim como 
uma maior diversidade de estilos 
musicais”, capazes de promover a 
visita à Vila de Caldas das Taipas. •

http://https

