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Mais Guimarães – A Revista é um órgão de 
comunicação independente e plural ao serviço de 
Guimarães e de todos os Vimaranenses.

Estas são as linhas que a definem:

01 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão de 
comunicação regional, gratuito, generalista, 
independente e pluralista, que privilegia as questões 
ligadas ao concelho de Guimarães. 

02 A Revista “Mais Guimarães”, é uma publicação 
independente, sem qualquer dependência de 
natureza política, económica ou ideológica. 

03 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão 
de informação que recusa o sensacionalismo 

e é orientado por critérios de rigor, isenção e 
honestidade no tratamento das notícias. 

04 A Revista “Mais Guimarães” compromete-se 
a respeitar os direitos e deveres previstos na 
Constituição da República Portuguesa, na Lei de 
Imprensa e no Código Deontológico dos Jornalistas. 

05 A Revista “Mais Guimarães” aposta numa 
informação diversificada de âmbito local, 
abrangendo os mais variados campos de atividade e 
pretende corresponder às motivações e interesses 
de um público plural que se quer o mais envolvido 
possível no projeto editorial. 

06 A Revista “Mais Guimarães” distingue 
claramente as notícias – que deverão ser objetivas, 

circunscrevendo-se à narração, à relacionação e 
à análise dos factos para cujo apuramento devem 
ser ouvidas as diversas partes – e as opiniões, ou 
crónicas, que deverão ser assinadas por quem as 
defende, claramente identificáveis.

07 A Revista “Mais Guimarães” compromete-se a 
respeitar a privacidade dos cidadãos, recusando a 
divulgação de factos da vida pessoal e familiar. 

08 A Revista “Mais Guimarães” considera a sua 
atividade como um serviço de interesse público, 
com respeito total pelos seus leitores, em prol do 
desenvolvimento da identidade e da cultura local 
e regional, da promoção do progresso económico, 
social e cultural.

A ASMAV – Associação Artística Vimaranense organizou, a 09 e 10 
de outubro, um conjunto de conferências/debates denominado 
por “Democracia, Cidades, Desenvolvimento”. Foram dois dias de 
pensamento, de sentido critico, de discussão, de opinião. Resumindo, 
dias de maior Liberdade. Dessas conferências damos eco nas páginas 
desta edição da Mais Guimarães.

Assuntos tão relevantes para este tempo como “Portugal: Crise, 
Superação, Igualdade”, “As Cidades e a Democracia”, os “Partidos 
Políticos e Democracia”, as Cidades-Cultura ou “Portugal entre a crise 
a oportunidade permanentes”, foram debatidos e participados.

O vasto painel foi composto por cidadãos de reconhecido nível 
intelectual: Ricardo Costa, vereador na Câmara Municipal de 
Guimarães com várias responsabilidades, destacando-se as do 
Desenvolvimento Económico e Finanças (que entrevistamos nesta 
edição); Álvaro Beleza, presidente da SEDES - Associação para o 
Desenvolvimento Económico e Social; Bruno Fernandes, Presidente 

da concelhia de Guimarães do PSD; Jorge Costa, do secretariado do 
PS de Famalicão; Mariana Silva, Deputada à Assembleia da República 
pelo Partido Ecologista “Os Verdes”; Francisco Teixeira, professor; 
Orlando Coutinho, ex. presidente do CDS-PP de Guimarães; Pedro 
Rodrigues, deputado do PSD; César Machado, Presidente da 
Associação Convívio; Fátima Alçada, Diretora artística da Oficina; 
Sónia Ribeiro, Deputada municipal do Bloco de Esquerda, e Francisco 
Assis, Presidente do Conselho Económico e Social.

Parabéns pelo arrojo, e pela qualidade das discussões que se 
provocaram com esta iniciativa. O Mais Guimarães, seguindo o seu 
propósito de prestar serviço público, associou-se a tão notável 
evento, um autêntico Oásis no deserto de ideias de futuro que 
vivemos.

Com esta iniciativa fica demonstrado que há quem não se resigne à 
inércia coletiva em que nos vemos, ampliada por uma pandemia e 
que nos tolhe até o pensamento.

UM OÁSIS NUM DESERTO
DE IDEIAS DE FUTURO

LEIA A REVISTA
EM FORMATO DIGITAL
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HELENA MENDES PEREIRA APRESENTOU QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO, 
O SEU NOVO PROJETO NO FÓRUM CULTURAL DE CERVEIRA.

TEXTO: FILIPA ROCHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Este segundo livro de Helena Mendes Pereira vem no seguimento 
da sua primeira obra lançada no ano passado “Pequenos Delitos 
do Coração”, e em termos de texto é um contínuo, é uma espécie 
de prosa poética, com um “registo muito íntimo”, revela a autora 
em conversa com o Mais Guimarães.

Helena não escreve a pensar em publicar os seus livros, “é um ato 
intuitivo” e quando vê que o seu trabalho tem uniformidade aí sim 
reflete sobre a sua publicação. Os seus livros espelham o seu tra-
balho diário, como a própria Helena comenta, “eu como trabalho 
todos os dias com imagem, com artistas e tenho um conjunto de 
afetos com muitas pessoas, os meus livros acabam, também, por 
refletir isso”.

Este livro apresenta-se no formato de um caderno, com ilustrações 
da autoria de Xana Abreu. Segundo Helena Mendes Pereira “não 
foram ilustrações feitas para o livro, é um trabalho que a Xana tem 
vindo a desenvolver há alguns anos”. A escolha das imagens foi feita 
pelas duas artistas que optaram por aquelas que “tinham a ver de 
alguma forma a ver com o conteúdo do livro”, acrescentou Helena.

Ainda durante a conversa com o Mais Guimarães, a autora revelou 
que esta obra tem uma particularidade.: um dos poemas, “A Noite 
como se fosse Domingo” foi musicado pela banda “We find You”, da 
qual faz parte  Miguel Faria, guitarrista e cantor vimaranense. A mú-
sica é apresentada hoje durante a apresentação do livro.

A editora do livro é a associação vimaranense Astronauta Associa-
ção Cultural, da qual Helena Mendes Pereira é a fundadora e mem-
bro da direção.

“APENAS LITERATURA E NÃO 
OUTRA COISA QUALQUER” 
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NESTE ANO ATÍPICO, AS ELEIÇÕES OCORRERAM DURANTE A MANHÃ 
DO DIA 25 DE SETEMBRO, DENTRO DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS DE 

GUIMARÃES.

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

O Presidente é André Alves e o Vice-Presidente é Francisco Soares, tendo sido eleitos no seio da Comissão em funções.

Foram eleitos com os cargos:
Tiago Machado – Tesoureiro  |  João Sousa – Secretário  |  José Pedro – 1º Vogal da Academia  |  Guilherme Carneiro – 2º Vogal da Academia

 João Torrinha – 1º Vogal de Festas  |  Tiago André – 2º Vogal de Festas  |  Pedro Guimarães - Chefe de Bombos  |  Nuno Jordão – Sub-chefe dos Bombos  

ELEIÇÃO DA 
COMISSÃO 
DAS FESTAS 
NICOLINAS
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JOÃO DE GUIMARÃES CONCLUIU OS ESTUDOS SUPERIORES EM MÚSICA 
INTERATIVA E DESIGN DE SOM, MÚSICA ELETRÓNICA E PRODUÇÃO 
MUSICAL. O ARTISTA VIMARANENSE É UM MULTI-INSTRUMENTISTA 

E “JOHN AND THE CHARMERS” É UM DOS SEUS PROJETOS PESSOAIS. 
RECENTEMENTE LANÇOU “MURUKUTU”, UMA OBRA DE CRIAR SENSAÇÕES.

TEXTO: FILIPA ROCHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

“MURUKUTU É UMA PESQUISA INTERIOR, 
QUE SÓ AGORA É QUE FAZ SENTIDO”

Como é que tudo isto da música, entrou em si? Quando é que o 
bichinho começou a mexer?

Isto foi culpa dos meus pais. Eu tinha, 3 anos e meio quando fui para 
o conservatório. Os meus pais inscreveram-se também. A minha 
mãe não durou tanto tempo na música, ela é de ouvido e opinião e o 
gostar de acompanhar. O meu pai, sim, seguiu. Já tocava, cantava, e 
continua hoje em dia. Começou aí e depois em casa, que para além 
das aulas, termos o impulso de explorar e ter pais e família e amigos 
que nos vão mostrando coisas, e o gosto vai-se alimentando. Na al-
tura tínhamos vinis e cassetes que íamos mostrando e passando de 
uns para os outros, e sempre que íamos a casa de alguém existiam 
discos que não tínhamos em casa, por isso acabávamos por fazer 
o nosso spotify de forma orgânica. A verdade é que havia muita 
atenção naquilo que se ouvia, às vezes tínhamos de esperar x dias 
para juntar dinheiro e ir a uma loja comprar o disco novo de x banda. 
Em casa sempre fui tocando vários instrumentos, que ainda hoje 
em dia é o que faço, não sou especialista em instrumento nenhum. 
Começou por aí, com a prática de ter ensaios e concertos e ia com 
o meu pai, quer em casa quer na sala de ensaios, ia experimentan-
do, conhecer sempre mais. Continuo com esse bichinho de querer 
sempre conhecer e explorar outros instrumentos.

Quando começou no Conservatório, que instrumento começou a 
aprender?

Piano.

Foi por sua opção ou por influência de seus pais?

Não me lembro…os meus pais devem ter escolhido por mim. Foi 
nessa altura, ou mais cedo, que eles compraram um piano vertical 
já usado, por isso não sei seu eu já teria experimentado, mas teriam 
sido eles a tomarem essa decisão. O piano acaba por ser muito cen-
tral para mim, não quer dizer que compunha sempre no piano, não 
obrigatoriamente, mas acaba por ser um ponto de partida, muitas 
vezes, para depois construir tudo à volta.

Como surgiu a oportunidade de aprender outros instrumentos?

Eu acho que o facto de em casa ter vários instrumentos ajudou. Eu 
sempre tive essa curiosidade e continuo, hoje em dia, porque eu 
nunca tive a vontade de ser o melhor pianista do mundo ou melhor 
guitarrista do mundo. E, ainda hoje em dia, eu não passo oito horas 
a estudar um instrumento. Para mim, o mais importante é poder 
explorar mais coisas e depois quando componho ou quando estou 
a fazer som ajuda-me a compreender a música na totalidade. 

Por volta de que idade é que sentiu que queria fazer da música a 
sua carreira profissional?

Não é fácil de responder, porque não há uma idade assim ao certo. 
Na verdade, eu fui crescendo e fui fazendo música, fui cantando, 
mais tarde fui gravando. Não tenho assim uma idade que eu disses-

se que era mesmo isto, porque acho que fui crescendo com essa 
naturalidade. Claro que sempre com a ajuda e influência dos meus 
pais.  

Antes do seu projeto pessoal “John and The Charmers” que proje-
tos tinha anteriormente?

Estou desde 2007 em “Fragmentos” como baixista, ano em que a 
banda voltou. Tive bandas quando tinha os meus 14, 15, 16 anos, que 
foi um período espetacular, nos anos 90, as bandas de garagem, 
pop, rock. Passei por muitas formações, uma vez ou outra fazer 
coisas sozinho, em casa a compor, mas nunca foi o meu forte ou 
naquilo que me inspirei muito. Fui fazendo, continuo a fazer, mas o 
meu forte não é chegar a casa hoje, amanhã e compor músicas e 
de repente num mês ter x músicas novas. Fui sempre de ir fazendo, 
mas depois tinha bandas onde escoava as ideias e também compor 
todos juntos que tem para mim uma piada maior. Criar em grupo, 
em equipa, esse processo sempre aconteceu muito. 

Focando no projeto “John and The Charmers”, como é que surgiu?

Surgiu no dia 1 de outubro de 2012, numa madrugada, e deu-me 
uma ideia de uma melodia. Fui até ao Parque da Cidade, pus o tele-
fone pronto a gravar para não me esquecer e fui cantarolando uma 
sequência de acordes, com ritmo, melodia. Acabei por criar uma le-
tra e depois aquilo ficou quase pronto. 2012 foi o ano de Guimarães 
ser a Capital da Cultura e, então, estávamos com a cabeça cheia de 
ideias, de vivências e experiências. No dia seguinte voltei a tocar a 
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cantar a música só para reavivar a memória, gravei em casa direi-
tinho no computador, só para ficar numa pasta guardada. Depois, 
passado algum tempo fiz outra música e, ao fim 2 ou 3 meses já tinha 
3 ou 4 músicas, umas mais finalizadas, outras ainda por finalizar e al-
gumas combinavam. Comecei a colocar aquilo mais direitinho, gravar 
em casa, fazer uma pré-produção e, depois fui mostrando a um ami-
go ou outro e disseram para gravar em estúdio. Sem compromisso 
fomos marcando, passaram 2 ou 3 meses e quando fui para gravar 
já tinha 10 músicas.

E foi assim que surgiu o primeiro álbum?

Sim. E a parte boa foi irmos para estúdio gravar, consegui gravar com 
muita gente, fomos 18 músicos em estúdio a gravar, inclusive pessoal 
no estrangeiro que gravou e enviou para cá, e isso enriqueceu as 
ideias que eu tinha. Cada um deles trouxe um bocadinho de si e o 
resultado é aquele, por isso é uma experiência espetacular. 

Quer falar do seu novo projeto “Murukutu”?

Este Murukutu é o resultado destes anos todos. Eu comecei a fazer 
Murukutu em agosto de 2019, mas não era este nome. Mais uma vez 
uma pasta com gravações para não me esquecer, melodias que me 
iam surgindo, ritmos, e depois comecei realmente a juntar e a ver 
que, mais uma vez, algumas combinavam. Para já lancei duas, tenho 
mais uma para lançar daqui a umas semanas. Tenho para aí 12 músi-
cas, em que 7 estejam praticamente terminadas, só retoques finais, e 
tenho pra aí mais umas 5 em processo de gravar mais instrumentos. 
Murukutu é uma pesquisa interior, que só agora é que faz sentido. 

Murukutu é mais para criar sensações, quase não tem letra. Este é 
o projeto mais profundo de mim, no sentido de ir buscar coisas mais 
espirituais e ritualistas. É muito interessante criar coisas que depois 
podemos viajar nelas, e todos os dias são diferentes porque temos 
sensações diferentes.

De que forma a pandemia afetou a si e aos seus projetos?

No meu caso enquanto profissional, eu trabalho como técnico de 
som na Oficina, que é a entidade que gere uma série de instituições 
em Guimarães, e como músico não dava para fazer concertos. Lá 
para junho, julho começou-se a fazer uma coisa ou outra, mas é um 
problema grande, que não envolve só meia dúzia de pessoas. Con-
segue-se agora começar a fazer alguma coisa, mas ainda assim os 
concertos são muito poucos comparados com o que tínhamos o ano 
passado por esta altura. Acho que se deve fazer, tendo claro todas as 
cautelas necessárias. Eu sou a favor de experimentar, ir vendo aos 
poucos. 

Que projetos tem a médio e longo prazo?

Tenho estado constantemente a criar músicas novas. Algumas estão 
paradas agora porque não nos podemos juntar, mesmo para ensaiar. 
Tenho um projeto com pessoas ligadas à dança, para a qual estou a 
fazer a composição musical e sonoplastia. E tenho uma data de coi-
sas de cruzamento de poesia, pintura e sonoplastia que quero mui-
to fazer. Quanto ao Murukutu vou tentar manter uma regularidade a 
cada 3 a 4 semanas lançar uma música nova com um vídeo sempre 
associado.
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A informação, educação e formação financeiras do consumidor 
são fundamentais para que avalie a sua situação financeira, 
permitindo-lhe identificar a necessidade de ajustes, quer em 
termos orçamentais, quer em termos de objetivos.

A DECO sugere alguns gestos simples para reduzir as despesas 
correntes, como sejam as faturas dos serviços públicos essen-
ciais. 
Relativamente ao consumo de eletricidade, e embora a fatura de 
eletricidade tenha um peso significativo no orçamento familiar, é 
possível diminuir o seu valor reduzindo os consumos domésticos 
e utilizando, de forma eficiente, os diversos eletrodomésticos.

Guarde estes gestos simples que poupam muita energia:

- Adesão à tarifa bi-horária, transferindo alguns consumos por 
exemplo: máquinas de lavar loiça e roupa para as horas de vazio 
que em regra correspondem ao período noturno e fim de semana;

- Sendo a luz solar a mais eficaz de todas as formas de ilumina-
ção, deve aproveitá-la ao máximo sempre que possível;
- Ao desligar as luzes nas divisões desocupadas, poupará alguns 
euros na iluminação;

- Substitua as lâmpadas incandescentes por modelos economi-
zadores da classe A (por lâmpada, pode poupar até € 10 por ano);
- Não deixe os aparelhos em modo de espera. Segundo a Comis-

são Europeia, este consumo corresponde a 10% da fatura elétri-
ca doméstica;

- Retire da tomada os carregadores de aparelhos quando a ba-
teria estiver cheia;

- Prefira os equipamentos elétricos das classes A, A+ e A++;
- Utilize as máquinas de lavar roupa e loiça com a carga máxima 
e com programas económicos;

- Verifique se o frigorífico fecha bem e regule as temperaturas. 
Arrume os alimentos de modo a que o frio fique distribuído e 
elimine o gelo acumulado;

- Se possível, seque a roupa no exterior e passe-a enquanto es-
tiver um pouco húmida, pois assim também poupa ao engomar;
- Desligue o ferro de engomar 5 minutos antes de terminar e 
aproveite o calor acumulado.

Visite o nosso site www.fatura-amiga.pt. Experimente os nossos 
simuladores, conheça o seu perfil de consumidor de energia e 
informe-se sobre a leitura da fatura. 

A DECO – Delegação Regional do Minho encontra-se disponível 
na Avenida Batalhão Caçadores 9, Viana do Castelo, mediante 
agendamento obrigatório, através do 258 821 083 ou para o 
email deco.minho@deco.pt

REDUZIR AS DESPESAS 
AJUDA A POUPAR O 
PLANETA

Parceria
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VITÓRIA

TEM TUDO

ISTO
DENTRO

DE SI?

 isionário
nspirador
 rabalhador
 timista
 esponsável
nfluente
  utêntico

V
I
T
O
R
I
AA

915 877 870
Contacte-nos

rh.vitoria@remax.pt
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TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

A RETAGUARDA DO HOSPITAL
CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO

Por volta das 7h00 os dispositivos médicos contaminados são 
recolhidos nos vários serviços e encaminhados para o Centro 
de Esterilização. Uma pinça que foi usada num penso, na ur-
gência, durante a noite, uma tesoura que serviu para fazer um 
parto que ocorreu na madrugada e uma infinidade de outros 
instrumentos fazem o seu caminho até ao serviço que se en-
carrega de os descontaminar e de os recolocar nos serviços 
prontos para serem novamente utilizados. 

Os equipamentos que chegam para esterilização nos primeiros 
minutos da manhã, estarão de volta aos serviços por volta da 
hora de almoço. “Tem que ser assim, temos limitações de ma-
terial e isso obriga-nos a trabalhar com uma janela de tempo 
apertada”, explica o enfermeiro gestor Joaquim Mesquita, res-
ponsável pelo Centro de Esterilização.

A esterilização é feita em diversas etapas, começando, no se-
tor A, pela lavagem e descontaminação. Apesar da assepsia do 
local, das batas, toucas, luvas, palmitos, óculos protetores e a 
sempre presente máscara, o processo parece-se muito com a 
lavagem da loiça que qualquer pessoa faz em casa. Até a marca 
das máquinas, embutidas na parede, remete para um universo 
doméstico. Separa-se o que pode ser lavado nestas máquinas 
e o que tem de ser higienizado manualmente e acabam aqui as 
semelhanças com o universo caseiro.

Estas máquinas trabalham a temperaturas altíssimas, durante 
largos períodos, usando produtos altamente corrosivos. Mes-
mo assim, depois deste passo, os dispositivos médicos ainda 
não estão esterilizados. Os dispositivos passam para o setor B 
através da própria máquina que funciona como um armário de 
dupla face, em que na frente existe uma porta de entrada na 

primeira sala e, nas traseiras, uma porta de saída já no setor B. 
Os produtos que são lavados à mão são passados entre as duas 
salas através de um armário “transfer”, que recorre ao mesmo 
processo.

Passam os dispositivos, não passam os agentes contaminantes, 
uma vez que o setor A está em pressão negativa. “Trata-se de 
uma barreira sanitária. As partículas contaminantes em suspen-
são ficam no setor A e como há quatro unidades de tratamento 
de ar independentes, elas são aspiradas e enviadas para o exte-
rior”, explica o enfermeiro Joaquim Mesquita. 

No segundo passo faz-se a inspeção, montagem e empacota-
mento. Depois de passarem pelo processo de desinfeção, os dis-
positivos têm de ser inspecionados e lubrificados. Uma tesoura 
quando chega a esta sala está completamente perra, depois de 
passar por produtos de lavagem corrosivos. Uma auxiliar dili-
gente lubrifica-lhe o ponto de articulação e experimenta-a até 
se certificar que funciona com suavidade. 

Ainda neste setor, os equipamentos são agrupados em “kits” de 
acordo com os procedimentos em que vão ser usados: um kit de 
penso, outro de parto, mais um de cortagem… Uma infinidade de 
soluções que faz destas auxiliares, profissionais muito especiali-
zadas. Um erro neste processo pode fazer com que, mais tarde, 
o médico ou o enfermeiro não tenham um dispositivo indispen-
sável para um procedimento crítico.

“Daqui a algumas horas alguém virá ao mundo com a ajuda des-
tes instrumentos?” -  Questionamos. “Sim, claro que sim”, res-
ponde o enfermeiro, nitidamente orgulhoso deste trabalho anó-
nimo, mas que salva muitas vidas.

O HOSPITAL SENHORA DA OLIVEIRA TEM UM “OUTRO LADO”, LUGARES 
ONDE ACONTECEM PROCESSOS QUE NORMALMENTE OS UTENTES 
NÃO VEEM, DESCONHECIDOS ATÉ DE ALGUNS DOS PROFISSIONAIS 
QUE ALI TRABALHAM, MAS QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA O BOM 

FUNCIONAMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS. O CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO 
FAZ PARTE DESTE “OUTRO LADO” DO HOSPITAL.
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ASSISTA À
REPORTAGEM-VIDEO

Depois deste passo os dispositivos passam para o setor C, se-
lagem de embalagens. Onde os pacotes que contêm os instru-
mentos são selados e passados por esterilizadores a vapor. O 
Hospital Senhora da Oliveira tem dois esterilizadores a vapor de 
água e um a peróxido de hidrogénio (água oxigenada). O esteri-
lizador a peróxido de hidrogénio a 49% (a água oxigenada que 
usamos em casa tem 3%) é um equipamento que implicou um 
investimento avultado, pelo que, o Hospital disponibiliza este 
serviço também para as unidades de saúde do Agrupamento de 
Centros de Saúde do Alto Ave e para algumas unidades privadas.

Tal como entre os setores A e B, entre os setores C e D os este-
rilizadores têm dupla porta, de forma que o material processado 

sai no armazém de esterilizados sem ter de transitar pelas insta-
lações. Os instrumentos saem tão quentes de ser manuseados 
com luvas de Kevlar. 

No armazém os instrumentos aguardam cerca de meia hora para 
arrefecer e de seguida fazem o seu caminho de volta aos servi-
ços para serem usados. A enfermeira diretora Ana Luísa destaca 
a importância deste serviço, feito na retaguarda, nomeadamen-
te para o controlo das infeções hospitalares.

Por volta da hora de almoço, entre a 13h00 e as 13h30, a pinça 
que veio da urgência às 7h00, está de volta ao serviço, esterili-
zada e pronta a ser reutilizada.
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TEXTO E FOTOGRAFIAS: JOANA MENESES

UMA COISA NOVA,
PELA DÉCIMA VEZ

Com a primeira edição em 2011, o evento integra, numa mos-
tra informal, várias disciplinas artísticas. É possível ver pintura, 
escultura, fotografia, vídeo, performance, instalação, música, 
escrita, entre outros.

A edição deste ano permitiu aos visitantes algo que, até agora, 
era muito difícil: a possibilidade de os visitantes verem todas as 
exposições, uma vez que a edição de 2020 decorreu no parque 
de estacionamento de Camões.

Este evento não é um concurso, não existe um júri, nem há uma 
seleção de trabalhos. A participação é gratuita e aberta a artistas 
nacionais e estrangeiros. Em 2020, foram aproximadamente 30 
voluntários e um único espaço, mais de 60 inscrições em artes 
plásticas, 30 em artes performativas e cerca 20 remotamente.
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A garrafeira Vinhos do Bairro organizou, no dia 26 de setembro, 
a primeira edição do workshop “Iniciação à Prova de Vinhos”, 
juntando vários entusiastas da área. 

Durante a prova de vinhos das várias regiões vinícolas de Portugal, 
foram abordados vários temas, como os estilos de vinho e as várias 
regiões, assim como as técnicas de prova. “Apesar de chuvosa foi 
uma tarde bastante produtiva e agradável para todos os presentes 
que saíram deste evento já à espera dos próximos níveis”, refere a 
proprietária Elsa Henriques, à revista Mais Guimarães.

A 2.ª edição do workshop “Iniciação à prova de vinhos”, decorrerá 
no dia 31 de outubro, das 15h30 às 18h30, nas instalações da Vi-
nhos do Bairro - Wine House, na rua da Unidade Vimaranense, em 
Guimarães. As inscrições poderão ser feitas através de e-mail ou 
presencialmente, na loja.

PARCERIA COM A QUINTA DA CANCELA – 
VINEYARD & COUNTRY HOUSE

Com o intuito de reforçar o objetivo de dar a conhecer e promover 
projetos vinícolas da nossa região, a Garrafeira Vinhos do Bairro 
vai promover um sorteio de uma noite de acomodação para duas 
pessoas na Quinta da Cancela – Vineyard & Country House, com 
pequeno-almoço incluído.

Todos os clientes que efetuem compras superiores a 10 € na gar-
rafeira, entre 15 de outubro e 15 de novembro, ficarão automatica-
mente habilitados a este sorteio, devendo para tal guardar o docu-
mento da compra que servirá de prova aquando do sorteio.

Quem comprar os vinhos HEMJ da Quinta da Cancela, durante este 
mesmo período, terá um desconto de 10% nesses produtos, além 
de ficar igualmente habilitado ao sorteio.

O sorteio será realizado no dia 20 de novembro e o vencedor será 
divulgado nas redes sociais da Vinhos do Bairro - Wine House.

VINHOS
DO BAIRRO 
PROMOVE WORKSHOPS
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Obituário...

Rua D. João, 23 - Guimarães 253 515 535

Dr. Rui Vaz
Médico desportivo

A pandemia mudou as nossas vidas…!
A covid-19 chegou a Portugal em março de 2020, e obrigou-nos 
a reformular a nossa forma de viver, de conviver e de cuidar. A 
Pandemia obrigou a uma profunda reorganização dos Cuidados 
de Saúde Primários.

Os médicos de família viram-se obrigados a exercer medicina de 
uma forma diferente, a cuidar e vigiar os seus doentes de uma ma-
neira que não estavam habituados, e para além disso viram as suas 
tarefas a ser multiplicadas. 

A segurança de todos e de cada utente é a principal preocupação 
para os médicos de família, e por esse motivo estes empenharam-
-se em dar resposta aos seus utentes, em alternativa ao atendi-
mento presencial, através de telefone ou e-mail. Garantindo o aten-
dimento presencial sempre que tal é absolutamente necessário.

Os centros de saúde nunca fecharam, inicialmente somente res-
tringiram o seu acesso, promovendo a forma não presencial para a 
resolução das situações, aos poucos o acesso foi aumentando, mas 
ainda não é possível abrir completamente as portas aos utentes, 
apesar dos anseios de todos.

Os médicos de família para além de realizarem as consultas pre-
senciais aos seus utentes, realizam ainda a vigilância de utentes 
suspeitos e com covid-19 (cuja estabilidade clinica permite a sua 
permanência no domicilio), realizam trabalho em áreas dedicadas 
à covid-19, respondem a contactos telefónicos de doentes que pre-
tendem consulta presencial, respondem a e-mails de doentes que 
optam por esta via de contacto, realizam a renovação do receituário 

cronico e veem e orientam exames que os utentes realizaram.

Tem-se falado muito do não atendimento telefónico por parte dos 
Cuidados de Saúde Primários, no entanto esse problema não é de 
agora, já há muito que os médicos tem alertado para esse proble-
ma, que agora atingiu proporções exuberantes. Primeiro, as linhas 
não dão sinal de interrompido, mesmo que na verdade o estejam… 
segundo, se imaginarmos que uma unidade tenha 10.000 utentes 
(e serão poucas as que só tenham este pequeno número de uten-
tes inscritos), e desses, 1% tentar um contacto telefónico, estamos 
a falar de 100 pessoas a ligar. Não é possível que 2 telefones as-
segurem resposta a esses 100 utentes!! Não esquecendo que são 
esses mesmos telefones que os profissionais usam para comunica-
rem entre si e para comunicarem com os utentes. Acrescento ainda, 
que os médicos, na sua maioria, usam o seu telefone privado para 
realizarem as consultas telefónicas devido a este grande entrave. 
Nesse sentido também é importante sensibilizar a população para a 
importância de atenderem chamadas com um número não identifi-
cado, pois poderá ser o seu médico de família…

Temos que perceber que os Cuidados de Saúde Primários não estão 
a funcionar como queríamos, mas também não estão a funcionar 
como os médicos de família desejariam. Todavia temos que aceitar, 
e perceber que provavelmente estão a funcionar como é possível 
fase à situação excecional que vivemos.

Tenho a certeza que, apesar de exaustos também, os médicos de 
família, de forma altruísta e dedicada, continuarão a exercer o seu 
trabalho em prol da saúde das populações em geral, e de cada 
utente em particular.

A PANDEMIA NOS 
CUIDADOS DE SAÚDE 
PRIMÁRIOS

Artigo de opinião
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TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: ASMAV

CICLO DE CONFERÊNCIAS-DEBATE NA ASMAV

DEMOCRACIA, CIDADES
E DESENVOLVIMENTO

Numa altura em que o distanciamento imposto pela pandemia 
torna esta reflexão coletiva ainda mais difícil, a ASMAV procu-
rou, cumprindo as regras de segurança, albergar debaixo do 
guarda-chuva “Democracias, Cidades e Desenvolvimento” uma 
série de temas que tocam os grandes problemas e desafios 
que se colocam a nossa sociedade.

A iniciativa arrancou na noite de sexta-feira, dia 9, sob o lema 
“Portugal: Crise, Superação, Igualdade, com Ricardo Costa, o 
vereador com o pelouro da economia na Câmara Municipal de 
Guimarães e o médico Álvaro Beleza, presidente da SEDES (As-
sociação para o Desenvolvimento Económico e Social).

Álvaro Beleza comparou Portugal à Califórnia, mas apenas no 
que toca ao sol, ao surf e às boas universidades. Porque quan-
do se trata de investir o paradigma é muito diferente. “O Steve 
Jobs não criou a Apple com dinheiro e Washington”, numa alu-
são a quem vê nos fundos de Bruxelas a única plataforma para 

o desenvolvimento. “Hoje temos ótimas universidades, jovens 
com cabeça e com ambição, temos que ajudar jovens empreen-
dedores com vontade de correr riscos”, afirma o presidente da 
SEDES, salientando que é isto que torna a economia california-
na pujante. Para Álvaro Beleza o grande problema português é 
“ter uma das maiores dividas do mundo”. O presidente da SEDES 
alerta para o facto de agora estarmos protegidos por causa da 
pandemia “mas quando isto acabar, quando a Alemanha e os 
países do Norte da Europa estiverem outra vez a crescer, vão 
olhar para nós e dizer, ‘ai têm 140% de dívida e crescem 1% ao 
ano, isto não pode ser’”.

RICARDO COSTA INSISTIU NA IDEIA DE UMA 
ÁREA METROPOLITANA DO BAIXO MINHO

Ricardo Costa abordou a questão da formação ao longo da vida 
e da requalificação de recursos humanos, “que tem estado a 

NUM MOMENTO EM QUE ESTÃO A ACONTECER MUITAS COISAS EM 
GUIMARÃES, EM PORTUGAL E NO MUNDO, A ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA 

VIMARANENSE (ASMAV) LANÇOU UM CICLO DE CONFERÊNCIAS-DEBATE 
EM QUE PRETENDE QUE “NÃO SE DEIXE DE PENSAR O MUNDO E A CIDADE, 

COLETIVAMENTE”, NAS PALAVRAS DE UM DOS IMPULSIONARES DA 
INICIATIVA, FRANCISCO TEIXEIRA.
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falhar”. Por outro lado, o vereador do Município de Guimarães 
defende uma modelo de incubação dentro das próprias empre-
sas, que já têm uma relação com os stakeholders, que dominam 
alguns mercados e clientes e que têm capital para investir. Des-
sa forma, defende Ricardo Costa, é possível introduzir inovação, 
diversificando os produtos e serviços, evitando que as empresas 
entrem em declínio quando os produtos chegam à sua maturi-
dade. 

Ricardo Costa não perdeu esta oportunidade para voltar ao 
tema que já tinha lançado da necessidade de criar uma Área 
Metropolitana do Baixo Minho (incluindo os municípios das CIM 
do Cávado e do Ave), como forma de melhor executar os fundos 
comunitários. 

Álvaro Beleza defendeu os círculos eleitorais uninominais e fê-lo 
com ironia, lembrando que países como a Alemanha, a Inglater-
ra e o Canadá são governados desta forma, “os países onde não 
há círculos uninominais são Portugal, Espanha, Itália e Grécia”. 
Para o presidente da SEDES, apesar da criatividade e do em-
preendedorismo do Norte, “o poder está em Cascais”.

“NÃO FARÁ BEM ÀS CIDADES A 
ALTERNÂNCIA DEMOCRÁTICA?”, Bruno Fernandes

Num horário fora do vulgar, no sábado ela manhã, pensou-se 
“Cidades e Democracia”. Bruno Fernandes lançou uma “provo-
cação”, sob a forma de uma pergunta: “não fará bem às cida-
des a alternância democrática?” E acrescentou que “estamos 
num concelho que é governado pela mesma força política há 30 
anos”. O presidente do PSD local não deixou de passar por um 
dos temas preferidos do partido, a competitividade na captação 
de investimento. “Estará a Câmara a fazer o seu papel a este 
nível?” - Lançou Bruno Fernandes.

Para Jorge Costa, ex-vereador da Câmara Municipal de Guima-
rães, a alternância ficou resolvida com a limitação de mandatos.

“O ALFA NÃO VEM, O GOVERNO JÁ DECIDIU”, 
Mariana Silva

Mariana Silva, deputada do Partido Ecologista os Verdes na As-
sembleia da República (AR), assinalou a contradição entre o en-
volvimento das pessoas na recuperação do centro das cidades, 
para depois serem expulsas desses locais. A deputada lembrou 
que é uma ilusão dar um endereço eletrónico a um idoso e di-
zer-lhe para marcar a consulta, “ele vai ter de ir à Junta de Fre-
guesia, vai ter que pedir a um filho, vai precisar de pedir ajuda”.

“O Alfa não vem, o governo já decidiu”, alertou Mariana Silva. 
A deputada questiona se a Câmara vai bater o pé em Lisboa, 
“porque o Intercidades vai cheio, mas leva cinco horas e meia a 
chegar lá abaixo”.

No sábado durante a tarde foram a debate “Os Partidos e a De-
mocracia” e “Cidades e Cultura”. Pedro Rodrigues, deputado pelo 
PSD à AR, reconheceu que os partidos políticos não respondem 
aos anseios dos mais jovens. “Os partidos políticos existem para 
responder aos legítimos anseios dos seus militantes e, ou os 
partidos se adaptam, ou a realidade lhes responderá tirando-
-lhes influência eleitoral”, concluiu o deputado social-democrata. 

Francisco Teixeira numa intervenção, algo paradoxal, afirmou 
que a medianização dos partidos não é necessariamente má. 
Pode ser considerada como parte do processo democrático e 
lembrou que os partidos, no pós-25 de Abril, estavam tomados 
por uma elite social, económica, académica que só formalmente 
se poderia dizer que tinha chegado aqueles lugares por via de-
mocrática.

Orlando Coutinho deixou claro que não há democracia sem par-
tidos e que estes exercem a sua função no poder e na oposição. 
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“Uma democracia viva sublinha-se pela defesa das minorias”, 
sublinhou o antigo líder do CDS. Para Orlando Coutinho, “a dimi-
nuição do papel dos partidos da oposição é uma clara contração 
da democracia”.

O debate sobre a Cultura, com César Machado, presidente da 
Associação Convívio, Fátima Alçada, diretora artística d’A Oficina 
e Sónia Ribeiro, deputada municipal pelo BE, ficou muito marca-
do pela discussão sobre a paternidade do Guimarães Jazz. César 
Machado afirma que o Convívio “dirigiu um convite à Câmara”, 
já Francisco Teixeira – vereador da cultura na época – assegura 
que foi a Câmara que convidou o Convívio. Esta acrimónia aca-
bou por abafar o debate morno sobre a possibilidade de des-
centralizar as manifestações culturais. José Bastos, ex-vereador 
da cultura, teve uma intervenção muito assertiva, a partir da 
plateia, lembrando que os meios para a realização de certos es-
petáculos simplesmente não existem nas vilas. “Seria como por 
o Vitória a jogar em Brito ou em Pevidém”, ironizou José Bastos.

FRANCISCO ASSIS LEMBROU A 
IMPORTÂNCIA DO DEBATE

No sábado à noite, Francisco Assis, presidente do Conselho Eco-
nómico e Social, começou por lembrar que Portugal precisa de 
debate livre. Sobre a radicalização do debate, Francisco Assis 
reconhece este comportamento por toda a Europa. Acredita que 
as redes sociais têm alguma importância no fenómeno. As redes 
têm um problema, para o Francisco Assis, as pessoas ou vivem 
em conflito permanente, ou falam numa comunidade fechada 
de pessoas que pensam como elas e retroalimentam-se.

Para Francisco Assis, os parlamentos hoje são “lugares de pro-
clamação”, onde “há pouco debate”. Para o ex-deputado a ideia 
de igualdade sai reforçada da pandemia, “percebemos que so-
mos todos iguais”. O ex-deputado europeu reconhece que o tra-
balho dos deputados no Parlamento Europeu “se torna invisível”. 
Francisco Assis lembrou que o Programa de Recuperação e Re-
siliência tem de estar alinhado com Bruxelas, na transição digital 
e na economia verde.

Francisco Teixeira encerrou este ciclo de conferências afirmando 
que “não há nada que substitua a relação analógica”.
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Fernando Capela Miguel
lançou novo livro

Teresa Salgueiro
nos 15 anos do CCVF

Visitar os jardins do Vila Flor para 
conhecer a fauna do concelho

Zé Perdigão no Chile em 
homenagem a Violeta Parra

BREVES

Está patente nos jardins do Centro Cultural Vila Flor, até 1 de dezem-
bro, a exposição Observatório Natural que assim transforma os jar-
dins do Palácio Vila Flor num observatório da biodiversidade urbana 
de Guimarães. As imagens em exposição, foram captadas pelo fotó-
grafo Jorge Sarmento, em diferentes locais da cidade, como a Penha, 
o Parque da Cidade e a Veiga de Creixomil, entre outros, mostrando 
diferentes espécies da fauna e da flora da região.  O projeto resulta 
de uma parceria entre Câmara Municipal de Guimarães, Fundação 
Serralves, A Oficina e o Laboratório da Paisagem.

A 4 de outubro decorreu um evento comemorativo em honra de 
Violeta Parra, compositora, cantora, artista plástica e ceramista chi-
lena. Zé Perdigão, artista vimaranense, foi um dos músicos presen-
tes nesta homenagem, que acolherá músicos de diversas naciona-
lidades, cubanos, espanhóis, argentinos, nicaraguenses e chilenos.

Em declarações ao Mais Guimarães, o artista revelou como surgiu 
o convite para participar no evento, “a produtora conheceu-me na 
minha passagem em concertos pelo Chile”. Para Zé Perdigão “foi 
uma honra participar, uma vez que Violeta Parra é uma figura mun-
dialmente conhecida, tendo uma obra invejável”, acrescenta.

No âmbito das atividades de promoção do livro e da leitura, Fernan-
do Capela Miguel apresentou o seu livro “Poesia Erótica & Satírica, 
Moderna & Idiota, Parva & Porca”, no passado dia 2 de outubro, na 
Biblioteca Municipal Raul Brandão. 
O autor, que se considera vimaranense, durante o lançamento do 
livro, afirmou sentir-se um “leitor residente” da biblioteca escolhida. 
“Ainda não fiz nada. O que eu fiz é uma gota de água no oceano exis-
tencial”, contou ao Mais Guimarães, em 2019. Nem um ano passado, 
e este livro foi mais um para juntar à sua vasta coleção de obras 
escritas por Capela Miguel.

Em setembro celebraram-se os 15 do Centro Cultural Vila Flor. A 12 
de setembro Teresa Salgueiro regressou ao Vila Flor. A cantora que 
ficará para sempre ligada à história da música portuguesa através 
de uma das bandas nacionais de maior sucesso pelo mundo, os 
Madredeus. Com este grupo gravou nove discos de originais, entre 
1987 e 2007 e vendeu mais de ciinco milhões de discos. Teresa Sal-
gueiro regressou agora ao mesmo palco que pisou em 2005, desta 
vez acompanhada pela Orquestra de Guimarães. Setembro trouxe 
também a oportunidade de ver o trabalho de Tiago Rodrigues, di-
retor artístico do Teatro Nacional D. Maria II e vencedor do Prémio 
Pessoa 2019, com a estreia absoluta da peça Catarina e a beleza de 
matar fascistas.
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RICARDO
COSTA

ENTREVISTA

"O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 
POLÍTICA TERÁ QUE SER 
CURRÍCULUM E NÃO CADASTRO". 

ASSISTA
NO YOUTUBE
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O vereador da Câmara Municipal transformou-se numa figura in-
contornável do panorama político local e regional. Tendo recente-
mente disputado as eleições para a Federação Distrital do Partido 
Socialista, percorrendo um caminho “cheio de obstáculos”, con-
quistou a confiança de muitos militantes, venceu em alguns con-
celhos, incluindo Guimarães (com mais de 60% dos votos) mesmo 
concorrendo contra Joaquim Barreto, candidato apoiado por Luís 
Soares, o presidente da concelhia. 

O rescaldo destas eleições, a proposta de criação de uma Área 
Metropolitana do Baixo Minho, o balanço do trabalho realizado no 
município nos últimos 7 anos e os projetos para o futuro, são al-
guns dos temas abordados nesta entrevista.

Recentemente apresentou uma proposta de criação de uma Comu-
nidade Intermunicipal Distrital, juntando as CIM`s do Cávado e do 
Ave. Que vantagens vê nessa proposta?

Há quem lhe chame a fusão das CIM do Ave e CIM do Cávado, há 
quem lhe chame Comunidade Intermunicipal do distrito de Braga, 
mas o nome que eu gostava que ficasse era como Área Metropoli-
tana do Baixo Minho. Parece-me ser o nome mais consensual, e é 
mais agregador. Quando lançamos esta proposta, aquando da mo-
ção estratégica que apresentamos na candidatura da Federação de 
Braga, o que nós pensamos é que temos que agregar. O distrito de 
Braga é um distrito que tem, no contexto nacional, um peso muito 
importante ao nível económico, ao nível industrial, e ao nível do seu 
peso na balança comercial. Temos passado ao lado daquilo que é 
a alocação dos fundos comunitários e de posicionamentos estra-
tégicos para o futuro. O distrito de Braga é estratégico no contexto 
nacional, tem um grande peso no produto interno bruto. Sabemos 
também o que representa para as nossas exportações, e pela den-
sidade populacional que temos, é deveras importante nós captar-
mos investimentos, por exemplo, ao nível da mobilidade. Mais, do 
ponto de vista daquilo que é o novo posicionamento nesta nova 
era da reindustrialização, não podemos passar ao lado dos grandes 
investimentos, porque as grandes empresas, permita-me que aqui 
o diga, estão sediadas neste distrito. Obviamente que há outras 
grandes empresas que estão sediadas noutros concelhos, noutros 
locais do país, mas a grande indústria, têxtil, calçado, metalomecâ-

nica, e de outros níveis, está neste distrito. Se queremos proceder 
a um reindustrialização da Europa, obrigatoriamente passará por 
Portugal e, obrigatoriamente, passará pelo distrito de Braga, e não 
podemos continuar a fazer de conta que Braga não existe, ou que é 
o parceiro pobre deste desenho.

É criar uma espécie de Área Metropolitana à volta do distrito de Bra-
ga, com estes quatro concelhos?

É claramente isso. Nos próximos anos existirão muitos recursos fi-
nanceiros para as empresas, e estes fundos serão melhor aprovei-
tados quanto mais evoluídos nós estivermos, quando mais nós es-
tivermos conscientes do nosso papel e do objetivo a percorrer. Não 
podemos continuar de costas voltadas, ou, no mínimo, estarmos a 
fazer de conta que temos dois territórios em Braga. Não existem 
dois territórios em Braga, existe um território, existe uma área me-
tropolitana do Baixo Minho, e é aqui que eu quero unir. Obviamente 
que referimos sempre este contexto urbano, porque é no contexto 
distrital onde existe uma maior força da economia, da indústria, mas 
quanto mais forte estiver este contexto urbano, mais este ecossis-
tema económico vai sair beneficiado, como Vila Verde, como Ama-
res, como Fafe, etc... Portanto, todos estes concelhos vão beneficiar 
deste contexto e deste ecossistema. É fundamental para o futuro, 
do distrito e do país, que esta área metropolitana do Baixo Minho 
tenha sucesso. E é nesta perspetiva e expectativa, que eu espero, 
obviamente, que na próxima comissão política distrital, os meus ca-
maradas, que fazem parte desta comissão política, possam votar a 
favor deste projeto, para iniciarmos um processo para auscultação 
das concelhias, Presidentes das Câmaras, Assembleias Municipais, 
para que o possamos levar a bom porto. Este é um projeto que não 
depende só do Ricardo Costa, depende da vontade política de todos 
e acho que é um projeto que toda a gente ganha. É uma estratégia 
de desenvolvimento de território que faz todo o sentido. 

A proposta foi apresentada há muito pouco tempo, portanto, certa-
mente, não terá ainda um feedback extraordinário dela, mas o que 
é que têm dito acerca desta unificação?

O sentimento que eu tenho e o feedback que me tem chegado é 
muitíssimo positivo. Eu tenho ouvido, dentro do partido e fora do 

"EU ESTOU CÁ
PARA CONSTRUIR

E AGREGAR"
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partido, até a sociedade civil e os empresários, que percebem que 
há aqui uma dimensão que pode trazer escala à região a vários ní-
veis. Eu diria que, esta área metropolitana do Baixo Minho ganha 
força junto do governo central para negociar projetos que tem que 
ver com o nosso território. Por vezes eu sinto que o governo da na-
ção, seja ele de que cor for, sente algum distanciamento daque-
le que é o nosso posicionamento estratégico. Eu peço às pessoas 
que olhem para os números, para o concelho de Guimarães, para o 
concelho de Famalicão, para o concelho de Braga, para o concelho 
de Barcelos, para o concelho de Fafe, e que percebam onde é que 
está a capacidade transformadora, onde é que está a capacidade 
industrial. 

Poderá ter algumas forças de bloqueio dentro do próprio partido na 
próxima comissão política relativamente a uma proposta apresen-
tada por si?

Eu não quero acreditar, e é isto na política que tem que mudar, que 
as pessoas coloquem à frente interesses individuais e posiciona-
mentos individuais, à frente do que é um interesse coletivo, de uma 
região. A política, tenho dito isto várias vezes, tem que existir para o 
cidadão e tem que estar à frente dos interesses individuais. O cida-
dão não compreende que se tomem determinadas posições, e nós 
vimos isso nas últimas eleições para a federação, de alguns posi-
cionamentos que foram claramente de interesse individual, e não 
tinham que ver com interesses coletivos. Eu não quero acreditar que 
existam camaradas que possam votar isto só por questões estra-
tégicas, só porque foi o Ricardo Costa que apresentou a proposta 
e não foi Joaquim Barreto. Porque se o Joaquim Barreto apresentar 
uma proposta que seja condizente com a visão e com a missão que 
nós temos para o distrito de Braga, o Ricardo Costa, e penso que 
os camaradas que acompanharam Ricardo Costa neste projeto, vo-
tarão a favor, porque a mim não me verão, nunca, a fazer política 
de terra queimada. Eu estou cá para construir e agregar, e foi isso 
que demonstrei na última comissão política. Estou em querer que 
os interesses coletivos e das pessoas estarão à frente de qualquer 
interesse individual.

Seria um mau sinal que estariam a dar aos militantes, quando esta-
mos a um ano das eleições autárquicas.

Eu diria que seria um mau sinal não para os militantes. Seria um 
mau sinal para a sociedade, a sociedade em geral. E as pessoas 
estão atentas aos partidos. O que as pessoas esperam dos partidos 
é soluções e não problemas. Tudo aquilo que contribua para o cres-
cimento e o engrandecimento de um território e de uma sociedade, 
é bem acolhido por todos.

Relativamente aos resultados que conseguiu em Guimarães nas 
eleições para a distrital, ficou satisfeito?

Com o resultado fiquei, obviamente, contente. Se me pergunta se 
estava à espera, eu digo que estava à espera deste resultado por-
que tanto os militantes como os vimaranenses em geral, sociedade 
civil incluída, viu com muito bons olhos esta candidatura. Pela pri-
meira vez uma candidatura de alguém de Guimarães que poderia 
assumir os destinos da federação de Braga. Não fiquei tão contente 
com a não assunção de responsabilidades por parte de quadros de 
dirigentes do Partido Socialista. E nomeadamente, temos que dizê-
-lo, por parte do senhor presidente da Comissão Política, porque a 
forma como se envolveu nesta campanha, até em algumas atitudes 
menos corretas no processo que chegou até ao dia eleições, no-
meadamente até no local das eleições. Não se compreende que se 
faça umas eleições em que  votaram mais de mil militantes na sede 
do Partido Socialista com apenas duas mesas e depois se convoque 
uma comissão política alegando questões de pandemia e que esta 
seja feita via zoom. Ou seja, numa comissão política que temos 61 
membros, tem que se fazer via zoom, por causa da pandemia, e nu-
mas eleições que participam mais de mil pessoas, faz-se num local 
sem condições. Tem que haver coerência nas decisões e ninguém 
compreende isso. Para ir diretamente à sua questão, aquilo que 
estava à espera, obviamente, do senhor presidente da Comissão 
Política do Partido Socialista, era que tivesse assumido as respon-
sabilidades por estes resultados e que perceba que aquilo que ele 
representa neste momento não é mais que um terço dos militantes. 
Enquanto que, por exemplo, Domingos Bragança representa muito 
mais que os militantes do Partido Socialista e tem um capital eleito-
ral muito mais forte que o próprio Partido Socialista, neste momen-
to Luís Soares não representa sequer o partido socialista, e muito 
menos a sociedade civil. As pessoas não compreendem, depois 

deste envolvimento proativo que ele teve nesta campanha eleitoral, 
porque estas eleições eram entre o Joaquim Barreto e Ricardo Cos-
ta, mas o senhor presidente da comissão política quis claramente 
transformar isto numas eleições entre Ricardo Costa e Luís Soares, 
e os militantes nas eleições deram-lhe a resposta em Guimarães. 
Essa resposta foi dada e estou convencido de que foi interpretada 
pelo senhor presidente, mas, por razões meramente individuais e 
estratégicas para o futuro, não convocou novas eleições, que traria, 
na minha opinião, e penso que na opinião dele, uma clarificação 
clara, evidente e necessária. 

Durante a campanha eleitoral foi lançada a ideia de Ricardo Costa 
não apoiaria Domingos Bragança como candidato à Câmara Munici-
pal em 2021. Houve uma tentativa de o prejudicar com essa afirma-
ção de que não apoiaria o atual presidente?

Isso para mim é óbvio, é claro. O que se quis passar para os mili-
tantes do partido socialista é que Ricardo Costa tinha uma ambição 
desmesurada e queria ser presidente da federação para ser candi-
dato à Câmara em 2021. Isso nunca esteve em cima da mesa, se-
quer, isso foi dito olhos nos olhos a Domingos Bragança e foi dito a 
muitos militantes. Obviamente, muitas pessoas e muitos militantes 
costumam justificar os comportamentos menos corretos dizendo 
que “isso é política”. Eu já me irritei até com esta afirmação com 
pessoas ligadas a mim, familiares, que me dizem “ó Ricardo isso 
é política”. E eu digo, “Não, não é política, isso é falta de caráter, 
é falta de verdade”. A política é uma coisa bem diferente, a políti-
ca é promover o bem comum, é olhar para a sociedade e perceber 
de que forma é que podemos melhorar a vida das pessoas, a vida 
do território. Isto sim é política, são ideias. Agora, pegar na palavra 
política para justificar comportamentos menos corretos e faltas de 
caráter, isto não é política, é uma coisa muito diferente da política. 
Nesta minha intervenção política, que já leva, neste caso, como ve-
reador, sete anos, devo muito a  Domingos Bragança, foi ele que me 
trouxe para a política, do meu conforto da atividade bancária para 
a política, e eu agradeço este voto de confiança. Obviamente que 
lhe estou reconhecido e que estou muito agradado com aquilo que 
estou a fazer. Mas nós temos que ser capazes de, de uma vez por 
todas, de inverter aquilo que tem sido um paradigma dos últimos 
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anos na política. Ser político é cadastro e não é currículo, temos que 
claramente inverter este paradigma, porque, caso contrário, esta-
mos a afastar pessoas boas da sociedade civil que querem fazer in-
tervenção política, mas não o fazem porque percebem que vir para 
a política é ter um carimbo que eles não querem. Há pessoas que 
se preocupam com a sua reputação e não se preocupam com o seu 
caráter. Eu inverto aqui esta questão. Eu preocupo-me com o meu 
caráter e a minha reputação são as pessoas que a vão fazendo em 
função da minha atitude, porque nós podemos ter uma reputação 
que quisermos ter, uma imagem imaculada, mas se depois a nossa 
atitude, o nosso caráter, não corresponde à reputação que quere-
mos demosntrar, é uma questão de tempo para ficamos com uma 
imagem que não é aquela que queremos passar. Portanto, caráter 
sim, e sim à política com currículo e não com cadastro. 

Na sua perspetiva, haverá mudanças na concelhia socialista até às 
próximas eleições? Poderá isso ainda acontecer?

Diria que, para o bem de todos, deviam acontecer. É importante ar-
rumar a casa e haver uma clarificação, e não queremos que, obvia-
mente, sejam os eleitores a dar essa clarificação nas eleições. Em 
Guimarães foi óbvio, foi inequívoco, essa resposta foi dada. E não foi 
contra Domingos Bragança, foi contra Luís Soares, porque o presi-
dente da Comissão Política envolveu muita gente neste processo 
que, se calhar, não devia ter envolvido. Envolveu porque queria ter 
aqui alguma cobertura política. Não queria utilizar isto, mas é verda-
de. Foi necessário, para ter alguns apoios, provocar algum receio e 
algum medo nas pessoas. Não vou muito mais longe que isto. Fiz o 
meu trabalho sério, não tentei desvalorizar ninguém. Fiz política de 
forma aberta, séria e para o cidadão e para o militante, para que as 
pessoas pudessem decidir em consciência. Esta será a minha coe-
rência e, portanto, defendo sempre que não podemos apregoar em 
teoria uma coisa e na prática fazer outra. 

Relativamente ao percurso político, desde 2013, que marcas é que 
acredita já ter deixado na atividade da Câmara Municipal?

Algumas marcas. A primeira marca é tratar todos por igual. Acho que 
há uma marca que as pessoas percebem no Ricardo Costa, desde a 
pessoa de forma individual, ao empresário que tem mil trabalhado-
res, a associações desportivas que têm 300 atletas, a proximidade 
que Ricardo Costa tem com as pessoas é exatamente a mesma. 
Para mim, um problema do cidadão é um problema que tem que ser 
resolvido, represente ele uma pessoa, ou represente ele trezentas 
ou mil pessoas.Esta é uma marca de proximidade e de proatividade 
que penso que me reconhecem. A questão da marca da economia 
é também uma marca fundamental. Esta abertura do município às 
empresas, eu diria que é uma batalha ganha. É verdade que é com 
Domingos Bragança que ela nasce, obviamente depois protagoni-
zada por mim enquanto delegação de competências. Eu diria que, 
de forma generalizada, não haverá empresário que tenha vindo falar 
comigo ou com o departamento que represento, e que não tenha 
tido uma resposta. Obviamente, não quer dizer que tenham sido to-
das positivas, mas esta abertura, esta proatividade, esta presença 
constante junto deles, seja a que horas for, para resolução de pro-
blemas, sejam eles problemas municipais ou nacionais, ou regionais 
até, tiveram sempre resposta. Neste momento a divisão económica 
tem tido uma proximidade com os empresários nunca antes vista. 
Ainda ontem, numa visita a uma empresa, foi muito bom ouvir “isto 
é fantástico o trabalho que têm feito através do Guimarães Marca”. 
É verdade, esta estratégia também de marketing territorial, que te-
mos tido, levar as empresas connosco, tem sido fundamental, até 
para montar projetos para o futuro. Também o I9G, uma marca que 
tem que ser falada e que nos deve engrandecer. A estratégia 20-
30 que  António Costa apresenta para Portugal, eu diria que 70% 
desse projeto tem base no I9G. Nós quando apresentamos o I9G, 
o projeto de inovação para a indústria, há dois anos, ao Ministro da 
Economia, Pedro Siza Vieira, e enviamos, entretanto, para o Gover-
no Central, ainda em dezembro do ano passado, para o secretário 
de Estado João Neves, percebemos que os eixos fundamentais, são 
os que agora estão a ser apresentados. Aquilo que eu acho é que 
devíamos ter andado mais depressa. Quando nós apresentamos 
este projeto, obviamente que foi um projeto inovador, completa-
mente disruptivo, mas é um projeto que tem que fazer escola. Tem 
que ser replicado em vários sítios, porque nós queremos vencer o 
futuro. O futuro vence-se com as pessoas, com as empresas, com 
a governação e com o conhecimento. Este projeto tinha tudo isto. 
Tinha a preocupação das empresas para se manterem em constan-
te inovação, e passando da maturidade para a inovação e disrup-
ção, para voltarem a crescer. Integrava os colaboradores quando 
nós propúnhamos uma Academia para a Indústria na reconversão 
e requalificação dos recursos humanos, sejam eles internos ou ex-
ternos. Nós percebemos que o nível de indústria 4.0 dentro de cada 
empresa é diferente de empresa para empresa, e havia aqui uma 
fase de diagnóstico para verificação de como é que estão aque-
las empresas, e depois percebermos que projetos essas empresas 
tinham em carteira, e de que forma é que os centros de conheci-
mento podiam aportar valor nesses projetos e também provocar o 
aparecimento de projetos novos. Isto era o I9G, Mas também que-
ríamos perceber porque é que tínhamos o nível de emprego, há dois 
anos, muito aceitável, mas havia empresas que se queixavam que 
não tinham recursos humanos, e nós íamos ao Instituto de Emprego 
e ainda existiam desempregados. Temos que perceber como é que 
podíamos formar os recursos humanos de forma a introduzi-los no 
mercado de trabalho. 

Este I9G congregava tudo isto. Para além de projetos de inovação 
na área da robótica, na área da transformação digital, da área do 
e-commerce, na área da digitalização, também não esquecemos os 
recursos humanos. E por isso, também, nasce agora a Academia 
Digital, o edifício Fábrica do Alto que acabamos de adquirir, é clara-
mente também para esta função. A questão do e-learning, da for-
mação, é também fundamental. Agora, importante é estes projetos 
andarem de mãos dadas, e eu acho que isso tem falhado um pou-
co pelo país e também pelo distrito. É que nós temos tido projetos 
fantásticos, mas têm acontecido de forma avulsa. Nós temos que 
conseguir contaminar este ecossistema, contaminar positivamente. 
O efeito multiplicador que nos dá a economia só é gerado se formos 
capazes de conciliar estas três realidades: os centros de conheci-
mento, a governação e o tecido empresarial. E contaminá-los posi-
tivamente com efeito multiplicador e não com efeito isolado, porque 
o problema dos projetos de efeitos isolados, é que têm um efeito 
isolado naquele setor mas não multiplica nem consegue trazer na 
onda, se quisermos, outras empresas para o sistema. 
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Fico satisfeito por as ideias estarem a ser acolhidas de forma inequí-
voca e clara, e fico satisfeito por sermos nós, Guimarães, a apresen-
tar este projeto há dois anos, que agora começa a ver a luz do dia e 
a beneficiar todo um concelho e toda uma região, e é disso que se 
trata. Isto para mim é uma marca, a marca Guimarães Marca, a mar-
ca I9G, a marca proximidade, a marca proatividade e a mudança de 
paradigma também, que é importante ter em conta. Nós, políticos, 
não temos que estar na política para carregar no vermelho quando 
está mal e carregar no verde quando está bem. Nós temos que ser 
capazes de promover uma indução de comportamento, temos que 
ser um indutor claro de comportamento, e é a nós que nos cabe 
apontar caminhos, propósitos, completamente diferentes. 

Quais são os grandes desafios desta região para ultrapassar este 
período difícil da nossa história?

Eu acho que esta pandemia tem uma coisa positiva, pelo menos 
uma, que eu me lembre, que é a aceleração do comércio eletróni-
co, o chamado e-commerce, que não são vendas online. Há aqui 
uma mudança. Nós temos de mudar alguns chips, de algum tecido 
empresarial, porque confunde-se comércio eletrónico com vendas 
online, e este processo da pandemia veio, claramente, demonstrar 
e acelerar algo que estava a acontecer, mas de forma muito en-
vergonhada. As pessoas percebiam esta necessidade de mudança, 
esta necessidade do seu negócio, seja ela do ponto de vista interno, 
ao nível do design thinking, seja no processo das vendas interna-
cionais, da sua internacionalização. Porque repare, em 2050, está 
estudado que metade da população mundial viverá nos centros ur-
banos. Esta é uma dimensão que temos que ter em conta: Como é 
que vamos, com o mesmo território, ter mais pessoas a viver neste 
mesmo território? Há um único caminho, que é percorrer aquilo que 
se chama de criar smart cities, cidades inteligentes, ter mecanismos 
que nos possam ajudar a interpretar e vivenciar melhor o espaço 
urbano. Isto é fundamental

Quanto aos desafios: o desafio tecnológico é deveras importante, e, 
por isso, Guimarães tem que se tornar muito mais inteligente e mui-
to mais eficiente. A conectividade será tão ou mais importante que 
a eletricidade foi há 30 ou 40 anos. Daqui a 10 ou 20 anos, a internet 
estará para nós, e esta conectividade, como estava a eletricidade há 
40 anos. Este nível de desenvolvimento será tão maior quanto me-
lhor forem estas redes de conexão e conectividade entre várias di-
mensões, automóveis, meio urbano, espaço comercial, espaço em-
presarial. A forma de viver será diferente, será mais inteligente. No 
aspeto empresarial terá que haver, claramente, uma aposta na digi-
talização, na transformação dos processos internos das empresas, 
mas também a forma como se vai vender para o mundo, porque, 
daqui a 30 anos, mais de metade do produto interno bruto far-se-á 

por comércio eletrónico. As empresas estão preparadas para estes 
desafios? É a isto que temos que responder. Há uma coisa que nós 
temos que perceber. A política tem que andar à frente do seu tempo. 
E só andará à frente do seu tempo se tivermos esta força e esta for-
ma de estar de constante inovação e disrupção. Quem me conhece 
sabe que eu não sou capaz de estar nas coisas com passividade, e 
tenho uma dificuldade imensa de assistir às coisas de bancada, e 
por isso é que Ricardo Costa, por vezes, compra algumas guerras, 
batalhas, que me parecem necessárias, sinceramente. Quando nós 
olhamos para o paradigma e percebemos que uma justificação para 
um comportamento menos correto na política se diz que “isso é po-
lítica”, não é possível. Isso não é política, volto a frisar. A política é a 
arte de fazer bem, de provocar inovação e para quê? Para beneficiar 
os cidadãos e as sociedades. 

E quais são os seus desafios para o futuro?

Eu diria que os meus desafios do futuro são aqueles que os militan-
tes e a sociedade civil quiserem. Se eu perceber que o Ricardo Costa 
acrescenta valor, que Ricardo Costa ainda tem forças para conti-
nuar, e que o Ricardo Costa pode acrescentar valor àquilo que faz e 
àquilo que se encontra a desempenhar, neste caso como vereador, 
Ricardo Costa continuará. Eu não sei estar nas coisas com passivi-
dade, sou muito ativo, muito proativo, e estou cá para promover e 
provocar. Agora, se perceber que não represento as pessoas e as 
pessoas não me querem em determinado contexto eu não conti-
nuarei.

Agora, uma coisa que Ricardo Costa continuará a fazer: os interes-
ses coletivos estarão sempre à frente dos interesses individuais. E 
na política temos verificado que, muitas das vezes, interesses indi-
viduais unem-se para derrubar propostas coletivas. E isto é que não 
pode acontecer, e por isto é que a política fica descredibilizada, a 
política não pode ser um meio para alcançar um interesse individual, 
tem que ser um meio para alcançar um fim no destino do benefí-
cio de todos. De todos leia-se empresas, particulares, escolas, tudo 
aquilo em que o cidadão possa tirar algum proveito. Se a política, 
na minha situação, é um meio para atingir um fim de interesses co-
letivos, eu acrescento valor por poder pensar de forma diferente. e 
agregando e diferenciando, continuarei na política. 
Nós temos que ser capazes de atrair pessoas para a política que 
possam contribuir, fazer com que a política seja capaz de contribuir 
para o engrandecimento das pessoas e para a credibilização das 
pessoas. Neste momento, a política não contribui positivamente 
para o ser humano em construção, como cidadão de corpo inteiro. 
Esta dimensão tem que ser alterada e, por isso mesmo, é que tenho 
dito que política tem que ser currículo e não cadastro. É nesta di-
mensão que estou cá para aportar valor à política.

"O FUTURO VENCE-SE 
COM AS PESSOAS, COM 
AS EMPRESAS, COM A 
GOVERNAÇÃO E COM O 
CONHECIMENTO"
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PROMOÇÕES

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Em colaboração com o Departamento de História da Universida-
de do Minho, a Sociedade Martins Sarmento realizou um estágio 
de campo, a fim de descobrir algumas das gravuras rupestres re-
gistadas por Martins Sarmento.

As gravuras rupestres descobertas revelaram um reportório ico-
nográfico de grande diversidade e originalidade, como é caso de 
representações de equídeos e de um serpentiforme. Foram ainda 
descobertas novas estações de arte atlântica, com distintos moti-
vos circulares, onde se inclui um labirintiforme, além de gravuras 
de simbologia cristã. 

“Trata-se de um património que urge preservar, quer para valorizar 
a arqueologia do concelho de Guimarães e o conhecimento do seu 
passado, quer, porque, em articulação com outros bens patrimo-
niais, como os já conhecidos monumentos arqueológicos da Citâ-
nia de Briteiros e do Castro de Sabroso, poderá constituir um novo 
atrativo pedagógico e turístico"

A Citânia de Briteiros está aberta de terça a domingo, das 10h00 
às 12h30 e das 14h00 às 18h00. Já Castro de Sabroso só pode ser 
visitado mediante pedido especial.

GRAVURAS RUPESTRES
A DESCOBERTO
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FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

“Se a Volta, em condições normais, já é um enorme desafio, or-
ganizá-la num reduzido espaço de tempo e em contexto de Co-
vid-19, ainda mais”. José Luís Ribeiro, presidente da ACM, integrou 
a direção de uma das voltas mais desafiantes da história. Devido 
à pandemia, só em meados de julho é que a decisão de realizar 
a prova foi tomada, correspondendo ao sentimento geral da co-
munidade velocipédica, mas também “com o intuito de acautelar 
a sobrevivência do pelotão profissional”, refere o vimaranense.

José Luís Ribeiro ficou “surpreendido” com o convite para in-

tegrar a direção, num contexto ainda mais exigente, “pela ne-
cessidade de cumprir rigorosamente o plano médico-sanitário, 
pelos constrangimentos financeiros e pelo pouco tempo para 
planear”. 

“Tivemos momentos muito complicados em que pareciam in-
transponíveis os obstáculos que nos foram colocando. Esta foi 
mesmo a volta da resiliência. Foi uma experiência extraordinária, 
exigente, enriquecedora, desgastante e muito emotiva, mas com 
um contexto”, explica, à Mais Guimarães.

UMA EXPERIÊNCIA 
“EXIGENTE E 

ENRIQUECEDORA”
O VIMARANENSE JOSÉ LUÍS RIBEIRO, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE 

CICLISMO DO MINHO (ACM), FEZ PARTE DA DIREÇÃO DA EDIÇÃO DE 2020 
DA VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA.
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UMA VOLTA REPLETA DE EMOÇÕES

Participar num desafio desta magnitude tem tanto de exigente 
como de emotivo. À Mais Guimarães, José Luís relata momentos 
que irão certamente perdurar na sua memória, como a subida à 
Torre de um atleta paralímpico: “Terá sido o que mais me marcou 
e comoveu. A Volta é por natureza um evento feliz e emocio-
nante, especialmente esta edição ‘especial’, mas … a volta é um 
evento dinâmico e cheio de surpresas. O Telmo Pinão é um atleta 
paralímpico que apenas tem uma perna mas que tem uma ale-
gria, uma força de viver e uma capacidade de superação indes-
critíveis. Na madrugada da etapa da Torre alteramos os planos e 
decidimos que seria eu a acompanhar o Telmo numa subida cro-
nometrada antes do pelotão. De manhã fui ter com ele à Covilhã 
para o acompanhar na escalada, após uma participação no pro-
grama ‘Há Volta’ que prosseguiria de tarde já com a subida feita 
e o resultado registado. Eu tinha que apoiar o Telmo e, ao mesmo 
tempo, conduzir um carro, ‘regular’ o trânsito e ainda fazer gra-
vações vídeo para ceder à RTP. Achava eu que seriam muitas 
tarefas até que perguntei ao Telmo se estava preparado para a 
subida e ele me respondeu: «Não te preocupes. Faço isto com 
uma perna às costas». Perante esta resposta e a determinação 
do Telmo, nem o imenso frio nem a chuva no alto da Torre aba-
laram. E fizeram, claro, refletir. Com as imagens vídeo acabamos 
por produzir para a FPC um vídeo que é até hoje o mais visto da 
Volta a Portugal”, recorda.

PERIPÉCIAS PARA RECORDAR

O plano médico-sanitário implementado na Volta a Portugal obri-
gou José Luís Ribeiro a dormir, durante três noites, a apenas dois 
quilómetros da sua residência. Já na chegada à Senhora da Gra-
ça, um convidado atrasou-se e chegou ao centro de Mondim de 
Basto já com o pelotão a iniciar a subida, inviabilizando a sua 
participação no pódio para entregar uma camisola de liderança. 
O carro do convidado não podia integrar o pelotão nem o senhor 
podia entrar num carro da caravana porque não tinha teste Co-
vid-19. “Em poucos minutos fizemos chegar ao pé do convidado 
um motard que o conduziu ao cimo a tempo da cerimónia de pó-
dio naquela que nos disse ter sido uma experiência inesquecível”, 
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“SUPERÁMOS AS EXPETATIVAS”

O presidente da ACM exerceu funções nas áreas da comunica-
ção e do protocolo, assumindo a definição e implementação de 
estratégias e planos de ação, articulação os órgãos de comuni-
cação social, produção de conteúdos, cerimónias protocolares, 
relacionamentos instituições, etc. “Assumimos como objetivos 
colocar a Volta e o ciclismo na agenda do dia, conferir visibilida-
de às equipas/atletas e às localidades/parceiros, corresponder 
à necessidade informativa dos adeptos, captar novos públicos e 
reforçar uma imagem positiva da FPC e do ciclismo. Acreditamos 
que conseguimos, mas ainda estamos a analisar os resultados. 
Superámos as expetativas em termos de presença na comuni-
cação social e alcance nas redes sociais e até as audiências da 
RTP surpreenderam. Foi um esforço diário que permitiu alcançar 
resultados muito bons, graças a uma equipa fantástica que se 
dedicou de corpo e alma à produção de conteúdos (texto, fotos e 
vídeos) e à gestão das relações com a comunicação social”.

REGRESSO À VOLTA DEPENDE DE MUITOS 
FATORES

Comprovar a envolvência e a dimensão de uma prova como a 
Volta a Portugal, é aliciante, mas, José Luís Ribeiro não confirma 
que irá participar em futuras edições. “Depende de muitos fato-
res e daquilo que vier a decidir quanto ao meu futuro na modali-
dade”, refere o dirigente, que garante que, neste momento, ape-
nas é certo que deixará a presidência da ACM, que não voltará a 
ser árbitro e não pensa em treinar nenhuma equipa. “Manterei 
certamente uma ligação à modalidade e, em última instância, re-
gressarei a uma condição da qual tenho saudades: adepto. Vere-
mos o que nos reserva o futuro”, conclui José Luís.
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FUTEBOL À LUPA

NO TOPO DO MUNDO...
GRAÇAS A RQ10!

UMA CONTRATAÇÃO BOMBÁSTICA!

No início do mês de Setembro o universo vitoriano estremeceu de 
modo violento.

Na verdade, bastou um mero rumor lançado num programa tele-
visivo para o nome do clube ser citado em todas as publicações 
mundiais. Rumor, esse, que associava um dos jogadores mais me-
diáticos do futebol português, Ricardo Quaresma, ao clube.

A partir daí, seria um chorrilho de notícias, estando o clube “no olho 
do furacão”, como talvez nunca tivesse estado.

Por esses dias entendemos que, no futebol, para além dos golos, 
das grandes defesas e das sublimes jogadas, para andar nos esca-
parates importa ser bombástico, procurar pensar fora da caixa, ser 
ousado!

Com mais certeza, ainda, ficaríamos que para, além da contratação 
do internacional português ser um upgrade para o plantel, seria, 
também, um grande golo na imagem do clube, principalmente, 
quando o jogador foi apresentado através do vídeo tornado público 
a 07 de Setembro.

A IMAGEM DO JOGADOR AO SERVIÇO DA IMAGEM DO CLUBE

Nele misturavam-se elementos do universo de Harry Potter com a 
alusão ao jogador vir a ser um Rei num território de Reis, não tendo, 
ainda, faltado o Mustang (fosse sob a forma automóvel, fosse sob 
a forma equídea) e concluía-se  que o campeão europeu de 2016 
vestiria de Rei ao peito.

As reacções não se fariam esperar. Aquela curta-metragem seria 

TEXTO: VASCO ANDRÉ RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

visualizada 3,5 milhões de vezes em 24 horas, merecendo o epíteto 
em vários jornais e sítios digitais do “melhor vídeo de apresentação 
de um jogador alguma vez feito.” Longe iam os tempos, do singelo 
bacalhau ser o momento alto da apresentação de um jogador!

Porém, decorrente desse momento, tantas vezes observado, outros 
efeitos colaterais decorreriam. O vídeo seria partilhado vinte mil ve-
zes nas redes sociais e receberia mais de cem mil gostos nas redes 
sociais. Além disso, o Facebook e o Instagram do Vitória teriam um 
incremento na ordem dos 5 mil seguidores, num sinal que, graças 
a um jogador de imagem forte e marcante e um modo de apre-
sentação original é possível tocar o ponto mais alto do mundo do 
mediatismo.

Aliás, as notícias da sua apresentação na Marca, na Gazzetta dello 
Sport, no Sport, no Bild, demonstram que o jogador, que sempre 
foi admirado e idolatrado pelo mundo fora, bem como o clube, que 
soube com mestria surfar a onda, foram os temas na ordem do dia. 
Aliás, igualmente, comprovado pelas trending topics do Twitter por 
esses dias.

APRESENTAÇÃO OFICIAL – O VITÓRIA NA CRISTA DA ONDA!

No dia seguinte, a apresentação oficial do jogador, também seria 
qualquer coisa de colocar o Vitória em todas as manchetes. Num 
momento de extremo bom gosto, no Paço dos Duques, onde tam-
bém tinha sido rodado o vídeo que, por esses dias todos falavam, a 
cerimónia de apresentação do extremo, transmitida por um canal 
desportivo temático e pelo clube nas redes sociais, seria vista em 
todo o mundo! 

O nome do jogador inserto na camisola 10 do clube faria furor, a 
designação RQ7, como cotejo ao fantástico CR7, passaria a RQ10 e 
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estava criada uma nova imagem global.
Imagem essa, que levaria a que à loja digital do clube chegassem 
pedidos de aquisição da camisola do jogador de todas as latitudes, 
logo a seguir ao momento da apresentação, num claro sinal que 
Ricardo Quaresma será a imagem de marca do Vitória 2020/21.

Aliás, a imagem do clube continuaria a ser rentabilizada à custa do 
talentoso e mediático atleta. Os canais de televisão, subitamen-
te, interessaram-se pela actualidade vitoriana, sucederam-se as 
entrevistas com o jogador a falar da sua decisão, bem como dos 
projectos para a presente temporada e todos os momentos em que 
a criatividade vitoriana era necessária, em outras situações, era 
avidamente perscrutada.

O FUTURO

Como já aqui referimos, longe vão os tempos em que a imagem 
do futebolista não era explorada e o mesmo só servia para marcar 
golos dentro do campo. Na verdade, os tempos da conferência de 
imprensa entre presidente e atleta, acompanhada de um aperto de 
mão e uma ou outra fotografia ocasional já passou de moda.

Tal, é conducente à maximização dos direitos de imagem dos ac-
tivos do clube, que são uma fonte importantíssima de rendimento 
para alguns atletas, que insistem em ficar com uma percentagem 
dos mesmos, bem como para os clubes que, pelo facto de determi-
nado jogador, vestir a sua camisola, associando o seu nome ao do 
símbolo, ganham dinheiro.
Bastará, pois, analisar o incremento que a Juventus teve na venda 
de camisolas desde que Cristiano Ronaldo uniu o seu futuro ao do 
clube de Turim. Ou o que o Barcelona factura com produtos referen-
tes a Messi.

FACEBOOK.COM/ECONOMIAGOLO

O Vitória terá descoberto esse filão com Ricardo Quaresma... ve-
jamos, daqui para a frente, como trabalha a imagem do talentoso 
extremo, para juntos saírem a ganhar... seja em trivelas dentro de 
campo, seja em actos publicitários fora dele!
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Todos os condutores sabem o que é a “car-
ta verde”. No entanto, com a pandemia, esta 
“carta verde” passou a branco, mantendo-
-se apenas o dístico. Desde 9 de outubro 
até o dístico do seguro do carro deixou de 
ser verde e passou a ser branco. Desde ju-
lho que as seguradoras têm enviado SMS 
a informar os clientes de que o Certificado 
Internacional de Seguro Automóvel, usual-
mente designado por carta verde, deixaria 
de ser impresso em folha verde para passar 
a sê-lo em folha branca, mantendo a ver-
de apenas o dístico destacável. Apesar de 
todas as alterações, é importante lembrar 
que o condutor continua a ser obrigado a 
afixado no para-brisas.

Três dos 12 aparelhos estão atualmente 
operacionais, mas os partidos chamaram 
João Gomes Cravinho, Ministro da Defesa 
Nacional, ao Parlamento para exigir que se 
apurem responsabilidades. Gomes Cravi-
nho explicou que depois da realização de 
testes a Força Aérea solicitou a substitui-
ção de alguns destes equipamentos, por 
não estarem em conformidade, o que “ex-
plica os atrasos na operacionalização desta 
nova capacidade”, revela a SIC. Em agosto, 
três dos aparelhos, com problemas nos 
motores, foram arranjados, devolvidos ao 
Estado e utilizados em ações de vigilância. 
De relembrar que o Estado pagou 4,5 mi-
lhões de euros por 12 drones de vigilância.

Um design arrojado e bem diferente daque-
le que costumamos ver nas estradas. Aliás, 
parece um carro saído de um filme futuris-
ta. Contudo, é bem atual e foi desenvolvido 
por um jovem designer de 22 anos. Nikita 
Konopatov desenvolveu um carro movido 
a hidrogénio. Além de ter presente esta in-
crível particularidade, o jovem de Moscovo 
desenhou toda a estrutura do veículo a par-
tir de plástico reciclado. Assim, possui dois 
cilindros largos, um à frente e outro atrás, e 
uma caixa redonda no centro, transparente. 
Conforme se percebe pelas imagens, todo 
o conjunto forma, de facto, um veículo fu-
turista e muito diferente. A consciência am-
biental é outro aspeto a salientar.

DÍSTICO DO SEGURO 
DO CARRO DEIXOU 
DE SER VERDE 
E AGORA É BRANCO

PORTUGAL DEVOLVE 
DRONES PARA 
VIGILÂNCIA DAS 
FLORESTAS COM 
FALHAS

JOVEM CRIA VEÍCULO 
MOVIDO A HIDROGÉNIO 
E CONSTRUÍDO A PARTIR 
DE PLÁSTICO RECICLADO
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De forma bem expressiva, o iOS 14 trouxe mu-
danças que dificilmente antevíamos. Se por 
um lado abriu mais os sistemas operativos 
aos programadores de empresas terceiras, 
por outro apertou mais ainda as regras que 
protegem a privacidade e a segurança dos 
clientes e utilizadores Apple. Como resultado, 
o grande player deste jogo da publicidade, o 
Facebook, parece não estar nada satisfeito 
com esta nova realidade. O Facebook tem re-
clamado com a Apple desde que a empresa 
introduziu um novo recurso de privacidade no 
iOS 14 beta. Assim, desde essa altura, o siste-
ma operativo força os programadores a per-
guntar aos utilizadores antes de os rastrear 
durante a sua navegação pela Internet.

O ouro no espaço parece ser abundante, pelo 
menos pelas muitas observações que se fa-
zem desde há muitos anos. Segundo os as-
trónomos, há uma assinatura inconfundível 
do ouro no Universo e em grande quantidade. 
Contudo, o que está a intrigar os cientistas é 
que a quantidade é muito maior do que de-
veria existir de acordo com as teorias atuais. 
Recentemente algumas teorias foram tidas 
como possíveis para justificar a existência do 
ouro. Foi referido que este metal poderá ter 
origem na explosão de duas estrelas de neu-
trões. Estas acabaram por se fundir no seio 
de galáxias muito pequenas, tendo depois fi-
cado “coladas” às estrelas e asteroides, que o 
transportaram até à Terra.

Apesar de não serem totalmente visíveis para 
os utilizadores, as novidades da versão 86 
do Chrome são importantes e necessárias. 
A Google resolveu apostar na segurança e 
corrigir mais de 30 falhas que este browser 
tinha presente e a necessitar de serem cor-
rigidas. Outra novidade está na forma como 
este browser agora trata a deteção de pas-
swords comprometidas. Esta situação agora 
dá aos utilizadores um alerta mais visível e a 
possibilidade de esta ser de imediato alterada 
pelo utilizador. Na mesma linha de proteção, 
o Chrome passa agora a dar mais alertas ao 
utilizador. Sempre que um formulário estiver 
a ser preenchido, este será avaliado para de-
finir se irá ser transmitido em HTTPS.

FACEBOOK REVOLTA-SE
CONTRA AS NOVAS 
POLÍTICAS 
DE PRIVACIDADE 
DA APPLE

HÁ MUITO OURO 
NO UNIVERSO 
E OS ASTRÓNOMOS NÃO 
SABEM QUEM O ESTÁ 
A PRODUZIR

CHEGOU O CHROME 86
COM MELHORIAS NA 
GESTÃO DE PASSWORDS 
E MAIS SEGURANÇA
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

Como é que as tecnologias digitais podem 
ajudar no estudo, proteção e promoção das 
tradições ancestrais? Tomemos o exemplo de 
Guimarães. Será que a tecnologia pode ser 
fundamental para reavivar e preservar tradições 
como a dos curtumes ou da olaria?

Guimarães tem uma rica história no que a tradi-
ções diz respeito. As cantarinhas dos namora-
dos são um bom exemplo de uma tradição que 
teve nos fornos da Cruz de Pedra um dos seus 
eixos principais. Quem por lá passa hoje dá de 
caras com um cenário de abandono. Talvez a 
tecnologia possa ser a solução para não deixar 
que tradições como a da olaria pereçam me-
diante a voragem do tempo.

É isso que estão a fazer, em vários países da 
Europa, cientistas informáticos que fazem parte 
de projeto de investigação Mingei. Estão a 
acompanhar e a localizar objetos utilizados em 

mesteres ancestrais (a produção de queijo ar-
tesanal, por exemplo) e a mapear digitalmente 
materiais utilizados, movimentos dos artesãos 
e os contextos geográficos, arquitetónicos e 
culturais do artesanato. Utilizam scanners para 
estudar os objetos, recriar os gestos do trabalho 
e reconstruir informaticamente os contextos 
culturais e os processos históricos em que 
nasceram os ofícios.

Os investigadores estão a criar uma base de 
dados sobre vários ofícios, olaria, curtumes, 
têxteis, usando ferramentas interativas de 
realidade aumentada e de realidade mista que 
fazem a relação das atividades tradicionais com 
os seus ambientes históricos e geográficos.

O projeto tem subjacente a premissa de que 
sem interesse do público não é possível pre-
servar certas atividades tradicionais. Por isso a 
aposta nas novas tecnologias.

O polvo tem três corações: dois 
trabalham só para mover o sangue 
para além das guelras do animal; o 
terceiro mantém a circulação fluindo 
para os órgãos.

O solo pode ter um pH mais ácido 
ou mais básico, influenciando 

as transformações químicas, a 
solubilidades dos nutrientes e o 

desenvolvimento das plantas.

TRICORAÇÃO

PH

Tempos excecionais como aquele 
que vivemos com a pandemia do 
novo coronavírus obrigam a ações 
excecionais. Por entre a fundada 
apreensão face aos números que 
todos os dias chegam até nós e que 
fazem temer uma segunda onda 
de casos de infeção, ainda mais 
devastadora do que a primeira, as 
famílias, as empresas e a as institui-
ções reorganizam-se.

De novo os medos, mas também 
as inovações e a solidariedade e 
desenvolvimento. Exige-se cria-
tividade para dinamizar de forma 
diferente as atividades de AC (antes 
da Covid). Um exemplo disso será 
dado já no final de outubro, com 
uma edição alternativa adaptada 
aos tempos que correm da Noite 
das Bruxas, evento do Curtir Ciência 
que se afirmou nos últimos anos em 
Guimarães, pela sua singularidade e 
por conseguir aliar uma tradição an-
cestral com a Ciência. No dia 31 de 
outubro, um sábado, teremos não 
só uma Noite das Bruxas, mas todo 
um Dia das Bruxas com atividades 
para todas as famílias.

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES
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Q U I Z

1 – EM QUE ANO O ESTÁDIO MUNICIPAL DE GUIMARÃES FOI BATIZADO DE D. AFONSO HENRIQUES?

a) 1994       b) 1995       c) 1996       d) 1997

2 – EM QUE CIDADE SE DISPUTARAM OS JOGOS OLÍMPICOS DE 1992?

a) Sydney       b) Londres     c) Atenas      d) Barcelona

3 – A VILA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES 
PERTENCE A QUE CONCELHO?

a) Silves
b) Odemira
c) Ponte de Lima
d) Loulé

5 – QUANTOS SATÉLITES TEM O PLANETA 
JÚPITER?

a) 57
b) 61
c) 79
d) 83

4 – QUE ATOR INTERPRETA MICHAEL SCOTT 
NA SÉRIE THE OFFICE?

a) Brian Baumgartner
b) Steve Carell
c) Rainn Wilson
d) John Krasinski

Soluções quiz: 1 – b); 2 – d; 3 – a); 4 – b); 5 – c);
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