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“Aqui só direi breves palavras so-
bre o que entendo por verdadei-
ro bem e, juntamente, o que é o 
sumo bem. Para compreender 
isso corretamente, note-se que 
o bem e o mal não se dizem se-
não relativamente, de maneira 
que uma mesma coisa pode ser 
chamada boa ou má conforme as 
diversas relações, assim como se 
dá com perfeito ou imperfeito.”

(ESPINOZA, Baruch, TRATADO 
DA CORREÇÃO DO INTELECTO 
E DO CAMINHO PELO QUAL ME-
LHOR SE DIRIGE AO VERDADEIRO 
CONHECIMENTO DAS COISAS Tra-
dução e notas de Carlos Lopes de 
Mattos, — São Paulo; Abril Cultu-
ral, 1983, §12).

A relação política exige laços e 
vínculos de natureza apreciável 
entre os cidadãos de um dado 
espaço territorial.

E mesmo extra-territorial. A no-
ção rousseauniana de espaço de 
concentração soberana exige a 
presença múltipla de factores a 
considerar entre eles o territó-
rio. O povo, os símbolos e a lín-
gua e a pertença histórica a um 
agregado que seja minimamente 
identitário.

Problema maior é a aquisição 
de modelos de identidade que 
derivem desse profícuo feixe de 
elementos que sendo isodinâmi-
cos e heterodinâmicos descon-
certam qualquer unidimensiona-
lidade de leitura.

A prática pode ser salutar na 
identificação firme e esclare-
cedora dos modelos de relação 
política. Pensemos que a relação 
política se refere à cidade. A ci-
dade que conglomera interesses 
propriamente políticos, societais, 
comerciais, financeiros, demo-
gráficos, ecológicos, estéticos 
e religiosos e mais subtilmente, 
simbólicos.

A base sólida do entrecruza-
mento na relação estrutural e 
simbólica de comunicação entre 
os indivíduos parece ser mesmo 
a relação política dada a limita-
ção e fragilidade do corpo e da 
mente humanas enquanto de-
cisão do indivíduo. Daí a neces-
sidade dos estatutos e poderes 
difusos que estão incorporados 
em múltiplos temas da vida co-
mum e a desconcentração de 
modos de agir e de determina-
ções de ser, saber e poder entre 
as várias esferas, quer corpora-
tivas, institucionais ou pessoais.

As comunidades políticas inte-
gram famílias e pessoas com es-
tatutos e papéis modelados pe-
las actividades funcionais mais 
abertas ou mais herméticas.

Desde o soldado ao comer-
ciante, do funcionário público ao 
professor, desde o editor ao in-
formata, desde o empresário ao 
arquitecto, desde o presidente 
de junta ao eurodeputado, desde 
o mineiro ao ourives, … todo um 
rasto de funções, interesses e 
deveres e poderes se capilarizam 
e progressivamente se estatuem 
no sentido de elevar a natureza e 
valor e limite da relação política 
de que estamos a falar.

A relação política em abstracto 
é de tal forma vazia que sem as 
conotações societais e comer-
ciais e financeiras não haveria 
no modelo mais contemporâneo 
forma de ajuízar deste modo de 
empoderamento que garante 
substância aos modelos de ex-
celência de uns sobre outros.

Aqui a ideia da axiologia de 
princípios, limite e fins parece 
efectivamente estranha. E ob-
viamente a de segurança. Os 
complexos com que a sociedade 
humana integra enquanto corpo 
uma forma diferenciada de har-

Da hospitalidade

Estatuto editorial de “Mais Guimarães - O Jornal”
“Mais Guimarães – O Jornal” é um jornal regional generalista, independente e pluralista, 
que priviligia as questões ligadas à área em que está inserido, o concelho de Guimarães. 
“Mais Guimarães – O Jornal” é um órgão de comunicação semanal e ter uma tiragem de 
4.000 exemplares, impressos a cores, por edição. “Mais Guimarães – O Jornal” pode ser 
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arães – O Jornal” pretende ser um jornal atraente, moderno e de fácil leitura, atualizado 
com os problemas e acontecimentos regionais, divulgando as atividades das institu-
ições, coletividades e associações locais, bem como o património e tecido empresarial 
da região. “Mais Guimarães – O Jornal” é uma publicação independente, demarcada de 
qualquer partido ou ideologia política, distanciando-se de qualquer forma de censura ou 
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os leitores. Eliseu Sampaio / Agosto de 2015

Quinta-feira, feriado, 10 de ju-
nho, o relógio marca 23h40. 
Perguntam-me, numa breve 
mensagem, se consigo saber 
sobre o estado de saúde de 
Neno. “Estão a dizer que estão 
ambulâncias em casa dele e que 
terá morrido”, dizem-me  nes-
sa frase que me deixa imóvel, 
perplexo. Como poderia saber 
como está o Neno, àquela hora? 
Poderia deixar isso para o dia 
seguinte porque era certo que 
não lhe teria acontecido nada 
de extraordinário, muito menos 
tamanha fatalidade. Ao Neno, 
como aos heróis não, pensei.

Era suposto que a ideia parva 
de morrer nunca fosse calhar 
ao Neno, que ele ficaria eterno 
a sorrir-nos, a abraçar-nos e a 
motivar-nos a vivermos todos os 
dias, um de cada vez, como me 
disse num dos últimos encon-
tros pela cidade, e a apreciarmos 
o que de melhor a vida tem. 

A vida nunca haveria de deixar 
o Neno. Que ideia absurda essa!

E agora, Neno?
Quem nos vai sorrir, abraçar, 

motivar e alegrar como fizeste 
ao longo da tua vida? Quem vai 
vestir a tua capa e fazer mais 
feliz a nossa comunidade? Tu 

fizeste isso a uma comunida-
de inteira, sabes, nas ruas, nas 
associações, nos jantares, nos 
clubes, onde estiveste, e fica-
mos agora órfãos desse teu 
entusiasmo, da tua companhia 
e alegria. Vais fazer-nos falta. Já 
sentimos a tua falta!

E agora Guimarães?
Tu que deste ao Neno a des-

pedida que ele merecia, que 
choraste a perda de um dos 
teus maiores embaixadores, o 
que vais fazer com o legado que 
ele nos deixa.

Neno foi um exemplo. Foi 
Grande num estádio sem ban-
cadas, sem redes, sem barrei-
ras. 

Atribuir-lhe o nome de um 
equipamento desportivo, como 
foi anunciado na reunião de 
câmara desta semana, creio 
ser limitar a sua vida ao aspeto 
desportivo, quando é o seu cariz 
humano, altruísta e abnegado 
que devíamos valorizar. É aí que 
reside claramente o seu maior 
legado.

Atletas teremos muitos para 
admirar, mas Homens como o 
Neno, são claramente mais ra-
ros.

Obrigado por tudo, Neno.

E agora, Neno?

André Veríssimo
Empresário, Investigador Univer-

sitário,  Ensaísta

monia podem reequacionar as 
forças que dinamizam o todo. E 
as partes.

A sociedade sendo um todo é 
sempre um todo pelas partes 
que o heteroconstituem. A socie-
dade é reequacionada e reequa-
cionável. Livre e constrangida. 
Garantidora e devastadora. Nun-
ca é errado numa transductilida-
de forçar o exergo animal para 
percebermos o que as outras 
sociedades irracionais colocam 
como limite de legitimação e fun-
cionamento.

O poder e direito do mais forte. 
O desafio colectivo das feras e 
a capacidade de resistência dos 
sobreviventes. A luta e a integra-
ção. Ou a desintegração e a vio-
lência. O que me vem à ideia é a 
hostilidade versus hospitalidade.

A sociedade poderá viver entre 
estes marcos. Como reais e fun-
dacionais. •    

Foto de capa: Egídio Santos (www.egidiosantos.com)
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As “jogadas de solidariedade” 
e o “sorriso caraterístico”
“Carismático, afável e sempre disponível, Neno não foi apenas uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que 
para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro”. Foi assim que o Vitória Sport Clube recordou o antigo guarda-redes Neno e é 
assim que o país o recordará sempre.

Adelino Augusto Graça Barbosa 
Barros nasceu na cidade da Praia 
em Cabo Verde, a 27 de janeiro 
de 1962, e ficou conhecido por 
Neno no mundo futebolistico. 
Veio para Portugal para estudar 
e “jogar nas ruas”. Destacou-se 
e foi convidado para o Barrei-
rense, clube onde não gostou de 
estar, “porque só tinha juvenis” 
e era muito pequenino.

Destacou-se em várias épocas 
na baliza do Vitória Sport Clube, 
do Benfica e também na seleção 
nacional de futebol. Era conhe-
cida também a sua paixão pela 
música e acarinhado como o 
“Júlio Iglesias português”.

O pai não gostava que os filhos 
jogassem futebol, nem que can-
tassem, mas trabalhava muito 

e Neno fintou-o. Seguiu os dois 
caminhos. Juntou o futebol à 
música. Dividiu-se entre os pal-
cos e os relvados, não só como 
jogador, mas assumindo outros 
cargos no clube de Guimarães.

Apesar da correria de uma vida 
dividida entre o futebol, a músi-
ca, a família e as outras coisas 
que tão bem fazia, via a vida “de 
uma forma mais leve”, à sua ma-
neira e “o mais calma possível”, 
fazia tudo com amor.

Em fevereiro de 2016, dizia 
ao Mais Guimarães que gosta-
va de “estar com pessoas mais 
velhas”. Era uma forma “de os 
ouvir, ouvir as novidades, as his-
tórias, a sabedoria deles”. Essa 
magia que sentia com os outros 
foi passada, sem se aperceber, 

para si mesmo e, por esse moti-
vo, tornou-se um ídolo de várias 
gerações. Gostava de ouvir, mas 
também sabia contar. Quem 
com ele se cruzou, ainda que por 
cinco minutos, tem, certamente, 
uma história para contar.

Homenagens 
multiplicaram-se 
pelo país
Vitorianos e vimaranenses pre-
pararam um memorial ao Con-
quistador em terra de conquis-
tadores, ícone do Vitória e de 
Guimarães. Foram centenas que 
se deslocaram à estátua do rei 
D. Afonso Henriques, no estádio, 
para prestarem uma homena-
gem a Neno. Foram colocadas 

dezenas de adereços junto ao 
Memorial concebido por uma 
comunidade que sempre viu em 
Neno um exemplo dentro e fora 
das quatro linhas.

Os atletas vimaranenses, do 
futebol ao polo aquático, dos 
mais novos aos mais velhos, não 
esqueceram o Embaixador do 
clube. “Estejas onde estiveres, 
sabemos que estás a festejar 
connosco”, escreveram os res-
ponsáveis pelo polo aquático, 
numa vitória dedicada.

“Um bom amigo” é a forma 
como todos o descrevem. Pe-
dro Proença, presidente da Liga 
Portugal de Futebol Profissional, 
destacou Neno como “exemplo 
de como se deve estar no fu-
tebol e na vida”. Uma definição 

consensual entre todos que 
com ele partilham alguns mo-
mentos. “Uma pessoa extraor-
dinária. Não conheço ninguém 
no futebol que tenha as quali-
dades humanas que ele tinha”, 
escreveu Vítor Paneira. Também 
Fernando Gomes, presidente da 
Federação Portuguesa de Fu-
tebol, falou da “personalidade 
tão generosa nos afetos” e do 
“legado quase incomparável de 
cavalheirismo, simpatia, alegria 
e bondade”.

Futre referiu-se a Neno como 
sendo “a melhor pessoa” que 
conheceu no futebol, tal como 
Rui Vitória e Cajuda, que referiu 
os ensinamentos por ele deixa-
dos: “os problemas devem ser 
resolvidos com inteligência e 
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com um sorriso”. E foi com esse 
“sorriso caraterístico” que tam-
bém o FC Porto o recordou. As 
caraterísticas estavam à vista 
de todos, como a “simpatia e 
generosidade” que destaca o 
Sindicato dos Jogadores nas pa-
lavras de Joaquim Evangelista.

Também na Hungria foi cum-
prido um minuto de silêncio 
antes de iniciar o treino da Se-
leção Nacional. No centro do rel-
vado, onde se encontrava toda 
a estrutura os aplausos soaram 
quando os guarda-redes Rui Pa-
trício, Anthony Lopes e Rui Silva 
seguraram uma camisola com o 
nome de Neno.

Fora do mundo desportivo, 
também Fernando Mendes, 
apresentador do Preço Certo, na 
RTP, se despediu de um “grande 
amigo”, dedicando o programa 
de segunda-feira ao “amigo de 
todos, um homem extraordiná-
rio”. Emocionado, falou do “cora-
ção do tamanho do Mundo” que 
Neno tinha e referiu que seria o 
seu convidado do programa de 
14 de junho.

O Arcebispo Primaz de Bra-
ga, Dom Jorge Ortiga, durante a 
homília do funeral, destacou “o 
legado do Neno. A sua vida não 
foi em vão. Não passou a vida a 
dormir. Soube estar presente no 
meio da sociedade que hoje, ao 
longe e ao perto, lhe presta uma 
justa homenagem de saudade 
e memória a perdurar. Que nin-
guém durma. Temos uma socie-
dade nova para construir”. Acre-
dita que “a memória do Neno 
não passará facilmente. Pelos 

jogos dentro dos estádios, mas 
sobretudo pelas bonitas jogadas 
de solidariedade e atenção aos 
outros semeadas em todos os 
momentos da sua vida”.

Um “cenário 
invulgar” no último 
adeus
Conhecido pelo sorriso fácil e 
pela solidariedade, lembrava, 
em entrevista, as idas às esco-
las e a proximidade aos adeptos 
e à cidade. 

Recordou, em 2016, a Taça de 
Portugal e a Supertaça. Mais do 
que vitórias materiais, frisou “as 
pessoas, a moldura humana”. 
Foi esta moldura humana que 
se juntou também para um úl-
timo adeus a Neno no passado 
domingo.

Uma homenagem emotiva, 
entre abraços e lágrimas, mas 
também entre sorrisos, retri-
buindo todos aqueles que foram 
partilhados em vida. Os aplau-
sos fizeram-se ouvir desde o 
estádio, onde o corpo esteve 
em câmara ardente, até à Igreja 
de São Francisco. “A dimensão 
desta homenagem mostra a for-
ça do Neno”, disse Miguel Pinto 
Lisboa. Destacou ainda o cená-
rio vivido ao longo do dia de do-
mingo: “é um cenário invulgar, 
porque estamos a falar de uma 
pessoa invulgar, que estava ge-
nuinamente de bem com todos, 
que fazia pontes”. 

Um dia triste que juntou, em 
Guimarães, personalidades do 
futebol como Paulo Futre, Pedro 

Proença, Cajuda, Paneira, Cafú, 
Jorge Andrade, Oceano, Hélder 
Postiga, Dimas, Pedro Mendes, 
Vitor Campelos, entre outros. 
Os jogadores André André, An-
dré Almeida, Varela, Rochinha e 
Jorge Fernandes estiveram tam-
bém presentes neste momento 
de homenagem.

© Cláudia Crespo / Mais Guimarães
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Um Embaixador 
de Guimarães com 
uma “indelével 
relação de afeto 
com toda a 
Comunidade”
Na reunião de câmara desta se-
gunda-feira, dia 14, foi aprovado, 
por unanimidade e aclamação, 
um voto de pesar pelo antigo 
guarda-redes. Lamentando a 
sua morte, o executivo anun-
ciou a intenção de atribuir o seu 
nome a um equipamento des-
portivo construído ou a cons-
truir no concelho.

No voto de pesar, para além do 

seu percurso como atleta “im-
portante nas balizas portugue-
sas, servindo de referência para 
muitos guarda-redes que lhe 
seguiram as pisadas”, um atleta 
“brilhante e dedicado”, destaca-
-se o facto de Neno ter sabido 
igualmente “construir uma inde-
lével relação de afeto com toda 
a Comunidade Vimaranense, 
com as suas instituições e com 
as suas gentes, ao ponto de se 
ter transformado, também, num 
Embaixador de Guimarães, tal 
era a correspondência entre a 
sua personalidade e o sentir 
Vimaranense – relação de pro-
ximidade que Guimarães lhe 
retribuiu de forma igualmente 
genuína e sincera. A dimensão 

multicultural da comunidade vi-
maranense, bem patente na for-
ma como soube e sabe receber, 
levou-o a fixar residência física e 
emocional em Guimarães”. 

O ex-guarda redes vitoriano, e 
atual relações públicas do clube, 
faleceu na noite de quinta-fei-
ra, 10 de junho, na sua casa, em 
Guimarães, cidade que o aco-
lheu.

Missa de sétimo dia 

A missa de sétimo dia de Neno 
será celebrada esta quarta-fei-
ra, dia 16 de junho, pelas 19h30 
na Igreja de S. Francisco em Gui-
marães. •
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Rua D. João I: obras inacabadas 
e o piso já tem que ser levantado

© Direitos Reservados

A obra que a CMG lançou em 
julho de 2020 previa o reperfila-
mento da via, percurso ciclável, 
o alargamento dos passeios e 
a criação de sítios arborizados, 
com o objetivo de promover a 
pedonalização. Esta intervenção 
tinha um prazo de execução de 
10 meses.

A obra foi dividida em duas 
fases: a primeira, entre o Hotel 
Ibis e a rua dr. Bento Cardoso; a 
segunda, entre a rua dr. Bento 
Cardoso e a rua Paio Galvão. Na 
informação que tronou pública, 
no arranque da obra ,o Municí-
pio informava que, “ao mesmo 
tempo”, seriam requalificadas 
as infraestruturas da rede de 
águas pluviais, águas residuais 
e abastecimento de água, bem 
como a rede de telecomuni-
cações e a iluminação pública. 
Não havia nenhuma referência à 
instalação de gás natural.

A questão é que, “o gás hoje é 
tão importante como a água ou 
a eletricidade”, afirma Rui Por-
fírio, o presidente da União das 
Freguesias da Oliveira S. Paio 
e S. Sebastião. “A obra não era 
para incluir o gás e nós tivemos 
que ter aqui uma intervenção 
feroz”, afirma.

A 21 de maio de 2020, numa 
altura em que a obra já devia 
estar concluída, de acordo com 
o calendário inicial, a CMG dirigiu 
aos moradores e proprietários 
uma carta a informá-los que, 
se estivessem interessados, 
teriam de fazer a instalação do 
gás “no prazo máximo de duas 
semanas”.

Caso não fizessem a ins-
talação do serviço, no prazo 
determinado pelo Município, 
no futuro “não será possível 
efetuar esta ligação”, lê-se na 
carta. O Município não explicava 
como é que seriam resolvidas, 
no futuro, as situações em que 
um novo negócio se instalasse 
na rua, ou um proprietário que 
fizesse obras e requisitasse gás. 
O Mais Guimarães questionou 
a Câmara sobre este problema, 
mas até ao momento em que 
esta notícia foi publicada ainda 
não tinha obtido resposta.

Ao que parece, a impossibili-
dade de instalar gás no futuro 
prende-se com a necessidade 
de preservar a intervenção ago-
ra efetuada. Contudo, na parte 
da rua abrangida pela primeira 
fase, esta preocupação já chega 
tarde. A conduta da Portgás pas-
sa no meio da rua e, no projeto 

da obra, não ficou contemplada 
a ligação às casas. Para fazer 
chegar o gás a quem o requisitar 
não resta outra solução senão 
partir, levantar perfurar.

Critérios distintos 
dentro da Zona 
Especial de 
Proteção
A rua D. João I está inserida na 
Zona Especial de Proteção à 
área classificada pela UNESCO, 
como Património Mundial, 
abrangendo, além da rua, os 
espaços frontais à Igreja de 
São Domingos e à Capela e 
Hospital da Ordem Terceira 
de São Domingos. Isto torna-
se especialmente relevante 
quando se verifica que o critério 
urbanístico para as instalações 
de gás não está a ser o mesmo 
na rua D. João I que foi em outros 
pontos.

“Na rua de Santo António o gás 
chega às casas nuns pilaretes 
enquadrados com a envolvente 
arquitetónica, aqui não houve 
esse cuidado. Uns metem 
caixas de plástico, outros caixas 
metálicas, alguns colocam-nas 
por fora, outros fazem-nas 
embutidas na parede… É uma 
selva, porque nada disto foi 
pensado”, afirma um dos 
proprietários que recebeu a 
carta e que pretende fazer 
obras na casa que a família tem 
na rua. “Sinceramente não sei 
que solução devo adotar, mas 
parece-me que, numa rua tão 
próxima da zona que se quer 
classificar como Património da 
Humanidade, devia haver outro 
cuidado. Cada um fazer como lhe 
dá na gana não é esteticamente 
aceitável”, pondera, referindo-
se ao alargamento da área 
classificada como Património 
Cultural da Humanidade à zona 
de Couros.

“Além disso, quando um 
particular submete um projeto 
para apreciação na Câmara, 
esta exige-lhe projetos de 
especialidades. Quer dizer, a 
Câmara exige aos privados, 
mas não faz projetos de 
especialidades nas suas 
próprias obras. O gás anda no 
meio da rua, para puxar o gás 
para minha casa, agora, vai 
ser preciso partir tudo o que 
andaram a fazer”, denuncia.

O presidente da União de 
Freguesias, Rui Porfírio, defende 
um modelo em que a Autarquia 

Em julho de 2020, a Câmara Municipal de Guimarães arrancou com as obras de requalificação da rua D. João I. O Município anunciou que 
a obra estaria pronta em maio deste ano, mas isso não aconteceu. A 3 de maio arrancou a segunda fase da obra, sem estar concluída a 
primeira. No projeto inicial, a instalação de gás não foi prevista e, por isso, ainda a obra não está terminada e há passeios a serem levantados.

assumisse o custo da colocação 
em cada número de porta do 
gás, seguindo uma estética 
única e evitando a necessidade 
de levantar os pavimentos 
sempre que um morador fizer 
a requisição. O custo seria 
debitado aos proprietários 
à medida que estes fossem 
solicitando as instalações.

A questão, explica Rui Porfírio, 
“é que a lei não obriga à 
instalação de infraestruturas 
de gás” e, por isso, não estava 
previsto no projeto da Câmara. 
Contudo, para o presidente da 
União de Freguesias, é claro 
que “se houve uma intervenção 
agora, tinha de se fazer”.

No dia 5 de maio, na sequência 
de ofícios da Junta de Freguesia 
a questionar a Câmara sobre o 
andamento das obras, decorreu 
uma reunião, em frente a 
igreja de São Domingos. Nessa 
reunião, os técnicos da Câmara 
deram algumas respostas 
ao presidente da União de 
Freguesias, mas recusaram-
se a falar com a população. A 
Câmara assumiu nessa reunião 
o compromisso de ter toda 
a rua pronta em setembro, 
embora tenham remetido a 
calendarização dos trabalhos 
para o empreiteiro. A justificação 
dada para o atraso das obras 
foi a falta de matérias-primas, 
nomeadamente a pedra. Nesta 
reunião ficou também garantido 
o estacionamento no parque e 
de Camões para os moradores, 
durante as obras, e na rua 

Bento Cardoso, para cargas e 
descargas e estacionamento de 
clientes.

Naquela altura, ficou também 
confirmada a instalação de 
gás natural “a fornecer aos 
interessados”, embora sem o 
prazo de duas semanas que 
depois veio a ser colocado.

“Quando há uma intervenção 
devia-se ouvir a população”, 
defende Rui Porfírio. Um 
proprietário classifica a carta de 
“intimidatória”. “Então se eu não 
quiser fazer obras agora e fizer 
no próximo ano, já não posso ter 
gás, nunca mais?”, protesta.

Numa zona onde muitos 
dos moradores são pessoas 
com muita idade, queixam-se 
também do desnível que foi 
deixado entre a soleira de 
algumas portas e o passeio. 
“Não custava nada terem 
colocado um degrau”, reclama 
um morador.

Na sexta-feira, dia 4 de junho, 
estavam a trabalhar nas obras 
da rua quatro trabalhadores. 
“Isto não se admite”, afirma 
um proprietário, “tenho mais 
homens a pintar a minha casa 
que o empreiteiro a construir 
uma rua”. Na primeira fase da 
obra, ainda em conclusão, os 
moradores já se queixam da 
eliminação do estacionamento 
e da falta de pontos de cargas 
e descargas que vai provocar 
“paragens de circulação” e 
contribuir para “desertificar a 
rua”.

A dificuldade de o empreiteiro 

arranjar mão de obra, a falta de 
matérias-primas, as condições 
atmosféricas e o surgimento 
de afloramentos rochosos 
inesperados, são as razões 
invocadas pelo Município para o 
atraso das obras.

Os moradores por outro 
lado “lamentam os atrasos 
constantes” na conclusão das 
obras “e a alteração do critério, 
de que só se interviria na 
segunda fase após a conclusão 
da primeira fase”. Os moradores 
rejeitam a explicação da Câmara 
que relaciona os atrasos com 
as condições climatéricas. “Os 
trabalhos estiverem parados 
vários dias consecutivos e 
semanas sem relação direta 
com as condições atmosféricas 
adversas, mas por ausência 
de planeamento e por não 
terem sido contemplados 
e antecipados eventuais 
contratempos”, afirma um 
morador. “Estão agora com 
pressa para acabarem antes das 
eleições, por isso avançam para 
a segunda fase sem acabarem 
a primeira quem aqui vive é 
que aguenta os transtornos”, 
acrescenta.

A obra de requalificação da rua 
D. João I foi adjudicada pelo valor 
de 963.224,16 euros, acrescido 
do IVA. A obra pretende dar um 
novo rosto à rua que foi, outrora, 
uma das mais movimentadas 
de Guimarães, por ali se saía em 
direção ao Porto. A rua é marcada 
pelo Padrão de D. João I, uma obra 
do século XVI. • Rui Dias
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“A autarquia não deu 
prioridade à mobilidade”, 
diz Bruno Fernandes
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Na sua intervenção da reunião de câmara desta segunda-feira, dia 14, Bruno 
Fernandes, vereador da coligação Juntos por Guimarães (JpG) e candidato nas 
próximas autárquicas, foi muito crítico no balanço da atividade da Câmara 
Municipal no que respeita à mobilidade.

Bruno Fernandes considerou que, 
no concelho, passados quatro 
anos, no que é “estruturante ao 
nível do trânsito e da mobilidade, 
o que vemos é muito pouco e o 
que foi criado veio ainda compli-
car mais o cenário”. 
Para o vereador, a autarquia “não 
deu prioridade à mobilidade, à 
requalificação das vias, não numa 
perspetiva de manutenção e 
embelezamento, mas numa pers-
petiva de facilitar a circulação dos 
automoveis e pessoas, e também 
o transporte publico”.  
 Bruno Fernandes, deu como 
exemplos os acessos a Ronfe, 
Brito ou Pevidém, apontando 
as dificuldades na rotunda de 
Silvares, um problema que “su-
postamente, com o investimento 
que foi ali feito e com 15 anos de 
espera”, não deveria ainda acon-
tecer”. Criticou o facto da requali-
ficação da nacional 206, prevista 
pelo município e integrada num 
empréstimo, não ter sido ainda 
realizada. 
 Bruno Fernandes apontou tam-
bém a ligação a Caldas das Taipas 
como outro problema, sobretudo 

em Fermentões e em Ponte. 
“Para me deslocar de Moreira de 
Cónegos às Taipas demorei quase 
uma hora”, disse o vereador. 
 Segundo o candidato da coliga-
ção JpG, os principais polos de 
desenvolvimento à volta da ci-
dade “estão há muitos anos com 
problemas de mobilidade”. 
 Já quanto à cidade, Bruno Fer-
nandes disse ser preciso “olhar 
para o trânsito com outros olhos 
e ver o que pode ser feito para 
corrigir o que está a acontecer. 
Hoje circular na cidade é muito 
mais difícil do que era há quatro 
anos”, acrescentou.
 Sobre os transportes públicos, o 
candidato da coligação disse ter 
passado “mais um mandato e a 
rede de transportes públicos não 
está a funcionar”, e alertou que 
“não basta ter mais autocarros na 
rua se não tivermos vias dedica-
das para eles poderem circular”. 
 Para terminar, o vereador criticou 
também o facto de ciclovias exis-
tentes serem exclusivamente de 
lazer, mas deveriam ter uma ver-
tente de mobilidade para reduzir 
o uso do carro.

Na reunião de câmara de segun-
da-feira, dia 14, foram aprovadas 
pelo executivo as atribuições 
de medalhas de Mérito Social e 
Mérito Educacional.
 A Rede Social de Guimarães, 
composta pelas 11 Comissões 
Sociais Interfreguesias existentes 
no concelho, será distinguida 
com a medalha de Mérito 
Social, e a medalha de Mérito 
Educacional será entregue às 
Escolas, à comunidade educativa, 
considerando as respostas dadas 
no decorrer da pandemia da Co-
vid-19. As medalhas honoríficas 
serão entregues na sessão solene 
comemorativa do 24 de junho, dia 
Um de Portugal.
 Segundo a proposta aprovada, a 
Rede Social de Guimarães é dis-
tinguida pela “forte implantação 
no território” e um “profundo co-
nhecimento das populações e das 
suas fragilidades, implementando 
dinâmicas e meios que lhe permi-
tem antecipar, detetar e acorrer 
com eficiência a potenciais situa-
ções de disrupção individual ou 
familiar”.
 Pode ler-se também que a pan-
demia de COVID-19 constituiu 
um “exigente teste de esforço ao 
funcionamento destas redes, que 
lhe corresponderam com fluidez, 
dinâmica e resiliência, afirmando 

O anúncio foi feito por Domingos 
Bragança, presidente da Câmara 
Municipal, em resposta às ques-
tões levantadas por André Coelho 
Lima, vereador da coligação Juntos 
por Guimarães.
 André Coelho Lima apontou 
o Campus da Justiça como um 
exemplo do “grande número” de 
investimentos anunciados pelo 
executivo e que não são concre-
tizados em tempo “aceitável”. São 
tantos os projetos anunciados que 
nem têm sequer “cabimento no 
orçamento municipal”, adiantou o 
social-democrata. Coelho Lima la-
mentou que a oposição não tenha 
conhecimento sobre se o projeto 
apresentado em janeiro deste 
ano pela Escola de Arquitetura da 
Universidade do Minho, a quem foi 
adjudicado pelo Ministério da Jus-
tiça a sua elaboração, tenha sido 
aceite. O vereador referiu ainda 
que a oposição desconhece se foi 
autorizado pelo Tribunal de Contas 
a passagem do direito de superfí-
cie dos terrenos do município para 
o Instituto de Gestão Financeira e 
dos Equipamentos da Justiça.
 Na resposta, Domingos Bragança 
anunciou que a informação que 

possui é que “o projeto de arqui-
tetura foi aprovado”, adiantando 
que “agora entrará na fase das 
engenharias, a segunda-fase”. O 
autarca anunciou também que o 
município fez já “diversas altera-
ções ao loteamento” e que este “é 
um processo que está a avançar”. 
 Já final da reunião de câmara, 
André Coelho Lima voltou ao 
assunto, considerando “eleitora-
lista” a assinatura do protocolo, 
em março de 2019, “no ano das 
legislativas”.
 Com a localização no Lugar do 
Outeiro, em Mesão Frio, junto à 
Academia de Ginástica, o novo 
Campus de Justiça em Guima-
rães, segundo o anunciado em 
2019, terá um investimento de 
10,6 milhões de euros por parte 
do Governo. O espaço de 4.446 
metros quadrados e será cedido 
gratuitamente pela autarquia 
vimaranense pelo período de 50 
anos, podendo ser prorrogado por 
períodos de 10 anos.
 No novo edifício ficarão contem-
pladas as valências das Instâncias 
Central Criminal, Local Criminal, 
Instrução Criminal, DIAP, Família e 
Menores e Trabalho. • ES

Rede Social de Guimarães 
e Escolas medalhadas 
no 24 de junho

Projeto do Campus 
da Justiça está aprovado

“Nestes quatro anos, 
muita coisa ficou por 
fazer, é verdade, mas 
muita coisa foi feita” 
Adelina Paula Pinto, 
vice-presidente da CMG

“Já que vão fazer esse deve e ha-
ver, façam justiça entre aquilo que 
também nunca foi dito e não está 
em lado nenhum e que também 
é feito”, disse Adelina Paula Pinto, 
em resposta a Bruno Fernandes.
Para a vice-presidente do 
município, “há compromissos 
assumidos que não estavam nos 
nossos documentos políticos, e 
há compromissos assumidos que 
eram coisas muito leves e que 
se tornam muito mais pesados, 
mesmo em termos financeiros”, 
e que foram concretizados no 
mandato.
 Adelina Pinto afirmou que nestes 
quatro anos, “muita coisa ficou por 
fazer, é verdade, mas muita coisa 
foi feita”, dando como exemplos o 
concurso de transportes públicos 
que “está terminado, tem visto do 
Tribunal de Contas, e fomos dos 
primeiros concelhos a terminar, 
e quer ser disruptivo, inovador, 
quer fazer coisas diferentes”. 
 A vereadora defendeu não se 
tratarem exclusivamente de 
“anúncios” do executivo: “temos 
um acesso à autoestrada em 
que se passa livremente, e é uma 
diferença abismal. Nem tudo está 
por resolver”, disse. Sobre o eixo 
de Silvares, Adelina Pinto lembrou 
que há agora a rotunda de Mouril, 
do Reboto e do Pinheiro Manso”, e 
as suas ligações que melhoraram 
a circulação naquele local.
 Sobre a requalificação da na-
cional 206, defendeu que não é 
possível fazerem-se muitas obras 
em simultâneo, algo que até tem 
sido criticado pela oposição, “é 
uma obra que não é possível 
fazer-se em simultâneo, assim 
como a ligação ao Avepark, que 
tem outras questões que estão 
complicadas”, acrescentou a 
vereadora.
 Adelina Pinto defendeu ainda que 
a questão da mobilidade “não é 
uma questão de Guimarães. O 
excesso de trânsito na rua é uma 
questão das cidades de hoje. Se 
forem a Braga, Porto ou Fama-
licão têm o mesmo problema”, 
finalizou. • Eliseu Sampaio

a sua crucial importância para a 
resposta rápida, eficaz e locali-
zada nos apoios às populações 
mais fragilizadas, com destaque 
para os mais idosos”.
 Quanto à atribuição da medalha 
municipal de Mérito Educacional 
às escolas, a mesma nota des-
taca a resposta dada durante o 
período de pandemia para que as 
crianças e jovens pudessem con-
tinuar a ter uma escola “segura e 
democrática, uma escola para to-
dos e que não deixasse ninguém 
para trás”, tendo sido necessário 
“um enorme movimento de toda 
a comunidade educativa, um 
movimento imediato e conver-
gente que permitisse continuar 
a acompanhar todas as crianças, 
mesmo que à distância”.
 A proposta destaca o papel de 
toda a comunidade educativa, 
que envolve “os professores, 
liderados pelos seus diretores, 
todos os funcionários, todos os 
pais e encarregados de educação 
e, claro, todos os alunos”. • ES
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“Com o grau de incerteza relati-
vamente às viagens aéreas que, 
como agora se verificou, podem a 
qualquer momento ser sujeitas a 
regras diferentes, uma estratégia 
para o turismo de proximidade 
tem de ser uma prioridade para 
o Município”, reafirma Bruno 
Fernandes.

A proposta foi lançada pela 
Coligação Juntos por Guimarães, 
depois de uma reunião de Bruno 
Fernandes com a Associação 
Vimaranense de Hotelaria, no 
passado dia 11 de maio.

Esta é uma solução que deve 
ser adotada de imediato, para 
que todas as atividades que 
dependem do turismo possam 
salvar este ano. “Trata-se de 
uma estratégia que deve ser 
implementada a curto prazo, para 
garantir a sobrevivência do setor”, 
reforça Bruno Fernandes. “Apesar 
de Guimarães ser cada vez mais 
visitado por turistas de todo o 

mundo, a seguir aos portugueses, 
os espanhóis ainda são o segun-
do mercado emissor de visitantes 
para o nosso concelho. Temos 
que promover o concelho como 
um destino seguro, em Portugal 
e Espanha. Não nos podemos dar 
ao luxo de perder estes mercados 
que até devíamos desenvolver”, 
acrescenta o candidato da Co-
ligação Juntos por Guimarães à 
Câmara Municipal de Guimarães, 
depois de visitar o Posto de 
Turismo, onde teve oportunidade 
de confirmar a importância deste 
turismo de proximidade.

A CJpG acusa o 
Município e a sua 
Divisão de Turismo 
de não ajudarem os 
empresários
A Coligação critica a vereadora 
com o pelouro do Turismo, Sofia 

Coligação Juntos por Guimarães 
quer aposta no turismo 
de proximidade
Segundo a Coligação Juntos por Guimarães, a decisão do Reino Unido de retirar Portugal da “lista verde” de 
países de destinos turísticos para onde os britânicos podem viajar sem necessidade de fazer quarentena no 
regresso, veio dar razão à proposta lançada por Bruno Fernandes para que o Município desse prioridade à 
promoção de Guimarães junto de portugueses e espanhóis.

© Direitos Reservados

Guimarães 
sobe a 
incidência mas 
mantém-se no 
segundo nível 
de risco mais 
baixo
O concelho de Guimarães 
registou uma ligeira subida na 
incidência cumulativa de novas 
infeções por covid-19, passou de 
25 para 32 novos casos por 100 
mil habitantes, nos 14 dias entre 
26 de maio e 8 de junho.

Os dados foram revelados, hoje, 
sexta-feira, dia 11 pela Direção 
Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas, em 
Portugal, morreu mais uma 
pessoa com covid-19 e 11 foram 
internadas por infeção com 
SARS-CoV-2, nenhuma delas em 
UCI, atualmente estão internadas 
306 pessoas com covid-19, 72 nos 
cuidados intensivos. •
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Este domingo, dia 13, os Bom-
beiros Voluntários de Guimarães, 
estrearam três viaturas novas: 
uma ambulância de cuidados 
intensivos, uma ambulância de 
socorro e uma viatura de coman-
do. A aquisição da ambulância 
de socorro foi possível graças 
ao apoio da Câmara Municipal 
de Guimarães e a viatura de 
comando teve o apoio do Grupo 
JAP. A ambulância de cuidados 
intensivos foi adquirida com o 
apoio conseguido através de uma 
campanha junto da sociedade 
civil vimaranense.

“Juntos conseguimos um feito 
histórico e ímpar, visto que graças 
ao apoio de todos os vimaranen-
ses, dos empresários, das juntas 
de freguesia, das associações e 
embaixadores, bem como dos 
nossos parceiros institucionais 
e amigos, conseguimos que a 
campanha para aquisição de 
uma ambulância de cuidados in-
tensivos fosse um sucesso, visto 
que terminou antes do previsto”, 
afirmou João Pedro Castro, presi-
dente da direção da corporação 
vimaranense.

Agradeço ao presidente da 

Câmara, Domingos Bragança, 
que prontamente disponibilizou 
para a financiar na íntegra uma 
das ambulâncias. Agradeço ainda 
a todos aqueles que contribuíram 
na campanha que desenvolve-
mos e foi um verdadeiro sucesso. 
Angariámos mais que o valor pre-
visto e o remanescente transita 
para a aquisição da auto escada”, 
salientou João Pedro Castro. O 
presidente da direção dos Bom-
beiros Voluntários de Guimarães 
assinalou os objetivos definidos 
para o futuro, que passam pela 

“aquisição de bens e equipamen-
tos”, “investimento na requalifi-
cação do quartel” e “valorização 
dos nossos bombeiros, que são o 
ponto principal desta instituição”. 

“O vosso apoio significa também 
um voto de confiança na nossa 
instituição, na nossa corporação, 
que saberemos retribuir dando 
sempre o melhor de nós à socie-
dade”, acrescentou o dirigente.

Já Domingos Bragança, presi-
dente da câmara municipal, deu 
os parabéns à direção da corpo-
ração por ter sabido “envolver 

Bombeiros Voluntários de Guimarães 
estreiam três viaturas

© BVG

Ferreira, pela recente apresen-
tação , nos jardins do Posto de 
Turismo, da Praça de S. Tiago, de 
um programa de valorização dos 
produtos endógenos. “O apro-
veitamento culinário das cascas 
da fruta, ou as possibilidades 

a comunidade, as empresas e a 
Câmara Municipal para colocar 
estas viaturas ao serviço da 
sociedade vimaranense. Estarei 
sempre atento para apoiar os 
nossos bombeiros”. Domingos 
Bragança manifestou ainda o 
“perfeito alinhamento” entre a 
Câmara Municipal e Bombeiros 
para apoiar nos eixos de inter-
venção mencionados por João 
Pedro Castro. “Podem sempre 
contar com o nosso apoio e o que 
estamos a fazer é retribuir o ser-
viço que prestam à comunidade 
vimaranense”, vincou Domingos 

Bragança.
O Comandante dos Bombeiros 

de Guimarães, Bento Marques, 
lembrou o desafio que a corpo-
ração enfrentou no período mais 
agudo da pandemia e a mais valia 
que é para a corporação com a 
renovação da frota automóvel. 
“A instituição teve um processo 
difícil na situação de pandemia, 
mas conseguimos corresponder 
a tudo e servir os vimaranenses. 
Estas viaturas reforçam a nossa 
frota e vão substituir outras 
viaturas que já estavam para ser 
abatidas”, disse. •

culinárias dos produtos sazonais, 
são muito importantes, principal-
mente quando apresentadas por 
profissionais de gabarito, como 
foi o caso, contudo, a Coligação 
Juntos por Guimarães é de opi-
nião que a vereadora do Turismo 
devia estar focada em projetos 
que, de uma forma mais objetiva 
ajudassem os empresários vima-
ranenses”, afirma a Coligação em 
comunicado.

“Mais de um ano passado sobre 
a declaração da pandemia – o pri-
meiro estado de emergência foi 
declarado a 19 de março de 2020 
– o documento de estratégia que 
orienta as opções em termos do 
turismo para o concelho ainda 
não sofreu nenhuma revisão. 
Será que o que consta naquele 
documento ainda vale para a 
situação que atravessamos? Se 
não, de que é que o Município 
está à espera para o alterar?” – 
Pergunta Bruno Fernandes. •



SOCIEDADEO JORNAL N298 QUARTA-FEIRA 16 JUNHO 2021 P.11

Irmandade de São Pedro elegeu 
novos órgãos sociais

© Direitos Reservados

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

Fundada em 1616, a Irmandade 
do Príncipe dos Apóstolos São 
Pedro tem sede na Basílica 
de São Pedro, largo do Toural, 
Guimarães, a primeira igreja da 
Arquidiocese de Braga a receber 
a distinção de Basílica, um esta-
tuto conferido por Bento XIV em 
1751.

No ato eleitoral que decorreu 
esta segunda-feira, o Padre José 
Silvino foi eleito Juiz da Mesa 
Administrativa da Irmandade, 
enquanto José Manuel Arantes 
e o Padre Leonel Cunha foram 
escolhidos para assumirem a 
presidência, respetivamente, do 
Conselho Fiscal e da Assembleia 
Geral. Capelão do Hospital de 
Guimarães, Vigário Paroquial de 
São Sebastião e Coordenador do 
Serviço Arquidiocesano da Assis-
tência Espiritual e Religiosa dos 
Hospitais, o Padre José Silvino 
passa a contar para Vice Juiz com 
o Padre Paulino Carvalho, Vice 
Arcipreste de Guimarães e Vizela 
e Pároco de Nossa Senhora da 
Oliveira.

A Mesa Administrativa da 

As piscinas ao ar livre da Tempo 
Livre, iauguram a época balnear 
no sábado, dia 19 de junho.
 A Tempo Livre ainda não sabe 
ao certo qual vai ser a lotação 
permitida pela Agência Portu-
guesa do Ambiente, que este 
ano estabelece estes limites, 
ao contrário do que acontecia 
no ano passado, em que era a 
Câmara Municipal de Guimarães 
a fixar este número.
 Amadeu Portilha, presidente 
da Tempo Livre, acredita que a 
lotação ficará próxima da do ano 
passado em que eram permi-
tidas 870 entradas diárias, das 
3.000 previstas em épocas de 
normalidade.
 Amadeu Portilha lembra que 
não existe nenhuma legislação 
sobre parques aquáticos, “a que 
existe é sobre as praias” e por 
isso aguarda ainda o pronuncia-
mento da APA sobre o assunto.
 No interior das instalações serão 
cumpridas as medidas sanitárias 
habituais, como o distanciamen-
to entre espreguiçadeiras e o uso 
de máscara quando as pessoas 
se deslocam no espaço. •

A Irmandade de São Pedro elegeu na segunda-feira, 14 de junho, os órgãos sociais para os próximos quatro anos.

Irmandade de São Pedro integra 
ainda Henrique Sereno Fonseca, 
Rui Moreira de Castro, Ricardo 
Pinheiro, António Rui Cunha, João 
Paulo Padrão, José Luís Ribeiro, 
João Alberto Oliveira, Marta Soa-
res e Óscar Filipe Ribeiro. Para o 
Conselho Fiscal foram eleitos José 
Manuel Arantes, Carlos Caneja 

Amorim, Rui Armindo Freitas, 
Elsa Daniela Castelo e António 
Francisco Oliveira, Pároco de 
Nossa Senhora da Conceição.

Capelão dos Bombeiros 
Voluntários de Guimarães e 
Assistente Espiritual do Núcleo 
de Guimarães do Corpo Nacional 
de Escutas (CNE), o Padre Leonel 

Cunha preside à Mesa da As-
sembleia Geral da Irmandade de 
São Pedro, sendo acompanhado 
por Adelino José Gomes, Jaime 
Manuel Soares, Olga Maria Costa 
e Rui Porfírio Silva.

A tomada de posse está previs-
ta para o dia 29 de junho (Festa 
de São Pedro), pelas 10h00. •

Scorpio abre 
no próximo 
sábado
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Intervenções em várias 
freguesias aprovadas 
em reunião de Câmara
São vários tipos de obras apoiadas, entre as quais se contam requalificações de 
ruas e edifícios, construção de Casa Mortuária, infraestruturas escolares, entre 
outras. Valor aprovado ultrapassa 1,2 milhões de euros.

Biblioteca Escolar inaugurada 
no Centro Escolar de Urgezes

O Executivo Municipal aprovou 
na Reunião de Câmara desta se-
gunda-feira, dia 14 de junho, um 
conjunto de apoios destinados 
a 10 freguesias e duas Uniões 
de Freguesia, num total que 
ascende a mais de 1,2 milhões 
de euros. Tratam-se, na sua 
maioria, de subsídios que se 
destinam a requalificar equipa-
mentos da rede viária e outras 
infraestruturas comunitárias, 
como edifícios sede de junta de 
freguesia, arruamentos, zonas 
públicas, coberto de escola, bem 
como a construção de Casas 
Mortuárias.

As freguesias e Uniões de 
Freguesia que beneficiarão dos 
apoios aprovados são Atães e 
Rendufe, Barco, Brito, Costa, 
Gondar, Longos, Lordelo, Ronfe, 

Novo espaço privilegia a leitura e 
completa este edifício escolar.
O presidente da Câmara Muni-
cipal de Guimarães, Domingos 
Bragança, inaugurou na passada 
semana a Biblioteca do Centro 
Escolar de Urgezes, numa sessão 
que contou ainda com as presen-
ças da Vereadora da Educação, 
Adelina Pinto, do presidente da 
Junta de Urgezes, Miguel Oliveira, 
da diretora do Agrupamento 
de Escolas Gil Vicente, Cristina 
Silva, da diretora da Biblioteca 
Municipal Raul Brandão, Juliana 
Fernandes e do coordenador da 
Rede de Bibliotecas Escolares, 
Rui Festa. 
O novo espaço disponibiliza livros 
de todas as áreas de conheci-
mento, com uma sala de leitura 
informal.
Domingos Bragança destaca a 
aposta da Câmara Municipal na 
área da edução ao proporcionar 
as melhores condições para as 
crianças vimaranenses, eviden-
ciando a importância da leitura. 
“É muito importante ler livros 
para aumentar o conhecimento. 
As crianças sonham com de-
terminados objetivos e muitos 
desses sonhos podem ser melhor 
concretizados através da leitura 
e, por isso, devem aproveitar este 
espaço para consultar os livros 
que estão à vossa disposição”, 
assinalou Domingos Bragança 
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A Taipas Termal vai reabrir o Com-
plexo de Piscinas de Verão, no 
Parque de Lazer da vila de Caldas 
das Taipas, na sexta-feira, dia 18 
de junho.

As piscinas estarão em fun-
cionamento até setembro, com 
novas regras de funcionamento e 

lotação.
O complexo está dotado de três 

piscinas: uma de tamanho infantil; 
outra de tamanho médio; e a pis-
cina grande de dimensão olímpica.

Os horários e as tabelas de 
preços podem ser consultados na 
página da Taipas Termal.•

O Grupo Folclórico da Corredoura, 
como organizador do Fest’ In Folk 
Corredoura – O Mundo Dança em 
Guimarães, anunciou esta terça, 
dia 15, o cancelamento da edição 
deste ano do certame, agendado 
para o período entre 2 e 9 de 
agosto.

Segundo a nota enviada ao Mais 
Guimarães, este cancelamento 
surge depois de uma “profunda 
reflexão em conjunto com a co-
missão organizadora e dos seus 
parceiros”, tendo em considera-
ção a situação pandémica atual.

“É uma decisão que certamente 
nos entristece a todos, contudo, 
em linha com as recomendações 
da Direção Geral de Saúde, ne-
cessária para segurança de todos 
aqueles que participam neste 
evento, nomeadamente: dos 
grupos participantes, visitantes, 
parceiros, voluntários e público”, 
pode ler-se.

A nota termina com a “expec-
tativa de voltarmos com Fest’ In 
Folk Corredoura – O Mundo Dança 
em Guimarães, em 2022 ainda 
mais fortes”.•

Piscina da Taipas termal 
vai reabrir

Cancelado o Fest’ In Folk 
Corredoura 2021

Ponte, Sande Vila Nova e Sande 
S. Clemente, Selho S. Jorge e S. 
Torcato. Segundo o Presidente 
da Câmara, Domingos Bragança, 
estes apoios têm como objetivo 
“o desenvolvimento de todo o 
concelho de Guimarães, tendo 

em conta as necessidades mais 
prementes do conjunto de todas 
as freguesias e perseguindo o 
objetivo de um desenvolvimen-
to harmonioso do território que 
tenha em conta a correção das 
assimetrias existentes”. •

nas palavras que dirigiu aos alu-
nos do Centro Escolar de Urgezes.
A vereadora da Educação, Adelina 
Pinto, apontou que a Biblioteca “é 
um espaço de inspiração para a 
leitura” e incentivou os mais no-
vos a lerem muitos livros “como 
uma experiência enriquecedora 
para a vida”. 
Por força da pandemia, a sessão 
contou apenas com a presença 
de uma turma de alunos, que 
ofereceram pequenas frases a 
todos os presentes, evidenciando 
a sua perspetiva da importância 
dos livros e da Biblioteca e ainda 
uma breve performance. O coor-
denador da Rede da Biblioteca 
Escolar, Rui Festa, explicou que 
a ação desenvolvida foi da inteira 
responsabilidade das crianças. 
“Escreveram pela própria cabeça 
e isso demonstra o carinho que 

têm pela biblioteca”, apontou.
Em representação da Junta de 
Freguesia, Miguel Oliveira assina-
lou a evolução das infraestruturas 
o Centro Escolar de Urgezes. “Há 
sempre coisas para melhorar, 
mas esta escola está cada vez 
mais fantástica e com melhores 
condições para as crianças e 
professores. O próximo passo 
será a cobertura do recreio, a 
começar no final das aulas deste 
ano letivo”, referiu.
A criação da Rede de Bibliotecas 
Escolares do Concelho, assumida 
pelo município de vital impor-
tância, complementa o trabalho 
realizado pela Biblioteca Munici-
pal Raul Brandão. No concelho de 
Guimarães, existem 52 Bibliote-
cas Escolares (Escolas Secundá-
rias – 4; Escolas Básicas 2,3 – 14 e 
Escolas do 1º Ciclo – 34).•
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Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Portugal e o mundo

Invasão ao Capitólio 
dos Estados Unidos

Incêndios em Pedrógão 
Grande

Combate
à pandemia

Fugitivo de violência 
doméstica

Pretensões de golpe 
de Estado

Dados do Instituto 
Nacional de Estatística 

Subsídios à Boeing 
e à Airbus

Investigação à invasão 
mostra falhas das agências 
federais. •

Comandante dos Bombeiros 
acusado no julgamento foi 
reconduzido no cargo. •

Bélgica já arrancou com 
a emissão de cerificados 
digitais. •

Durante oito dias, um suspeito 
de matar a companheira 
conseguiu escapar. •

Direita espanhola na rua contra 
perdão a independentistas 
catalães. •

União Europeia e Estados 
Unidos põem fim a guerra 
de 17 anos. •

Com o objetivo de incentivar a 
reciclagem, foram instalados, du-
rante o mês de maio, 40 novos 
equipamentos de recolha seletiva 
em todo o concelho. Sobe, agora, 
para 386 o número de pontos de 
recolha disponíveis, o que repre-
senta um rácio de um ecoponto 
por 177 habitantes.
 “Temos vindo a trabalhar no 
sentido de tornar o Município 
mais sustentável. Sabemos que 
a aposta na reciclagem é funda-
mental para a promoção de um 
melhor ambiente e, por isso, é 
importante tudo o que possamos 
fazer no sentido de promover a 
separação de resíduos”, explica o 
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa.

 O autarca adianta ainda que, 
“desde 2018, a separação das 
embalagens, vidro e papel/cartão 
aumentou cerca de 35 por cento”, 
salientando que o Município pre-
tende melhorar estes indicadores 
continuando a apostar em “políti-
cas ativas de educação ambien-
tal”.
 No total, são agora 386 os equi-
pamentos de recolha seletiva dis-
poníveis, passando de um rácio 
de um ecoponto por 198 habitan-
tes, para um por 177.
 Os 40 novos ecopontos foram 
instalados em todas as fregue-
sias do concelho, no âmbito do 
processo de reforço de contento-
rização da recolha seletiva, numa 
parceria com a Resinorte. •

Famalicão Barcelos

Braga

Anima-te dedica fim de semana 
à Mostra Medieval e Viking

Feirantes isentos 
de taxas no segundo 
semestre

Câmara requalifica Largo 
Dr. Francisco Araújo Malheiro

Depois de duas semanas mar-
cadas pela animação das Fes-
tas Antoninas, o recinto do Ani-
ma-te, no Parque da Devesa, 
prepara-se agora para ser inva-
dido por vikings. 
 A programação do próximo 
fim de semana do programa de 
verão promovido pela Câmara 
Municipal de Vila Nova de Fa-
malicão é dedicada à Feira Me-
dieval e Viking que, mais uma 

vez, promete levar os famali-
censes numa viagem até ao sé-
culo XI, “quando o condado por-
tucalense estava sob o domínio 
de Leão e, na mesma altura - 
em setembro de 1016 -, sucede 
o ataque Viking, que provoca a 
morte do conde Alvito Nunes”.
  A iniciativa vai decorrer em 
formato de mostra de sexta, 18 
de junho, a domingo, dia 20, e é 
organizada pela CIOR. •

Barcelos isentou o pagamento 
de taxas aos feirantes da Feira 
Semanal e Feira Grossista, re-
lativas ao segundo semestre 
de 2021. A isenção das taxas 
aos feirantes da Feira Sema-
nal corresponde a um total de 
176.450,04 euros, enquanto a 
isenção aos feirantes da Feira 
Grossista ascende a 6.814,08 
euros. •

O Município de Braga está a rea-
bilitar o Largo Dr. Francisco Araújo 
Malheiro, na Freguesia de S. Láza-
ro. Esta zona residencial da Cida-
de contará, em breve, com novas 
zonas de estar, um parque infantil 
e um percurso pedonal de liga-
ção à área envolvente. A obra já 
está em curso e terá um prazo de 
execução de 30 dias. O vereador 
das Obras Municipais e Espaço 
Público, João Rodrigues, salienta 
que o Largo Dr. Francisco Araújo 
Malheiro ficará dotada de condi-
ções de excelência, transforman-
do-se num espaço de encontro e 
convívio para toda a comunidade 
ali residente. A intervenção, que 
representa um investimento de 

119 mil euros, inclui o reforço e 
melhoria da iluminação pública, 
um novo percurso pedonal e uma 
nova zona de estar. A intervenção 
inclui, igualmente, a criação de 
um novo parque infantil. O verea-
dor João Rodrigues lembra que 
a Praça Dr. Francisco Araújo Ma-
lheiro é uma das praças mais em-
blemáticas das zonas residenciais 
da Cidade e um espaço de con-
vívio e encontro para muitas ge-
rações. “Consideramos que esta 
requalificação vai beneficiar toda 
esta zona, criando uma nova re-
ferência de espaço público, mais 
moderno, mais apelativo, seguro 
e confortável”, sublinha o verea-
dor. •

Portugal ficou mais velho, teve 
menos filhos e cresceu menos 
em 2020 do que em 2019. •
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NENO, 
UM AGRADECIMENTO

Opinião de
César Teixeira

O dia 10 de junho de 2021 ter-
minou da pior maneira possível. 
Com uma notícia tanto indeseja-
da, quanto inesperada. 

Consultava as redes sociais 
quando, de súbito, numa das 
muitas páginas alusivas ao 
Vitória surge uma breve e fria 
referência: “morreu Neno”. 
Não acreditei. Melhor, não quis 
acreditar. De imediato, consultei 
a página oficial do Vitória. Nada 
constava. Mais uma notícia 
falsa? Alguma esperança se 
acendia! De pouca dura. Logo 
depois surgia na comunicação 
social local a confirmação. Neno 
tinha mesmo falecido.  

O meu primeiro contacto com 
o Neno foi enquanto adepto do 
Vitória. Ainda menino lembro-me 
muito bem da sua agilidade nas 
balizas. De ver jogos e mais jogos 
do Vitória com o Neno entre os 
postes. Recordo-me que quando 
chegou ao Vitória colocou no 
banco aquele que era, até então, 
um dos meus jogadores preferi-
dos: Jesus. Confesso que, então, 
não simpatizei particularmente 
com essa opção do treinador. Não 
por qualquer argumento racional, 
mas apenas e só porque tinha 
sido destronado aquele que era o 
“meu” guarda-redes. Aquele que 
até então eu imitava nos jogos de 

rua. Pouco depois, também nes-
ses jogos de rua Jesus foi destro-
nado. Saiu do Vitória e regressou 
para estar associado à conquista 
da Supertaça. Feito mais alto do 
Vitória até à mais recente con-
quista da Taça de Portugal.

Mais tarde conheci o Neno, 
pessoalmente. Quando, a 
convite de André Coelho Lima 
e José Luís Machado, assumi 
responsabilidades no Departa-
mento de Juventude do Vitória. 
Mais concretamente na área da 
expansão social. Pude verificar 
que era, pessoalmente, o que 
transpirava ser publicamente. 
Foi então elaborado um ambi-
cioso plano com o objetivo de 
aumentar a projeção social do 
Vitória. Contactámos escolas. 
Autarquias. Associações. Que-
ríamos aproximar o Vitória da 
comunidade. Quem era a figura 
que todos pediam nas diversas 
deslocações? Neno. Que nunca 
disse não. Que estava sempre 
presente e disponível para 
representar o Vitória nas suces-
sivas deslocações organizadas.

Desde o dia 10 de junho que as 
redes sociais dos vitorianos e 
dos vimaranenses está mergu-
lhada em sucessivas publicações 
alusivas ao Neno. Ao Neno atle-
ta. Ao Neno dirigente. Ao Neno 
figura social. Ao Neno amigo. E 
estas publicações são o reflexo 
de uma cultura de proximidade 
inusual. Muitos vimaranenses, 

em algum momento da vida, se 
cruzaram com o Neno. Daí que 
abundem nas redes sociais fotos 
de Vimaranenses com o Neno.   

Mas se os vimaranenses indivi-
dualmente se sentem próximos 
do Neno, o mesmo sucede com 
a generalidade das associações 
do concelho. Todo o vimaranen-
se facilmente pode constatar 
que a generalidade das causas 
sociais levadas a efeito pelas 
associações vimaranenses 
tinham associado um padrinho 
especial. Havia uma campanha 
de donativos a favor de uma ins-
tituição? Lá estava a colaborar. 
Havia uma caminhada social? Lá 
estava no início da caminhada. 
Era efetivamente invariável a 
presença. Estava. Notava-se 
que gostava de estar. E as pes-
soas e associações gostavam de 
contar com a sua presença. 

Na hora da despedida, o Vitória 
e Guimarães manifestaram o 
sentimento que nutrem pelo 
Neno. Um paradoxo. Guimarães 
e os vitorianos que ainda há bem 
pouco tempo eram apodados 
na praça publica com epítetos 
pouco abonatórios quanto à 
tolerância racial, prestam agora 
homenagem emocionada e sen-
tida a Neno. Numa manifestação 
clara de que os vimaranenses e 
os vitorianos são, na sua gene-
ralidade, tolerantes e inclusivos.

Quiseram as contingências 
inerentes à carreira de um 

jogador colocar Guimarães na 
vida de Neno. Que Neno tivesse 
escolhido Guimarães para viver. 
Quis Guimarães acolher o Neno, 
de braços abertos. Uma relação 
que foi intensa. Durante a sua 
vida, Neno prestou relevantes 
serviços à comunidade vima-
ranense. A comunidade vima-
ranense beneficiou largamente 
com a sua atividade.

Por tudo quanto 
Neno deu à 
comunidade 
considero que, 
em 2022 e a 
título póstumo, 
Neno, deverá 
ser reconhecido 
pelo Município de 
Guimarães. Com a 
atribuição de uma 
distinção honorífica 
a título póstumo.

A impressionante manifestação 
que ocorreu durante as cerimó-
nias fúnebres evidenciam bem o 
reconhecimento da comunidade 
pelos serviços prestados. Resta 
agora ao poder político insti-
tucionalizar o reconhecimento 
popular. Distinguindo o que os 
vimaranenses distinguiram. •

NENO, 
AMIGOS PARA SEMPRE

Opinião de
César Machado

Quando Alexandre O’Neil escre-
veu este poema maior, “Amigo”, 
Neno ainda não  nascera. Mas 
foi para Neno que o escreveu. 
Soubesse ou não, foi para o 
Neno, e para os (raros) Nenos 
deste mundo, que o poeta dei-
xou estas palavras. 

Ao ler este poema, todos os 
que tiveram a felicidade de 
cruzar a sua vida com a de Neno 
diriam, “este é o Neno”.  E se um 
dia surgir junto ao seu corpo a 
inscrição “Aqui jaz um Bom Ami-
go”, todos os que o conheceram 

se identificarão nessa amizade, 
lendo tais palavras. Porque 
Neno só tinha Amigos.

Criar unanimidade é uma 
impossibilidade comprovada 
para os mortais. Não assim com 
figuras como Neno. Talvez tenha 
algo a ver com a ideia mítica 
segundo a qual os deuses cha-
mam mais cedo para junto de si 
aqueles que mais amam. Esses 
são de outra natureza, são dife-
rentes do comum dos mortais. 

Se nos perguntarmos se co-
nhecemos figuras consensuais 

Amigo
Mal nos conhecemos

Inaugurámos a palavra «amigo».
«Amigo» é um sorriso

De boca em boca,
Um olhar bem limpo,

Uma casa, mesmo modesta, que se oferece,
Um coração pronto a pulsar

Na nossa mão!
«Amigo» (recordam-se, vocês aí,

Escrupulosos detritos?)
«Amigo» é o contrário de inimigo!

«Amigo» é o erro corrigido,
Não o erro perseguido, explorado,
É a verdade partilhada, praticada.
«Amigo» é a solidão derrotada!
«Amigo» é uma grande tarefa,

Um trabalho sem fim,
Um espaço útil, um tempo fértil,

«Amigo» vai ser, é já uma grande festa!

O’Neil, Alexandre, in Reino da Dinamarca, 1958.

diremos que sim, provavelmen-
te. Unanimidades? Haverá, até 
haverá...mas, quem ocorre? 
Para muitos dos que tiveram a 
felicidade de conhecer e privar 
com  Neno, o Senhor Sorriso 

será a mais unânime das una-
nimidades. E o seu sorriso, esse 
virou Património de todos os 
que conheceram Neno, mais ou 
menos de perto; é daquele tipo 
de bens que não sendo de de um 

só, pertence a uma comunidade 
que o sente como coisa sua, de 
que não larga mão. 

Esse sorriso é o sorriso do 
Campeão em campo, Campeão 
para além da Vida. •



Inscrições
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Jovens e adultos

Cursos de Inglês

WWW.ATHENEACADEMY.PT
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PONTE 
 

José Fernando 
Duarte Ribeiro Dias 
 
No dia 20-jun-2021 (domingo), 
às 11:15 horas, na Igreja de São 
João de Ponte, será celebrada 
missa de 1.º ano pela sua alma. 

 

 

SÃO TORCATO 
 

Bento da Silva 
Castro 

 
No dia 18-jun-2021 (sexta-feira), 
às 19:00 horas, na Basílica de 
São Torcato, será celebrada 
missa de 2.º ano pela sua alma. 
 

 

CAMPELOS – PONTE 
 

Alberto Cerca da 
Cunha 

 
No dia 16-jun-2021 (quarta-feira), 
às 19:00 horas, na Igreja de São 
João de Ponte, será celebrada 
missa de 7.º dia pela sua alma. 
 

 

FERMENTÕES 
 

Adélio Neves de 
Freitas 

 
No dia 20-jun-2021 (domingo), 
às 10:00 horas, na Igreja de 
Fermentões, será celebrada 
missa de 30.º dia pela sua alma. 
 

 

PONTE 
 

Clemente da Silva 
Freitas 

 
No dia 18-jun-2021 (sexta-feira), 
às 19:00 horas, na Igreja de São 
João de Ponte, será celebrada 
missa de 7.º dia pela sua alma. 
 

 

CREIXOMIL 
 

Maria da Glória 
Batista de Sousa 

 
No dia 19-jun-2021 (sábado), às 
19:00 horas, na Igreja de 
Creixomil, será celebrada missa 
de 30.º dia pela sua alma. 
 

 

SILVARES 
 

Avelino  
Alves 

 
No dia 20-jun-2021 (domingo), 
às 10:15 horas, na Igreja de 
Silvares, será celebrada missa 
de 1.º ano pela sua alma. 
 

 

SÃO TORCATO 
 

Manuel  
Pereira 

 
No dia 20-jun-2021 (domingo), 
às 10:30 horas, na Basílica de 
São Torcato, será celebrada 
missa de 30.º dia pela sua alma. 

 

 

SÃO TORCATO 
 

Francisco da Silva 
Fernandes 

 
No dia 18-jun-2021 (sexta-feira), 
às 19:00 horas, na Basílica de 
São Torcato, será celebrada 
missa de 7.º ano pela sua alma. 
 

 

RONFE 
 

Ana  
Pereira 

 
No dia 18-jun-2021 (sexta-feira), 
às 19:00 horas, na Igreja de 
Ronfe, será celebrada missa de 
7.º dia pela sua alma. 
 

 

CAMPELOS – PONTE 
 

Maria do Céu 
Oliveira 

 
No dia 16-jun-2021 (quarta-feira), 
às 9h00, na Capela de São José 
de Campelos, será celebrada 
missa de 30.º dia pela sua alma. 
 

 

SÃO SEBASTIÃO 
 

Manuel da Costa 
Mendes Guimarães 
 
No dia 17-jun-2021 (quinta-feira), 
às 19:30 horas, na Igreja de São 
Sebastião, será celebrada missa 
de 1.º ano pela sua alma. 
 

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

CLASSIFICADOSO JORNAL N298 QUARTA-FEIRA 16 JUNHO 2021 P.15

https://www.facebook.com/Centro-M%C3%A9dico-e-Dent%C3%A1rio-CSI-235718743190023/
https://www.atheneacademy.pt/
https://www.funerariapassos.pt/
https://www.facebook.com/centrocomercialvilla
https://www.facebook.com/funerariaribeiroeribeiro


MAL-ENQUADRADOS

Opinião de
José Rocha e Costa

Faleceu na passada semana, 
sem que nada o fizesse prever, 
uma das figuras vimaranenses 
mais icónicas das últimas déca-
das. Mais do que uma figura do 
desporto, e mais concretamente 
do Vitória, Neno é um símbolo da 
cidade, não só por ter adoptado 
Guimarães como “sua” e a ter 
levado consigo por esse mundo 
fora, mas também pela alegria 
contagiante com que interagia 
com os outros, tornando-se um 
exemplo para todos, sobretudo 
os mais jovens.
No seguimento do seu fale-
cimento, multiplicaram-se as 
homenagens um pouco por 

todo o país e tal é o seu legado, 
que seria impossível esperar 
outra coisa. Ora, no meio das 
homenagens, “tropecei” por 
acaso num tweet de um conhe-
cido argumentista português 
chamado João Quadros, que 
colabora frequentemente com 
figuras do humor como Bruno 
Nogueira, Herman José, Maria 
Rueff, entre outros. Neste tweet 
aparecia uma imagem do Nemo, 
a figura de animação conhecida 
pelo filme “À procura de Nemo” e 
por baixo podia-se ler: “F***-se 
morreu o … desculpem li mal”. 
Sendo João Quadros argumen-
tista e ilustrador (pelo menos, 

sei que faz as ilustrações na 
rúbrica semanal que Ricardo 
Araújo Pereira escreve na revis-
ta Visão), o trocadilho até tem a 
sua graça. E não, não concordo 
com as pessoas que dizem que 
com certas coisas não se brinca. 
Tudo depende da forma como 
se diz, do sítio em que se diz e 
se de facto a piada tem piada. 
Não faltam piadas que têm por 
tema assuntos controversos, e 
não é por isso que deixam de 
ter graça. Por exemplo, se eu 
fizer uma piada sobre violência 
doméstica, isso não quer dizer 
que eu ache positivo o facto de 
haver violência doméstica, eu 
posso estar a ridicularizar o(s) 
indivíduo(s) que comete(m) tais 
actos ou posso estar simples-
mente a fazer uma crítica social. 
Neste caso em particular, é um 
disparate pensar-se que João 
Quadros achou piada, ou ficou 
feliz pela morte do Neno. Ele 
apenas utilizou uma notícia me-
diática para fazer um trocadilho, 
um jogo de palavras. Agora, uma 
coisa é o que ele fez, outra coisa 
é a interpretação das pessoas. 
Como seria de esperar, houve 
alguns vimaranenses (prova-
velmente um tanto ou quanto 
rústicos), que não reagiram bem 
à graçola e desataram aos insul-
tos e ameaças a João Quadros.
Até aqui tudo normal, afinal de 
contas, basta dar um “passeio” 

pelas redes sociais para se per-
ceber duas coisas: 1 – Que muita 
gente, quando se põe a escrever 
em frente ao computador, se 
torna bem mais grosseira; 2 – 
Que o ensino a nível da língua 
portuguesa ainda está muito 
aquém daquilo que seria dese-
jável.
O que não foi normal, foi a 
reacção do autor da piada, que 
se deu ao trabalho de responder 
a meia dúzia de energúmenos, 
ainda por cima fazendo gene-
ralizações e insultando os vima-
ranenses como um todo. Se há 
coisa a que uma pessoa ligada 
ao humor deveria estar habitua-
da, é a este tipo de reacções.

Afinal de contas, não podemos 
estar à espera que toda a gente 
entenda uma piada, o único 
humor que não gera reacções 
deste género é aquele humor 
“insosso” do género “Malucos 
do Riso”.

Mas pelos vistos João Quadros, 
apesar dos seus 57 anos, ainda 
não aprendeu esta lição. Se ca-
lhar, em vez de passar o tempo a 
ver filmes para crianças que, ao 
que tudo indica, só o ensinaram 
a comportar-se como uma, 
poderia passar mais tempo a ver 
coisas sobre o Neno, podia ser 
que aprendesse uma coisa ou 
outra sobre Fair Play e chegasse 
à conclusão de que “vozes de 
burro não chegam ao céu”. •

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

O que não foi normal, 
foi a reacção do 
autor da piada, que 
se deu ao trabalho 
de responder a 
meia dúzia de 
energúmenos, ainda 
por cima fazendo 
generalizações 
e insultando os 
vimaranenses 
como um todo. Se 
há coisa a que uma 
pessoa ligada ao 
humor deveria estar 
habituada, é a este 
tipo de reacções. 

http:
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Reforços vão chegar antes do arranque 
da pré-temporada
SAD tem vários jogadores sinalizados, mas as negociações ainda não estão concluídas. Próximos dias serão decisivos para a inclusão 
dos novos reforços até 28 de junho, dia do primeiro treino nos relvados da academia.

A nove dias do arranque da pré-
temporada, cujos primeiros dias 
de trabalho terão como palco os 
relvados da academia, o plantel 
vitoriano continua sem registar a 
entrada de caras novas. Contudo, 
segundo foi possível apurar, 
há situações que podem ficar 
concluídas nos próximos dias, de 
forma a que os reforços possam 
já estar presentes no arranque 
dos habituais exames médicos, 
agendados para o próximo dia 25. 
O lateral esquerdo Yuri Ribeiro, 
que representou os ingleses do 
Nottingham Forest, é um jogador 
livre e tem sido associado ao 
Vitória. Contudo, com Sílvio já 
integrado no plantel e com a 
ideia de incluir Rafa Soares no 
grupo de trabalho, a contratação 
de mais um defesa esquerdo 
ainda não é um dado adquirido, 
embora a possibilidade de chegar 
a custo zero seja atrativo.
 Já no caso de Pepelu, o 
internacional sub-21 espanhol 
irá fazer a pré-temporada com 
o Levante, clube detentor do 
seu passe. A SAD vitoriana 
manifestou o desejo de avançar 

para a sua contratação, mas 
a concorrência promete ser 
apertada. Caso o médio não fique 
no plantel principal do emblema 
valenciano, há clubes espanhóis 
que poderão avançar para a sua 
contratação.
 Até ao primeiro contacto com 
os relvados da academia, no 
próximo dia 28, Miguel Pinto 
Lisboa ainda quer resolver 
vários casos. Os centrais Pedro 
Henrique e Frederico Venâncio 
têm contrato, mas não devem 
integrar as opções de Pepa. O 
mesmo sucede com os guarda-
redes Jhonatan e Nicolas Tié e o 
médio francês Poha. Em análise 
estão as permanências do 
internacional inglês Suliman, do 
internacional português Miguel 
Luís e de Elias Abouchabaka. 
Pouco utilizados, a cedência 
temporária é o cenário mais 
provável.
 Marcus Edwards, cujo contrato 
foi prolongado até 2024 e com 
uma cláusula de rescisão de 50 
milhões de euros, continua a 
despertar interesse. Contudo, 
os valores apresentados até ao 

A equipa de juniores do Vitória 
alcançou um triunfo estrondoso 
na casa da Académica, por 8-1, 
em partida na qual os jovens 
conquistadores fizeram questão 
de dedicar os golos a Neno. 
Rúben Marques, com três golos, 
destacou-se nos vitorianos. 
Pedro Cancelo, Afonso, João 
Pinto, Cardoso e Canário também 
revelaram eficácia, num resultado 
que ficará para a história.
Jogadores em destaque após a 
retoma do futebol de formação, 
nas provas organizadas pela 
Federação Portuguesa de Futebol, 
vários jogadores da academia 
vitoriana estiveram em ação nos 
diversos escalões das seleções. 
Nos sub-18, ao ponta de lança 
Herculano, que se evidenciou 
com golos na equipa B, juntou-se 
o lateral direito Alberto. Ambos 
deram o contributo no duplo triunfo 
dos sub-18 diante a Noruega.
Nos sub 17, o médio Roka, uma 
das apostas da SAD para o 
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Goleada para a história 
na casa da Académica

Direção homenageou associados 
com 50 e 25 anos de filiação
A Direção do Vitória homenageou, 
no passado sábado, dia 12 de 
junho, no estádio D. Afonso 
Henriques, os sócios que em 
2020 completaram 50 e 25 anos 
de filiação ao clube.
 Numa cerimónia diferente da 
habitual e que ficou marcada por 
uma homenagem a Neno, que 
faleceu na passada semana, os 
associados com 50 anos foram 
brindados com o respetivo 
emblema de ouro, um diploma, 
um cachecol personalizado e 
uma mensagem do presidente 
da Direção. Os associados que 
celebraram 25 anos, além do 
emblema de prata, também 
receberam um cachecol 
personalizado e uma mensagem 
do responsável máximo.
O evento, realizado ao ar livre, 
reuniu cerca de 400 associados. 
Devido às limitações impostas 
pela pandemia, o momento solene 
não se realizou no ano passado.  

momento não convenceram os 
responsáveis vitorianos. O lateral 
direito Sacko continua na mira 
de clubes francesas. A imprensa 
gaulesa insiste no interesse do 
Lorient no defesa internacional 

pelo Mali.
 Noutro âmbito e como já 
foi adiantado, o período de 
preparação vai contemplar ainda 
um estágio fora de Guimarães. 
Contudo, as datas e o local 

permanecem em segredo.  Nos 
próximos dias, também será 
divulgado o calendário de jogos 
amigáveis, antes da estreia 
oficial, agendada para 24 e 25 de 
julho, para a Taça da Liga. •

Entretanto, os associados 
estão convocados para uma 
Assembleia-Geral Ordinária no 
próximo dia 26, que voltará a 
ser realizada nas bancadas do 

estádio D. Afonso Henriques. Um 
dos pontos da ordem de trabalhos 
será a apresentação, discussão e 
votação do orçamento anual para 
o exercício de 2021/2022. •

futuro, esteve no estágio de 
observação. Nos sub-15, a aposta 
do selecionador foi mais alargada. 
Diogo Sousa, Hugo Pinto, Rodrigo 
Morais, Palminha e Nuno Correia 
estiveram presentes no estágio 
realizado na Cidade do Futebol. •



FUTEBOL P.17

Goleador Rafael Martins 
fica mais um ano
Referência ofensiva do Moreirense na Liga, o avançado continua com faro pelo golo. 
O brasileiro renovou por um ano.

Rafael Martins tinha propostas 
para mudar de clube, mas o avan-
çado brasileiro, que terminou a 
anterior temporada como melhor 
marcador do Moreirense na Liga, 
com sete remates certeiros, reno-

vou contrato por mais uma época 
com o clube. O avançado paulis-
ta, recorde-se, continua com o 
estatuto de melhor marcador de 
sempre dos cónegos no principal 
escalão. Em 2015/2016, por em-

A continuidade de João Pedro 
Coelho no comando técnico do 
Pevidém deverá ser oficializada 
nas próximas horas. Responsá-
vel pela subida dos cavaleiros dos 
distritais à Liga 3, sagrando-se 
pelo meio campeão da série B, 
o futuro do jovem treinador pas-
sará pelo Pevidém. Apesar de ter 
recebido várias propostas, uma 
delas para orientar os sub-23 
do Vitória, o treinador optou por 
dar continuidade ao projeto da 
direção liderada por Rui Macha-
do. A planificação da temporada 
2021/2022 já está em marcha, 
embora sem dados concretos. 
O objetivo, como já adiantou o 
Mais Guimarães, será assegurar 
grande parte dos jogadores que 
fizeram história com o símbolo de 
São Jorge ao peito.
 Moreira, que deu por terminada 
a carreira como jogador aos 33 
anos, vai continuar a defender 
as cores do Pevidém, mas como 
diretor-desportivo. Fina, anterior 
diretor-desportivo, é o novo Dire-
tor-Geral. José Luís Vieira perma-
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A equipa sénior feminina de fu-
tebol do Vitória falhou o acesso 
à segunda divisão nacional, após 
derrota na casa do Rio Ave, por 
3-1, em jogo que teve de ser resol-
vido no prolongamento.
 Num jogo decisivo, os primeiros 
minutos foram pobres e pautados 
pelo equilíbrio. A primeira grande 
ocasião de golo pertenceu à equi-
pa da casa, cujo remate apenas 
foi travado pela trave. As vitoria-
nas não acusaram o lance, numa 
primeira parte na qual o futebol 
ofensivo das conquistadoras não 
teve resultados práticos.
 O descanso não trouxe novida-
des. O equilíbrio manteve-se, con-
tudo, as vilacondenses chegaram 

ao golo da vantagem. Um golo 
que em nada abalou a formação 
liderada por Vítor Silva. Volvidos 
alguns minutos, Eduarda foi letal 
no ataque à baliza adversária e 
fez o empate. Uma igualdade que 
se manteve no tempo regulamen-
tar e que obrigou a 30 minutos 
extra.
Mais fortes, o Rio Ave chegou no-
vamente à vantagem, num lan-
ce que suscitou muitas dúvidas. 
Apesar dos protestos, a equipa de 
arbitragem validou o lance. Poste-
riormente, já com o Vitória redu-
zido a dez elementos, o conjunto 
de Vila de Conde selou as contas 
da partida com o terceiro golo do 
encontro. •

A Liga de futebol vai arrancar no 
fim de semana de 7 e 8 de agos-
to e terminará no fim de semana 
de 14 e 15 de maio, anunciou o 
organismo responsável pela or-
ganização das provas profissio-
nais. A Taça da Liga arranca a 25 
de julho, ficando já determinado 
que as meias-finais serão rea-
lizadas a 25 e 26 de janeiro e a 
final no dia 29 do mesmo mês.
 A final da Taça de Portugal será 
jogada no dia 22 de maio, numa 
competição a decorrer ao longo 
de oito eliminatórias. As equipas 
da primeira liga só entram em 
ação a partir da terceira elimina-
tória. •

O Desportivo de Ronfe já iniciou os 
treinos de captação para a equipa 
sénior feminina, cuja liderança 
técnica pertencerá a Carla Ma-
laínho, um dos nomes fortes da 
modalidade. “A vontade do presi-
dente, o projeto e a sua ambição, 
foram os aspetos que me motiva-
ram a aceitar o convite. Quando 
alguém diz: diz-me o que precisas 

e tudo faremos para conseguir, 
demonstra bem a vontade que o 
presidente tem. Quer apostar no 
feminino e num projeto que não 
é a curto prazo”, confidenciou. “A 
minha motivação é tentar cons-
truir uma equipa de valor e com 
valor. Construir uma equipa para 
começar a pensar, a curto prazo, 
em subir de divisão”. •

préstimo dos espanhóis do Le-
vante, Rafael Martins fez 20 go-
los em 31 jogos, 16 dos quais nos 
principais relvados nacionais. Da 
base da época passada, o jogador 
brasileiro junta-se a Fábio Pache-
co. O médio, um dos melhores 
recuperadores de bola, renovou 
contrato por duas épocas.
 Entretanto, o coletivo axadrezado 
iniciará a temporada 2021/2022 
no próximo dia 25. Os primeiros 
três dias serão destinados aos 
habituais exames médicos, fican-
do o dia 28 reservado para o pri-
meiro treino da época no relvado, 
na estreia de João Henriques. O 
estágio decorrerá em Ofir, entre 
12 e 18 de julho.
 Por resolver estão vários casos. 
O brasileiro Lucas Silva não foi 
muito utilizado e é pretensão da 
SAD ceder o jogador por emprés-
timo. Rúben Ramos e Gustavo 
Souza, que representaram o Ma-
fra por empréstimo, e o jovem 
Iddriss, que evoluiu na União de 
Leiria, devem voltar a rodar. Dife-
rente é o caso de Malik. O jovem 
ganês revelou dotes de goleador 
no Casa Pia e o regresso está 
em cima da mesa, embora haja 
propostas para a venda do seu 
passe.  •

João Pedro Coelho para
oficializar brevemente

Provas oficiais
já têm datas 

Vitória perde 
no Rio Ave e falhou 
o objetivo da época

Carla Malaínho iniciou 
funções no Desp. de Ronfe

nece como team manager.
 Entretanto, as obras do Parque 
Desportivo Albano Martins Coe-
lho Lima poderão ter o seu início 
na próxima semana. Dado que o 
estádio terá de sofrer uma pro-
funda reformulação para receber 
jogos da terceira Liga, as primei-

ras melhorias poderão surgir 
brevemente. Contudo, indepen-
dentemente dos prazos, a pré-
-temporada e os primeiros jogos 
oficiais como visitado terão de ser 
realizados noutro estádio. A utili-
zação da Pista Gémeos Castro é a 
primeira alternativa. •
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Filipe Oliveira fica mais um 
ano na presidência e já tem 
ideias para o seu mandato
Face à ausência de listas, Filipe Oliveira decidiu continuar mais um ano na presi-
dência. Um mandato com ideias concretas para o futuro do Ponte.

Filipe Oliveira foi reconduzido a 
novo mandato na presidência do 
Ponte, mas apenas por mais um 
ano. Sem listas candidatas para 
uma sucessão, o dirigente, que 
não pretendia continuar na lide-

rança do clube, acabou por ceder 
aos vários pedidos que foram sur-
gindo nos últimos meses. Ao Mais 
Guimarães, Filipe Oliveira falou dos 
objetivos para o futuro. “Vamos 
dar continuidade ao trabalho que 

Fernando Fontão não vai conti-
nuar no comando técnico do Ser-
zedelo. “Apesar do convite lan-
çado pelo Serzedelo, por acordo 
mútuo, seguiremos caminhos di-
ferentes. Ao presidente, direção 
e administração agradeço toda a 
colaboração e apoio nestes me-
ses de incertezas e imprevistos”, 
referiu, numa nota publicada nas 
suas redes sociais, na qual o ex-
periente treinador não esqueceu 
jogadores e equipa técnica.
 No Clube Caçadores das Tai-
pas, o jovem Rui Castro também 
anunciou a saída. O jovem trei-
nador não escondeu o desalento 
pela decisão tomada pela dire-
ção taipense. “Respeito todas as 
decisões, apesar de nem sempre 
concordar com as mesmas. Era 
intenção continuar, não foi pos-
sível, mas o futebol é mesmo as-
sim. Como sempre, saio de bem 
e com a cabeça erguida. Falha-
mos no plano desportivo, porque 

queríamos e deveríamos ter fica-
do nos quatro primeiros. Ficamos 
perto e, apesar de termos falha-
do, foi um ano bastante positivo, 
não só pelas dificuldades que já 
eram uma realidade do clube, 
mas também pelas indicações 
que a equipa nos foi dando ao 
longo desta pequena tempora-
da. Saímos com a consciência 
que somos melhores homens e 
também melhores treinadores”, 
anunciou, nas redes sociais.
 Já n’Os Sandinenses, Pedro Adão 
também não continua para a 
época 2021/2022. Após uma 
temporada desportiva que ficou 
distante do pretendido, a direção 
liderada por Ricardo Silva optou 
por uma solução diferente.
 Por sua vez, o técnico Ivo Roque, 
apesar de numa fase inicial ter 
acertado a continuidade, o trei-
nador e o adjunto Licínio Zilhão 
não vão continuar no emblema 
da vila de São Torcato. •
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A direção do Desportivo de Ron-
fe oficializou a continuidade de 
Adriano Araújo no comando téc-
nico. “Conhecemos o Adriano 
como homem, como treinador, 
acreditamos nele, e gostamos 
muito do trabalho desenvolvi-
do. Fez um bom trabalho e é um 
prémio justo a sua continuidade”, 
justificou o presidente, António 
Vaz. A ambição desportiva esta-
rá presente em 2021/2022. “É um 
treinador que não está a prazo, 
porque sabemos que o caminho 
faz-se caminhando. Temos essa 
consciência e queremos acres-
centar valor ao que já consegui-
mos na época passada. Quere-
mos consolidar o clube nesta 
divisão, embora a perspetiva seja 
querer sempre mais a nível des-
portivo”, acrescentou o dirigente.
O jovem treinador, de 31 anos, 
foi categórico no discurso. “Era 
um desfecho esperado, porque 
tudo o que fizemos foi positivo. 
A classificação acabou por ter 
um amargo de boca, porque em 
alguns jogos até podíamos ter 
conseguido mais. Enquanto sen-

tir-me bem e o Ronfe me quiser, 
darei sempre prioridade. Quando 
não acontecer, serei sempre gra-
to ao clube que apostou em mim”, 
justificou. O ex jogador João Sil-
va reforça a equipa técnica, que 
contará também Vasco Peixoto e 
Francisco Ferreira. Relativamente 
ao plantel, o treinador está agra-
dado com a base garantida. “Con-
seguimos manter grande parte e 
teremos alguns reforços. Teremos 
um Ronfe ambicioso e a andar do 
meio para cima. Ganhamos res-
peito, porque de início ninguém o 
tinha, e ganhámos admiração de 
pessoas externas”, referiu. O dire-
tor desportivo Ricardo Gonçalves 
enalteceu a postura do treinador. 
“Teve propostas de outros clubes, 
financeiramente mais vantajosas, 
mas decidiu ficar. Acreditou no 
projeto”.
 Para a nova temporada, os res-
ponsáveis já garantiram a conti-
nuidade de 12 jogadores. Carlos, 
Fábio, Nandinho, Lopes, Vasco, 
Caixinha, Lobo, Ribeiro, Deco, Fi-
lipe, Chico e Luís Alves já acerta-
ram a renovação de contrato. •

Bernardino Névoa está de saída 
do comando técnico do Pevidém 
B. Após seis anos ao serviço do 
clube, o jovem treinador, de 27 
anos, anunciou a saída. “O meu 
ciclo no Pevidém Sport Clube, da 
base até quase ao topo, faltou o 
último passo, terminou. Comigo 
vai o respeito, orgulho e agrade-
cimento a este clube que me viu 
crescer e tudo me deu. Não é um 
adeus! É um até já”, assumiu. No 
Gonça, Nuno Henrique também 
não vai continuar no comando 
técnico. Uma decisão conhecida 
no início da semana, através de 
um breve texto nas redes sociais. 
“Foi realmente uma experiência 
extraordinária e enriquecedo-
ra. Como diz o meu parceiro de 

As equipas bês do Desportivo de 
Ronfe e Sandinenses terão novos 
líderes na próxima temporada. O 
jovem Fábio Oliveira, de 32 anos, 
já comunicou a decisão. Uma saí-
da amigável, como fez questão de 
revelar. “Foi para mim um enorme 
orgulho defender este enormíssi-
mo símbolo, saio feliz, de sorriso 
na cara e com a certeza que dei o 
melhor de mim, que me dediquei 
ao máximo para o crescimento do 
clube”, referiu.
 Ricardo Lopes também assumiu a 
sua saída do Ronfe B.   “A perspe-
tiva seria continuar, mas as nossas 
ideias não eram consensuais com 
as ideias da direção e a ligação 
vai terminar. Fizemos tudo o que 
tínhamos perspetivado, mas saí-
mos de cabeça levantada e com 
um trabalho digno. Não saio com 
mágoa. Gosto do Ronfe, joguei cá 
e iniciei a minha curta carreira de 
treinador no Ronfe. Nunca sairei 
magoado com o Ronfe”. •

se tem vindo a desenvolver, quer 
a nível desportivo, financeiro e a 
nível de infraestruturas. Um dos 
objetivos principais é a colocação 
das luzes Led. A promessa da au-
tarquia foi feita na inauguração do 
relvado sintético do campo núme-
ro 2 e, sem o apoio da autarquia, 
este objetivo não seria possível de 
concretizar”, anunciou. A tempo-
rada desportiva também já está 
em andamento e com Zé Faria no 
comando técnico. “Ainda vou reu-
nir pessoalmente com ele, mas foi 
um dos elementos que me tentou 
sensibilizar para continuar. Como 
continuo, penso que o Zé Faria vai 
dizer que sim, sem pensar muito”, 
perspetivou.
A formação não será esquecida e 
a grande novidade será a criação 
da equipa de sub-23. “Queremos 
fazer uma reestruturação na for-
mação, porque é importante para o 
crescimento do clube. E, este ano, 
queremos dar início ao processo de 
certificação. Um dos cartazes para 
esta época será criar a equipa de 
sub-23. E o objetivo será contratar 
os atletas que já representaram o 
clube. Queremos criar bases para 
que a equipa principal tenha, no fu-
turo, vários jogadores da equipa B 
e da formação”, concluiu. •

Quatro mudanças 
no Pró-Nacional

Bês com 
mudanças

Desportivo de Ronfe aposta 
na continuidade de Adriano 
Araújo

Bernardino Névoa e Nuno 
Henrique de saída

FUTEBOLP.18 N298 QUARTA-FEIRA 16 JUNHO 2021

guerra Pedro Vieira, crescemos 
muito. Saímos com uma certeza, 
o nosso Atlético Clube de Gonça 
vai continuar a estar em boas 
mãos e continuar o seu cresci-
mento”, anunciou. •
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Dobradinha na época 
com conquista da Taça 
Pela primeira vez no seu historial, a secção de polo aquático festejou a conquista 
da Taça de Portugal. Conjunto liderado por Vítor Macedo não deu hipóteses à 
concorrência.

A equipa sénior de polo aquático 
do Vitória fechou a temporada 
com chave de ouro. Depois da 
conquista do campeonato nacio-
nal da primeira divisão, o conjun-
to liderado por Vítor Macedo con-
quistou, no passado domingo, 
dia 13 de junho, a primeira Taça 
de Portugal para o clube.

Depois de ter ganho ao Algés e 
Dafundo, por um confortável 11-
7, os vitorianos sentiram maiores 
dificuldades nas meias-finais, 
diante o Clube Aquático Pacense. 
Ainda assim, prevaleceu a maior 
qualidade dos conquistadores 
que, com serenidade, alcança-
ram uma vitória tangencial, por 
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A equipa sénior masculina do Xico 
Andebol assumiu a liderança no 
campeonato nacional da segunda 
divisão, zona norte, após triunfo 
na casa do F.C.Porto B, por 34-
33. Mesmo limitado de algumas 
opções, a equipa liderada por Pe-
dro Correia continua a evidenciar 
classe no campeonato e, perante 
um opositor de qualidade, os vi-
maranenses foram rigorosos na 
estratégia planeada. O equilíbrio 
foi nota dominante e o empate ao 
intervalo (18-18) retratou esse ce-
nário. Uma toada que se manteve 
no segundo tempo, embora com 
vantagem do Xico na linha ofensi-
va. O jovem Eduardo Leite voltou 
a brilhar no coletivo liderado por 
Pedro Correia, apontando onze 
golos. Diogo Teixeira, com sete re-

mates certeiros, também teve um 
contributo decisivo na conquista 
de mais um sucesso.
A quatro jornadas do final do 
campeonato, a equipa vimara-
nense segue na liderança. Visita 
na próxima jornada o Sp. Espinho, 
seguindo-se jogos com o AC Fafe, 
Boavista B e CA Penafiel.

Ato eleitoral
Na próxima sexta-feira, dia 18 
de junho, na Assembleia-geral, 
os sócios do Xico vão eleger um 
novo presidente. Até ao momen-
to, apenas Mauro Fernandes, que 
ainda desempenha funções como 
vice-presidente, apresentou uma 
candidatura aos órgãos sociais do 
clube. •

João Paulo Pereira, é o eleito para li-
derar a equipa sénior masculina de 
voleibol. Militar de carreira, o expe-
riente treinador, de 54 anos, come-
çou a carreira em 2004, no Amares, 
conseguindo subidas de divisão 
sucessivas até à 1.ª divisão A2. Em 
Guimarães, sagrou-se campeão 
nacional da equipa B sénior mas-
culina em 2011/2012, tendo sido 
também vice-campeão nacional de 
juniores nesse mesmo ano. Passou 
pelo FAC e, nos últimos cinco anos, 
foi o responsável da equipa sénior 
feminina do Sp. Braga, que militou 
no escalão máximo. É também 
treinador/selecionador da equipa 
sénior masculina da Universidade 
do Minho, onde soma várias parti-
cipações em Europeus e Nacionais 
Universitários. No plano desportivo 
também há novidades. O capitão 
Carlos Fidalgo continuará de rei ao 
peito pela 10.ª temporada consecu-
tiva. Miguel Henriques, José Miguel 
Castelar e Rodrigo Pereira também 
já acertaram a continuidade. •

Luís Alves reforçou liderança Pedro Meireles alcançou 
um sexto lugar no regresso 

Xico assume a liderança

Novo líder 
e quatro 
renovações
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10-9. Na final, diante o Fluvial 
Portuense, que jogava em casa, 
dado que a final 8 da Taça de 
Portugal foi disputada nas pis-
cinas adversárias, os vitorianos 
não vacilaram e conseguiram 
conquistar o troféu por um es-
clarecedor 11-7.
A partida começou equilibrada e 
sem grandes lances de golo. Con-
tudo, a inspiração de Pedro Sou-
sa, com três remates certeiros, 
permitiu ao Vitória colocar-se na 
frente do marcador. Embalados 
pelo registo de Pedro Sousa, o 
segundo período foi de total do-
mínio, permitindo aos vitorianos 
chegar ao descanso com cinco 
golos de vantagem (2-7).
O Fluvial Portuense entrou para 
a segunda parte com o objetivo 
de aproximar-se no marcador. 
No entanto, apesar da qualida-
de adversária, prevaleceu o rigor 
defensivo da formação lidera-
da por Vítor Macedo, que nunca 
deixou a equipa da casa reentrar 
na discussão do resultado. Uma 
atitude premiada com o sucesso 
e que permitiu a dobradinha na 
temporada com a conquista de 
um troféu inédito para o museu 
do clube.  •

O jovem piloto vimaranense Luís 
Alves reforçou a liderança no 
Campeonato de Portugal de Kar-
ting (CPK), após a excelente pres-
tação no passado fim-de-semana, 
de 12 e 13 de junho, no Kartódromo 
de Baltar, em Braga.
Na jornada dupla de Baltar, o pi-
loto de Guimarães voltou a evi-
denciar classe e conseguiu uma 
performance quase perfeita: duas 
vitórias em finais, duas pole-posi-
tions nos treinos cronometrados 
e a vitória na manga de qualifica-
ção de sábado, dia 12, com a vol-
ta mais rápida da corrida (48,386 
segundos). Luís Alves, recorde-se, 
alinha na categoria mais competi-

tiva do campeonato, a X30 Sénior, 
que voltou a ter três dezenas de 
pilotos em pista, vários deles com 
aspirações à luta pelos primeiros 
lugares. Os pontos acumulados 
em Baltar fazem com que Luís 
Alves saia da ronda bracarense 
como líder isolado do CPK. “Va-
mos tentar manter esta perfor-
mance nas duas últimas provas, 
para chegarmos ao nosso grande 
objetivo, que é o título”, afirmou o 
vimaranense.
A quarta e penúltima jornada du-
pla do CPK será disputada no Kar-
tódromo Internacional da Região 
Oeste, no Bombarral, nos dias 18 e 
19 de setembro. •

Pedro Meireles e Mário Castro 
alcançaram um sexto lugar no 
Rali de Castelo Branco, prova do 
calendário do Campeonato de 
Portugal de Ralis. A dupla, ao vo-
lante de um Volkswagen Polo GTI 
R5, regressou à competição na 
prova organizada pela Escuderia 
de Castelo Branco, depois de ter 
estado ausente do Rally de Portu-
gal, por motivos físicos do piloto 
vimaranense. Apesar do resulta-
do final não ser o esperado, Pedro 
Meireles revelou satisfação com o 
regresso à competição. “Não foi o 
rali que gostaríamos que tivesse 
sido, onde esperávamos andar 
mais perto dos pilotos que anda-

ram nos lugares cimeiros. Ainda 
assim, foi uma prova positiva, ro-
damos em tempos mais rápidos 
do que havíamos feito em 2020 e 
por isso acabo a prova satisfeito 
porque me diverti e não tive pro-
blemas com o carro”, destacou.
A dupla Pedro Meireles-Mário 
Castro volta à competição no mês 
de agosto, com a realização do 
Rali Vinho Madeira. Recorde-se 
que a prova agendada para o mês 
de julho, o Rally de Mortágua, foi 
adiada para meados de novem-
bro, por motivos ligados com o 
risco de incêndios e momento 
pandémico que o país ainda atra-
vessa. •
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Na segunda quinzena deste mês de junho, o jardim e o pátio exterior do Centro Cultural Vila Flor (CCVF), em Guimarães, vão ser 
o cenário para uma série de concertos que ocupam os finais de tarde das sextas-feiras de 18 e 25 de junho e 2 e 9 de julho, sempre 
às 19h30.
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Música volta aos jardins do Vila Flor

O Curtir Ciência promove uma 
sessão de astronomia na noite 
de solstício de verão, 21 de junho. 
A atividade decorrerá em três 
turnos de 30 minutos, entre as 
21h30 e as 23h00 horas, na Citâ-
nia de Briteiros. Para evitar aglo-
merações de público em torno 
do telescópio, a lotação máxima 
por cada turno é de cinco pes-
soas, sendo a idade mínima de 
participação de seis anos.
 A promoção da Ciência é a mis-
são base do Curtir Ciência – Cen-
tro Ciência Viva de Guimarães. 
Nesta atividade reúne a divul-
gação da Citânia de Briteiros um 
dos mais conhecidos monumen-
tos arqueológicos portugueses, 

As marionetas de sombras po-
dem agora ser exploradas pelas 
escolas e pelos alunos através 
de um pequeno teatro de papel 
no Museu de Alberto Sampaio.
 O Museu  vimaranense vai ofe-
recer um exemplar da Lenda de 
Santa Catarina da Penha a todos 

os alunos e professores do 1.º 
ano do Ensino Básico de Guima-
rães.
 Para usufruir desta oferta é ne-
cessário agendar uma sessão 
gratuita do teatro de sombras 
que apresenta esta lenda junto 
do Serviço Educativo do museu. •

Curtir Ciência promove sessão 
de Astronomia na Citânia de Briteiros

Museu Alberto Sampaio 
oferece teatro de papel 
aos alunos do primeiro ano© Rui Dias / Mais Guimarães
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que promove e valoriza o patri-
mónio cultural e natural da região 
de Barcelos, Braga, Famalicão e 
Guimarães, através de ações de 
programação artística e cultural 
em rede. 
 Na sexta-feira, 25 de junho, uma 
nova edição do ‘Lufada’, com os 
músicos de jazz portugueses 
Bruno Santos e Ricardo Toscano. 
Com uma carreira consolidada na 
música e sendo vizinhos em Lis-
boa, deram concertos diários nos 
seus quintais e alpendres – du-
rante o período de confinamento 
– enquanto a internet transmitia 
e, no meio de todas as dúvidas e 
de toda uma confusão que nin-
guém sabia quando iria terminar, 
tiveram a sorte de, no dia a dia, 
se juntarem a aprender, relembrar 
ou esquecer clássicos e menos 
clássicos do repertório jazzísti-
co. O seu projeto “Backyard Ses-
sions”, inspirado numa ideia de 
Rita Redshoes que os “empurrou” 
para os seus quintais para “dar 
música aos vizinhos”, salta agora 
dos quintais lisboetas para o pá-
tio exterior do CCVF para oferecer, 
presencialmente, as novas cria-
ções ao público. 
 O mês de julho traz-nos o músico 
Bruno Pernadas logo no dia 2, as-
sinalando o seu regresso às edi-
ções com “Private Reasons” num 
concerto há muito aguardado em 
que terá a companhia cúmplice de 
vários outros músicos como João 
Correia (Tape Junk, Julie & The Car-
jackers), Afonso Cabral (You Can’t 
Win, Charlie Brown) ou Francisca 
Cortesão (Minta & The Brook Trout, 
They’re Heading West), entre ou-
tros nomes que integram um am-
plo conjunto de aristas que aqui 

se apresentam reunidos. Compo-
sitor, produtor e multinstrumen-
tista, Bruno Pernadas sobe assim 
ao palco do jardim do CCVF com o 
seu novo disco que surge em 2021 
depois de ter assinado recente-
mente a banda sonora do filme 
“Patrick” de Gonçalo Waddington 
e após ter lançado “How Can We 
Be Joyful in a World Full of Know-
ledge” (2014) e “Those Who Throw 
Objects at The Crocodiles Will Be 
Asked to Retrieve Them” (2016).
 O sopro artístico trazido por esta 
nova ‘Lufada’ termina a 9 de julho 
com o concerto de Surma que, 
para além da sua voz doce e da pa-
rafernália de instrumentos a que 
já nos habituou, surge em pleno 
jardim do CCVF acompanhada por 
João Hasselberg no contrabaixo 
e eletrónicas e Pedro Melo Alves 
na bateria e percussões. Depois 
da participação na edição online 
do Liverpool Soundcity, de ser um 
dos quatro artistas nacionais sele-
cionados para o ILMC 2021 (Inter-
national Live Music Conference), 
de um ciclo de três anos de roda-
gem do seu disco de estreia “Ant-
werpen” editado em vários países 
europeus e nomeado para melhor 
disco independente do ano pela 
IMPALA (Associação Europeia de 
Editoras Independentes), alcan-
çando destaque em meios inter-
nacionalmente prestigiados, e de 
em dois anos se ter apresentado 
ao vivo mais de 200 vezes em 16 
países diferentes, Surma – nome 
artístico de Débora Umbelino – 
junta-se em Guimarães em boa 
companhia para darem uma nova 
roupagem a músicas do seu disco 
de estreia e trazerem ainda mais 
algumas novidades. •

A música ganha assim vida nestes 
dias com os concertos do pianis-
ta Júlio Resende com um Ensem-
ble da Orquestra de Guimarães 
– apresentado no âmbito da pro-
gramação em rede que tem vindo 
a ser desenvolvida pelo Quadrilá-
tero Cultural –, do talentoso duo 
de músicos de jazz Bruno Santos / 
Ricardo Toscano com o seu proje-
to “Backyard Sessions”, do músi-
co Bruno Pernadas assinalando o 
seu regresso às edições com “Pri-
vate Reasons”, e ainda de Surma 
que surge acompanhada por João 
Hasselberg no contrabaixo e ele-
trónicas e Pedro Melo Alves na ba-
teria e percussões – três concer-
tos integrados na segunda edição 
do ‘Lufada’, que regressa em 2021 
depois de uma bem sucedida pri-
meira edição em igual período do 
ano passado. Todos os espetácu-
los têm entrada gratuita até ao 

limite da lotação do espaço.
 O primeiro desta série de concer-
tos que ocupam os finais de tarde 
(19h30) das próximas sextas-fei-
ras, acontece no dia 18 com o pia-
nista e compositor Júlio Resende 
acompanhado por um Ensemble 
da Orquestra de Guimarães. Afir-
mado como um dos mais inter-
nacionais músicos portugueses, 
contando já com sete álbuns edi-
tados, Júlio Resende tem um per-
curso que se inicia no jazz, passa 
pelo fado e pela palavra, e chega 
recentemente ao pop rock, abor-
dando várias formas e estilos mu-
sicais através do seu piano, que 
demonstram uma inquietação 
e uma originalidade que tornam 
as suas atuações experiências 
difíceis de esquecer e que, neste 
concerto, ganham toda uma nova 
dimensão ao retirar o piano do 
auditório para o jardim do CCVF, 

num desafio à capacidade de im-
provisar e criar novas paisagens e 
camadas a partir de matérias-pri-
mas inesperadas.  
 Apresentando-se com o seu re-
cente trabalho “Fado Jazz Ensem-
ble”, editado em finais de 2020, 
Júlio Resende surge no relvado 
na companhia da guitarra por-
tuguesa de Bruno Chaveiro e da 
bateria e instrumentos de per-
cussão de Alexandre Frazão para 
se juntar a um Ensemble da Or-
questra de Guimarães composto 
por Nuno Meira e Filipa Abreu e 
os seus violinos, Emídio Ribeiro 
com a sua viola, Carina Albuquer-
que no violoncelo, Joana Lopes no 
contrabaixo e ainda Vítor Castro 
na percussão. Este espetáculo é 
apresentado em Guimarães no 
âmbito da programação em rede 
que tem vindo a ser desenvolvida 
pelo Quadrilátero Cultural, projeto 

que conserva os vestígios de 
uma vasta povoação habitada no 

período castrejo pré-romano e a 
astronomia. •
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Portugal à mesa com

“Quem quer a sardinha assa-
da chega-lhe a brasa”

É nesta ocasião que as sar-
dinhas se encontram no seu 
melhor momento. As águas do 
mar mais quentes e enriqueci-
das fazem-nas engordar, tor-
nando-as deste modo de sabor 
único. 

Trata-se do peixe mais consu-
mido pelos cidadãos portugue-
ses durante o verão, sobretudo 
por ocasião dos santos popu-
lares, ou na chegada de férias 
dos portugueses pelo mundo. 

Não há quem lhe resista, gre-
lhada na brasa, a pingar no 
pão, em caldeiradas, ao sal, fri-
tas, no forno, em filetes, em es-
cabeche, panadas, em bolas…
com os mais diversos acompa-
nhamentos, as sardinhas são 
tão versáteis que gozam de 
enorme popularidade no recei-
tuário tradicional de norte a sul 

de Portugal.
É necessário ter em conta al-

guns procedimentos no ato de 
compra, confirmando o cheiro 
a mar, as guelras vermelhas-
-escuras e húmidas, de pele 
prateada, olhos brilhantes e 
firmes.  A cada dia se tenta im-
pingir peixe fresco com dias no 
gelo. ´

Do ponto de vista nutritivo, 
é um dos peixes mais saudá-
veis ao nosso alcance, devido 
ao seu elevado teor em cálcio, 
fósforo, ferro, magnésio, iodo e 
vitaminas. O seu consumo fa-
vorece a circulação sanguínea, 
previne doenças cardiovascu-
lares e reduz o perigo do can-
cro na próstata. 

Podem-nos condicionar os 
movimentos, mas nunca as re-
feições suculentas ao ar livre 
com familiares ou amigos, pru-
dentemente!

Envie as suas sujestões para: leitor@maisguimaraes.pt

Mário Moreira

Bom apetite! Um abraço gastronómico.

Sardinha – Rainha do verão

Deixar repousar as sardinhas em 
papel absorvente. Salpicar com 
sal 5 sardinhas por pessoa e deixe 
por 1 hora. Levar ao lume um tacho 
com água temperada de sal, 1 folha 
de louro e fio de azeite. Lave e po-
nha a cozer 5 batatinhas novas por 
pessoa, escorra e reserve. Asse 6 
pimentos vermelhos, até que a sua 
pele fique completamente preta. 
Estes pimentos são os mais carnu-
dos e os mais saborosos. Coloque-
-os dentro de um saco de plástico 
e feche durante alguns minutos. O 
calor da condensação vai permitir 
que a pele se remova com facili-
dade. Retirar todas as partículas 
pretas e sementes. Passar por 
água, cortar em bocados grossei-
ros. Numa pequena taça efetuar 

uma vinagreta com 10 colheres de 
sopa de azeite, 3 de vinagre bal-
sâmico, 1 dente de alho, folhinhas 
de orégãos e hortelã migadinhos. 
Envolver os pimentos neste molho. 
“Assar” as sardinhas, de preferên-
cia ao ar livre, vire-as e reserve em 
local quente. Numa frigideira com 
azeite, 1 ramo de alecrim, 2 dentes 
de alhos esmagados, adicione as 
batatinhas novas cozidas cortadas 
ao meio e deixe que fiquem bem 
coradinhas. Neste molho dispo-
nha pão em fatias, deixe fritar de 
ambos os lados para absorver os 
sabores.

Dispor as sardinhas em cima 
do pão. Em recipientes à parte 
faça acompanhar as batatinhas 
e a salada de pimentos.

“Sardinhas na brasa”

© Direitos Reservados

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

Mais Sal Salgado Almeida

Dê sangue!

Quarta-feira das 14h30 às 19h00
Terça-feira das 14h30 às 19h00
Sábado das 09h00 às 12h30

Local Casa do dador (Azurém)

COLHEITA PERMANENTE
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http://www.maisguimaraes.pt
http://www.maisguimaraes.pt


http:
https://casadasbaterias.com/

