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A entrevista a um dos rostos 
mais conhecidos do Trail Running 

nacional. Corre cerca de 5 mil 
quilómetros por ano, esteve na 

fundação do movimento “Guimarães 
Corre-Corre” e faz parte dos órgãos 

sociais da Casa da Criança.





03

FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

A IMPORTÂNCIA DA PLURALIDADE
NA COMUNICAÇÃO SOCIAL
MAIS GUIMARÃES - O JORNAL
UM JORNAL QUE NÃO É NOSSO,
É DE TODOS NÓS, É SEU.

A PLURALIDADE DE VOZES 
QUE NOS VALORIZA NÃO 
EXISTE SEM LIBERDADE 
DE IMPRENSA, SEM 
PLURALIDADE NA 
COMUNICAÇÃO.
DESDE 2013 QUE GUIMARÃES 
NÃO TINHA PLURALIDADE
NA COMUNICAÇÃO
(ESCRITA, ENTENDA-SE).

Por esse motivo, perdeu espaço de 
pensamento, de reflexão, de crítica, de 
conhecimento e de crescimento também. 
Porque para crescermos teremos sempre 
de englobar, de assimilar todos estes pro-
cessos. Perdemos todos com isso.

O nascimento do “Mais Guimarães – O 
Jornal”, vem dar resposta àquele que 
é um problema sério da comunidade 
vimaranense: a escassez de páginas 
para descrever e fazer pensar o conce-
lho, a cidade, o mundo hoje e a nossa 
vida e a vida dos nossos amanhã.

Mais do que falar e escrever, deve-
mos esforçar-nos sempre mais por 
saber ouvir. E pelas praças, esquinas, 
ruas e vielas, percebia-se que Guima-
rães invocava por um novo Jornal, por 
mais e melhor comunicação.

 Na elaboração do primeiro número do 
“Mais Guimarães – O Jornal”, que neste dia 
6 de outubro chegou à mão dos vimara-
nenses, pudemos contar com a preciosa 
colaboração de profissionais extraordiná-
rios e diversas pessoas que, amavelmen-
te, se juntaram ao nosso projeto, identi-
ficando-se com o seu propósito e com a 
sua linha editorial, baseada no Rigor, na 
Independência e da Pluralidade. 

Agradecemos, de coração, esses contri-
butos e esperamos poder contar com eles 
“eternamente”, e convidamo-lo também a 
si, a fazer parte deste projeto maior.

OBRIGADO.
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TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA ATÉ SI

O QUE DE MAIS IMPORTANTE 
ACONTECE NA CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!
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NESTA EDIÇÃO
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O VITÓRIA, NO TEMPO
DO FOOT-BALL (1927-1932)

ENTREVISTA AO REITOR DA
UNIVERSIDADE DO MINHO

SALVADOR
MARTINHA
TRAZ
A GUIMARÃES:
“NA PONTA
DA LÍNGUA”

FAROL DE AVEIRO, 
NOS RECORTES

DE PORTUGAL
E DO MUNDO

XII CONGRESSO
DA SPAT

CAMINHADA 
SOLIDÁRIA APCG
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NOVO PROJETO DO GRUPO MAIS GUIMARÃES

MAIS GUIMARÃES
O JORNAL

NAS BANCAS
À TERÇA-FEIRA

O JORNAL DE GUIMARÃES, 
DOS VIMARANENSES, DE 
TODOS E DE CADA UM
Um órgão de comunicação atento à 
realidade e preocupações locais, rigoroso, 
independente, sem qualquer dependência 
de natureza política, económica ou 
ideológica, e pluralista, privilegiando a 
publicação de informação diversificada 
de âmbito local. O Jornal desenvolve a sua 
atividade na expectativa de ser mais um 
elemento de promoção da identidade, da 
cultura local e regional, e do progresso 
económico, social e cultural de Guimarães.

Mais Guimarães – O Jornal é um órgão de 
informação que recusa o sensacionalismo, 
respeitando a privacidade dos cidadãos, e que 
é orientado por critérios de rigor, isenção e 
honestidade no tratamento das notícias.

Este novo jornal serve também como 
espaço de reflexão, de opinião, contando 
assiduamente com a colaboração de ilustres 
vimaranenses de diferentes sensibilidades 
e que aqui deixarão, à consideração dos 
leitores, as suas opiniões.

INFORMAÇÃO
GENERALISTA
E DESPORTO
NUM SÓ JORNAL
Em Guimarães a prática desportiva tem 
raízes profundas e marca o dia-a-dia do 
concelho. Atentos a essa realidade, no 
Mais Guimarães – O Jornal, apresentamos 
semanalmente uma secção específica 
com várias páginas dedicadas ao 
desporto, profissional e amador. 

INFORMAÇÃO
BEM ORGANIZADA
NUM JORNAL ATUAL
Apresentamos em todas as edições, 
a informação da forma mais clara e 
organizada. Em, pelo menos, 32 páginas 
(a cores) encontra tudo o que precisa de 
saber acerca do que é noticia, do que 
acontece em Guimarães.

COMPRE O JORNAL
E LEVE A REVISTA
Na primeira edição de cada mês, o 
seu novo Jornal vem acompanhado da 
revista Mais Guimarães, que passa a ser 
uma presença assídua e garantida com 
o seu jornal vimaranense. 

Em 30 edições, Mais Guimarães – A 
Revista da Cidade Berço, já conquistou 
a confiança dos vimaranenses. 
Grandes entrevistas e reportagens, 
rubricas interessantíssimas e 
informação atual e diversificada numa 
publicação mensal bem cuidada foram 
as bases deste sucesso. 

ANUNCIE NO GRUPO
MAIS GUIMARÃES
O projeto Mais Guimarães (jornal e revista) 
está disponível para colaborar com todos 
os que pretendam associar-se a um 
caminho de sucessos. Se quiser que a 
sua empresa/serviços ou eventos surjam 
nas nossas páginas só terá de entrar em 
contacto connosco para conhecer as 
soluções que temos para si. Regemo-
nos por princípios de rigor, transparência 

e assertividade comercial e as nossas 
campanhas publicitárias assumem 
também esse cariz, tornando-se mais 
apelativas e bem acolhidas pelo público.

Ao anunciar na Mais Guimarães, a preços 
muito competitivos, está a chegar, com 
qualidade de divulgação, imediatamente 
a milhares de pessoas.

ALGUMAS DAS MELHORES
EMPRESAS DO CONCELHO JÁ SÃO 
CLIENTES MAIS GUIMARÃES.

Se pensa que divulgar os seus produtos, 
serviços ou eventos, é muito dispendioso, 
é porque ainda não falou connosco. 
Contacte-nos.

ASSINE MAIS GUIMARÃES
O JORNAL

Por um valor mais reduzido, receba 
durante um ano Mais Guimarães - O Jornal.
52 Edições (Oferta de 12 edições da 
Revista) por apenas 38 €
(preço já com IVA incluído à taxa em vigor)
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D.XIMENES BELO

CONFERENCISTA DA PAZ 
E PEREGRINO DA PENHA
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A princípio, a distância entre Portugal e 
Timor poderia tornar a figura de D. Carlos 
Filipe Ximenes Belo numa personagem 
inacessível e de difícil contacto. Mas, o 
convite da Irmandade Nossa Senhora 
do Carmo da Penha para presidir a 122ª. 
Grande Peregrinação à Penha ajudou a 
vencer uma geografia de dificuldades. E 
assim, o eterno Bispo que levantou a voz 
e se manteve junto do seu povo em Díli 
quando a morte grassava, foi oficialmente 
recebido nos Paços do Concelho, numa 
sessão em que Domingos Bragança, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Guimarães, quis tributar, através de 
um ato solene, o reconhecimento dos 
vimaranenses para com coragem da 
pessoa que, em 1996, foi reconhecida 
com o prémio Nobel da Paz. 

A sessão ocorrida no dia 12 de se-
tembro, bastante concorrida pela 
transversalidade sócio-política vi-
maranense, antecedeu a conferência 
extraordinária comemorativa dos 40 
anos do 25 de abril de 1974, organi-
zada pelos “Colóquios Para a Cidade” 
com a colaboração do Observató-
rio Lusófono dos Direitos Humanos 
(OLDHUM). Na Sociedade Martins 
Sarmento, para onde confluíram 
cerca de centena e meia de pessoas, 
D. Ximenes Belo desenvolveu ideias 

sobre a necessidade de se trilhar um 
caminho espiritual para que os indi-
víduos possam alcançar a paz. Nas 
suas palavras, esta só se obtém atra-
vés de trabalho abnegado a que não 
pode faltar uma prescrição moral que 
funcione como baliza e orientação 
individual. Respondendo a perguntas 
da assistência, o Bispo apresentou 
ideias sobre a necessidade de se 
promover uma melhor redistribuição 
para diminuição das assimetrias en-
tre os hemisférios norte e sul.

D. Ximenes Belo revelou-se uma 
personalidade de grande dimensão 
pessoal não só enquanto conferencista 
mas também como membro da igreja 
católica. Para além de ter participado 
na procissão de velas saída na noite do 
dia 12 da Basílica de S.Pedro, no Largo 
do Toural em direção à Colegiada da 
Oliveira, procedeu ainda, na invernosa 
manhã do dia seguinte à celebração 
eucarística comemorativa dos 122 anos 
da Grande Procissão à montanha da 
Penha. Ao despedir-se, contou uma 
história da sua juvenilidade em que 
a sua mãe o incentivava a rezar pela 
Hungria ocupada, lembrando aos pre-
sentes a necessidade, hoje, se ter de 
rezar para que a mesma Hungria não 
se autoexclua com vedações. •
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ENTREVISTA

ANTÓNIO M. CUNHA,
REITOR DA UNIVERSIDADE DO MINHO 

Nasceu em Braga em 1961 e
licenciou-se em Engenharia de 
Produção, na Universidade do Minho, 
em 1984, tendo iniciado, nesse mesmo 
ano, a sua carreira docente na referida 
instituição. No ano de 1991 conclui 
o doutoramento e em 2003 alcança 
a distinção de catedrático. A Mais 
Guimarães conversou com o Reitor da 
UMinho, no cargo desde 2009, para 
saber mais sobre o novo ano letivo na 
Instituição de Ensino Superior.

 Como está a decorrer o início 
 deste ano letivo? 

Está a correr muito bem porque o pro-
cesso do concurso nacional de acesso 
foi um processo que se traduziu numa 
entrada, generalizada, de um maior nú-
mero de candidatos no Ensino Supe-
rior e também na UMinho. Foi o maior 
número dos últimos quatro anos, tendo 

 “NÃO PERCEBO AS
DÚVIDAS QUE SE LEVANTAM 
SOBRE A PASSAGEM DA 
UMINHO A FUNDAÇÃO”

TEXTO: MARCELA FARIA • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES / DIREITOS RESERVADOS

havido durante os últimos anos um 
decréscimo por várias razões. Atual-
mente, temos a entrada de estudantes 
por três regimes: o maior contingente, 
cerca de 2700, é o concurso nacional 
de acesso, mas depois existem outros 
regimes, maiores de 23 anos, estudan-
tes provenientes de estatuto especial 
e ainda transferências. Desde o ano 
passado, e pelo segundo ano, temos 
um novo regime: o regime de estudan-
te internacional. Estes estudantes, de 
países fora da União Europeia, candi-
datam-se à Universidade fazendo um 
exame específico, que é a Universida-
de que elabora, e têm um regime de 
propinas específico. Uma vez que não 
são financiadas pelo estado português, 
pagam as propinas a custo real.

No ano passado tivemos 40 alunos e 
este ano temos mais 60 oriundos de 
vários países, com destaque especial 
para o Brasil, Angola e China. Há tam-
bém estudantes de outros países de 
língua portuguesa e também alguns do 
leste europeu. A Universidade foi ca-
paz, este ano também, de se preparar 
ainda mais adequadamente, nomea-
damente com diversas melhorias ao 
nível de manutenção de edifícios e de 
instalações dedicadas aos estudantes. 

Os campi, Azurém e Gualtar, estão 
mais bonitos, mais arranjados e está 
tudo a correr muito bem.

 Em que campo se verificaram os 
 maiores problemas no arranque 
 do novo ano letivo? 

No arranque não há grandes problemas. 
Toda a logística funciona bem. Temos 
algumas mudanças na plataforma da 
Direção Geral do Ensino Superior, que 
é utilizada para gestão das bolsas de 
estudo, até por obrigações de mudanças 
do quadro legal, e esperamos que isso 
não seja impeditivo de haver um pro-
cessamento de bolsas do primeiro ano. 
O governo garantiu-nos que tudo está a 
correr dentro da normalidade. 

Quais as vantagens da passagem da 
UMinho para Fundação?

A mudança de regime é uma aspiração 
antiga, digo antiga porque a Univer-
sidade fez esse pedido, pela primeira 
vez, e aprovou essa questão, em maio 
de 2011. Depois voltou a reiterar essa 
vontade em janeiro deste ano, quando 
o governo voltou a reabrir esse pro-
cesso, e fez uma confirmação agora 
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“AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEVEM SER PARTE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PORTANTO A PASSAGEM PARA 
FUNDAÇÃO É PARA FUNDAÇÃO PÚBLICA. NÃO HÁ QUALQUER 
SENTIDO EM FALAR DE PRIVATIZAÇÃO.”

universidades a nível internacional que 
têm uma flexibilidade que nós não te-
mos. Temos de ganhar projetos, temos 
de competir, trabalhar conjuntamente, 
ganhar projetos com outras univer-
sidades, mas do lado daqui as coisas 
demoram. Sinceramente, para mim, é 
um projeto que só apresenta vanta-
gens. E digo, com toda a frontalidade, 
que não percebo, não percebo mesmo 
as dúvidas que se levantam sobre essa 
questão. Este processo foi iniciado em 
2011, o atual governo, devido a várias 
questões de contexto e devido ao 
posicionamento que teve inicialmente, 
adiou a questão nos primeiros anos 
do seu mandato. Desde o final do ano 
passado decidiu reabrir este processo 
e em dezembro comunicou à Universi-
dade que o processo podia ser rea-
berto. A Universidade confirmou a sua 
intenção em janeiro. Posteriormente, 
o governo quis passar para a análise, 
mas entendeu que para o analisar de-
veria ser com as contas de 2014. Essas 
contas foram aprovadas na primeira 
semana de junho pelo Conselho Geral. 

No final de julho o governo começou a 
avançar com o processo e em Agosto 
chegou-nos aquilo que poderia ser 
uma proposta dos estatutos da fun-
dação. Do meu lado, tentarei sempre 
e lutarei para que a Universidade dê 
este salto. É um processo que está a 
ser trabalhado há muito tempo. Espero 
que seja levado a bom termo.

 As recentes distinções e prémios 
 atribuídos à UMinho fizeram com 
 que a procura aumentasse? 

É uma pergunta difícil. A Universi-
dade tem 54 cursos de licenciatura/
mestrado integrado, cerca de 150 
cursos de mestrado e 30 de douto-
ramento e portanto as realidades 
são diferentes nas diversas áreas. 
Os prémios trazem, indiscutivelmen-
te, prestígio e são muito importan-
tes. Entendo que, em determinadas 
áreas, mais do que trazer mais alu-
nos trazem alunos com médias mais 
elevadas, o que é muito importante 
e interessante para nós.

Mas é totalmente diferente fazer 
uma análise dessas num curso 
como a nossa Licenciatura em 
Informática, que tem um numerus 
clausus de 140 alunos, em que 
entrar mais cinco ou seis alunos, 
esse acréscimo possa não se 
sentir, do que, por exemplo, num 
curso como Física, que é muito 
especializado e em que o numerus 
clausus é de vinte alunos, e que 
nos anos anteriores não tem en-
chido. É sobretudo nos cursos mais 
pequenos e com uma procura mais 
específica que essa situação se 
sente. Sente-se no cômputo geral, 
em algumas dezenas de alunos, 
mas creio que se sente mais na 
qualidade dos alunos.

em setembro no conselho geral. É um 
passo que faz parte do programa deste 
Reitor, da candidatura deste Reitor, do 
programa para o quadriénio. 

É algo assumido pela Universidade a 
vários níveis como uma mudança de 
importância estratégica para o funcio-
namento da Universidade. As razões 
prendem-se, exclusivamente, com a 
autonomia, tem sido sempre o meu 
discurso de um modo muito claro e em 
todas as questões: quer em questões 
de enquadramento geral no Ensino Su-
perior, quer nas pequenas questões do 
dia-a-dia. As universidades hoje, so-
bretudo as que têm uma relação muito 
grande com o exterior, uma procura 
significativa de fontes de alternativas 
de financiamento, como é o caso da 
UMinho, estão muito envolvidas quer 
em questões de procura de estudan-
tes estrangeiros, quer em projetos 
nacionais e europeus com empresas 
e outras entidades que precisam de 
um quadro de flexibilidade, que não é 
absolutamente compatível com aquilo 
que temos na Administração Pública. 
Quadro que, devido a circunstâncias 
que todos conhecemos, se tornou 
ainda mais restritivo e que nos cria 
dificuldades no dia-a-dia. 

As universidades públicas devem 
ser parte da Administração Pública 
e portanto a passagem para funda-
ção é para fundação pública, por isso 
não há qualquer sentido em falar de 
privatização. Estamos a falar de uma 
fundação pública, mas que, mercê de 
uma especificidade que tem, que todos 
compreendemos, pode usar o direito 
privado em algumas pequenas situa-
ções, nomeadamente na contratação 
de pessoal. As universidades têm hoje, 
como toda a Administração Pública, 
enormes restrições à entrada de novos 
quadros. A admissão de funcionários 
pelo Estado está extremamente restrin-
gida e as universidades não escapam 
a essa questão. Procuramos ganhar 
projetos internacionais e depois não os 
conseguimos executar porque quer o 
tempo que temos para conseguir con-
tratar alguém, quer as dificuldades que 
temos são absolutamente enormes. Por 
isso faz todo o sentido que a universi-
dade queira migrar para um quadro de 
autonomia mais alargado.

Volto a referir que as universidades 
são Administração Pública, estarão 
certamente obrigadas a tudo o que são 
critérios de transparência, equidade e 
prestação de contas. Sob esse ponto 
de vista o que pode resultar é o acen-
tuar dessas práticas e nomeadamente 
das práticas de uma prestação de 
contas integral e transparente. Mas as 
universidades são uma Administração 
Pública em concorrência com outras 
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 Como vê a diversificação/aumento 
 da oferta educativa no concelho de 
 Guimarães? Nomeadamente o novo 
 polo do Instituto Politécnico do 
 Cávado e do Ave. 

Vejo como algo bastante positivo. 
Sempre defendi a importância do 
sistema binário no ensino superior. 
Dentro deste contexto, creio que 
deverá haver áreas de educação e 
de formação que deverão ser feitas 
pelo sistema politécnico e não pelo 
universitário. E é muito importante 
que em Guimarães e Braga também 
exista essa oferta. É algo positivo 
para a economia da região, para a 
oferta que as famílias e os estudan-
tes da região podem ter em conta.

 Qual o papel do Reitor na receção dos 
 novos alunos? Que opinião tem sobre 
 a praxe e os grupos académicos? 

São questões que, de facto, tive-
ram no passado alguns registos de 
comportamentos não adequados e 
que importa impedir que aconteçam. 
A minha posição sobre isso é mui-
to clara: a Universidade tem de ser 
um grande espaço de liberdade de 
comportamento, de pensamento livre 
e de comportamento livre. As ques-
tões das diferenças de formação das 
áreas do conhecimento, as diferenças 
que tenham a ver com a multiplicida-
de de estudantes de diversos países 
geram um local de cultura onde a 
diversidade deve ser interpretada 
como uma riqueza. A Universidade e 
o Reitor têm de criar condições para 
que a Universidade seja um espaço 

de liberdade e diversidade e os com-
portamentos dos estudantes, mesmo 
que não sejam comportamentos com 
os quais eu concorde totalmente, são 
comportamentos que deverão existir. 

Em relação ao modo como os estu-
dantes celebram, festejam e con-
vivem, creio que tem de haver uma 
margem de liberdade e a Univer-
sidade respeita a forma como os 
estudantes querem fazer as coisas. 
É evidente que esta liberdade tem 
limites, os limites são as regras fun-
damentais da universidade, os esta-
tutos, onde está muito claramente 
explícita a questão do respeito pela 
pessoa humana e pela liberdade 
individual. Tentando ser mais obje-
tivo, é evidente que, seja qual for o 
comportamento, nenhum estudante 
pode ser obrigado a fazer algo que 
não quer fazer. A Universidade fará 
tudo e empenhar-se-á de todos os 
modos que conseguir para garantir 
que nenhum estudante seja coagido 
a fazer algo que não queira fazer.

Além disto, não serão também 
permitidas práticas ruidosas que 
perturbem outras atividades nos 
campi. Devo dizer que, ao longo dos 
seis anos como Reitor, esta ques-
tão evoluiu muito positivamente. Os 
estudantes foram percebendo que, 
de facto, a universidade é um espaço 
onde existem muitas outras ativida-
des para além das atividades letivas e 
perceberam também esta mensagem 
que a Universidade foi transmitindo. 
Este ano não há qualquer registo de 
alguma situação digna de nota.

 Nos últimos anos tem havido uma 
 grande colaboração institucional 
 entre a UMinho e a Câmara Municipal 
 de Guimarães. O que pensa deste 
 relacionamento? 

A relação entre a UMinho e a Câmara 
de Guimarães só pode ser considera-
da exemplar porque atingiu uma di-
mensão muito grande e, mais do que 
isso, atingiu um nível de entrosamen-
to muito bom. Uma relação institu-
cional, entre uma Universidade e uma 
autarquia, duas universidades, duas 
instituições carece de um relaciona-
mento ao nível das lideranças, das 
lideranças estabelecerem um quadro 
de colaboração e haver um quadro de 
objetivos. Mas também para a von-
tade das lideranças poder funcionar 
exige uma articulação dos serviços, 
das diferentes pessoas envolvidas 
que têm de consumar essa vontade 
das lideranças máximas.

Em Guimarães, devido a um percurso 
muito consolidado, muito conjunto, 
com vários projetos, com uns a corre-
rem bem, outros mais ou menos bem, 
o que acontece é que esse entrosa-
mento existe a vários níveis. Existe um 
entrosamento muito grande entre as 
lideranças e as estruturas. As relações 
são institucionais, não deixando de ser 
entre pessoas, mas mais do que isso 
são ao nível institucional máximo. 

Mesmo as outras forças políticas, no-
meadamente do lado da autarquia de 
Guimarães, têm uma relação extrema-
mente positiva com a Universidade. O 
espectro político, o suporte político é 
muito forte. Temos feito coisas muito 
interessantes a vários níveis: Couros 
é uma evidência; o Avepark também, 
com as dificuldades que teve mas que, 
esperemos, se vão resolvendo com a 
nova ligação; a zona nascente do cam-
pus de Azurém está a ser arranjada, do 
lado pertencente à Câmara e também 
do lado da Universidade. Tudo isto são 
projetos muito importantes. O Labora-
tório da Paisagem é também um local 
físico dessa colaboração. Há vários 
exemplos desta colaboração marcante, 
de que muito nos orgulhamos, entre 
universidade e autarquia, que tem efei-
tos muito positivos para a cidade. •

“ESTA LIBERDADE TEM 
LIMITES, OS LIMITES
SÃO AS REGRAS 
FUNDAMENTAIS DA 
UNIVERSIDADE, OS 
ESTATUTOS, ONDE ESTÁ 
MUITO CLARAMENTE 
EXPLÍCITA A QUESTÃO DO 
RESPEITO PELA PESSOA 
HUMANA E PELA
LIBERDADE INDIVIDUAL.”
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Guimarães respondeu, mais uma vez, 
positivamente e as ruas encheram-se 
de cor e animação. O percurso mais 
exigente, a mini-matarona, teve a 
participação de 204 corajosos (André 
Silva e Lurdes Pereira foram os primei-
ros nas respetivas categorias) e foram 
mais de 3000 os que participaram na 
caminhada de cariz solidário. 

Junto ao estádio, no percurso de cadei-
ra de rodas, foram 16 os participantes 
que, bravamente, com maior ou menor 
dificuldade, e sob um caloroso aplauso 
do público presente, superaram os cerca 
de seiscentos metros da prova. 

A Associação de Paralisia Cerebral 
de Guimarães pretendia, com a 
iniciativa deste ano, recolher verbas 
para o pagamento de duas viaturas 
adquiridas para colmatar as neces-
sidades logísticas atuais. 

A entrega de prémios decorreu na 
Pista de Atletismo Gémeos Castro com 
enquadramento musical da banda 
vimaranense “Bandstand Blues Band” 
e os discursos finais de agradecimen-
to aos vimaranenses, e reiteração de 
confiança no trabalho desenvolvido 
pela APCG, foram proferidos por Rui 
Barreira, diretor do centro distrital da 
Segurança Social, e por Domingos Bra-
gança, presidente do município.

Esta foi já a 9ª edição da Caminhada, 
Mini-maratona e Percurso de cadeira de 
rodas organizada pela Associação de 
Paralisia Cerebral de Guimarães. 
A Mais Guimarães deixa-lhe algumas das 
mais bonitas imagens deste domingo de 
“Pessoas Diferentes, Direitos Iguais”. •

EVENTO SOLIDÁRIO

CIDADE 
BERÇO
COM A 
APCG
TEXTO: MARCELA FARIA
FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES / MARCO JACOBEU
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EVENTO

GREEN
SUNSET PRAÇA
TEXTO: MARCELA FARIA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

No âmbito da Semana Europeia da Mo-
bilidade, realizou-se a 19 de setembro o 
Green Sunset Praça. À festa associada à 
despedida do verão, juntaram-se os ideais 
verdes próprios da referida semana.

O evento teve início à tarde, mas o número 
de vimaranenses que rumava ao centro 
histórico aumentou com o cair da noite. A 
preocupação ambiental era especialmente 

notada pela presença de um grupo res-
ponsável por alertar para a necessidade 
de, apesar do divertimento, não se esque-
cer a separação do lixo e a colocação do 
mesmo nos locais adequados (procuran-
do evitar situações que muitas vezes se 
conhecem após celebrações nas ruas da 
cidade). A Mais Guimarães deixa-lhe algu-
mas imagens do evento, que se prolongou 
até às duas horas da manhã. •

CULTURA

CASA DA 
MEMÓRIA ABRE 
PORTAS A 19 DE 
MARÇO

A data de abertura foi anunciada 
por Domingos Bragança numa 
conferência em que apresentou 
também José Nobre, diretor do de-
partamento de cultura da Câmara, 
como novo diretor executivo da 
Casa da Memória, cargo anterior-
mente desempenhado pelo demis-
sionário César Machado.

A Casa da Memória, situada na avenida 
Conde Margaride, no local da antiga 
fábrica “Pátria”, pretende assumir-se 
como uma âncora da História e da 
Cultura de Guimarães, na perspetiva 
histórica, social, cultural e económica.

A Casa da Memória tem um Conse-
lho Consultivo do qual fazem parte 
diversas instituições vimaranenses, 
associações culturais e desportivas 
e instituições religiosas e de ensino 
que foram convocadas em maio deste 
ano, por Domingos Bragança, para a 
primeira reunião do referido conselho. 

Pelo espaço vimaranense já pas-
saram, entre outras, exposições 
temporárias como a Contextile 2012 
– Trienal de Arte Têxtil Contempo-
rânea, a História do Desporto em 
2013 (no âmbito da capital Europeia 
do Desporto) e exposições do pro-
jeto “Reimaginar Guimarães”. 

Após alguns adiamentos, a Casa da 
Memória abrirá a 19 de março de 2015.
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AMBIENTE

“MUNICÍPIO ECOXXI 2015”

14ª SEMANA EUROPEIA
DA MOBILIDADE 

GUIMARÃES RECEBE 
BANDEIRA VERDE 

TEXTO: MARCELA FARIA

TEXTO: MARCELA FARIA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

A CIDADE BERÇO RECEBEU 
A DISTINÇÃO DE “MUNICÍPIO 
SUSTENTÁVEL” NA PRIMEIRA VEZ EM 
QUE APRESENTOU CANDIDATURA 
AO GALARDÃO. GUIMARÃES FOI, 
DE RESTO, O ÚNICO TERRITÓRIO 
DA REGIÃO A ACOLHER ESTE 
RECONHECIMENTO AMBIENTAL.

“ECOXXI 2015 - Bandeira Verde”, 
distinção enquadrada no Programa 
de Educação para a Sustentabilida-
de, implementado em Portugal pela 
Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE), premeia o rumo sustentável 
que Guimarães assume e no qual 
pretende continuar.

Na classificação dos 21 indicadores que 
distinguem a adoção de boas práticas, 
políticas e ações ambientais, a Câmara 
Municipal de Guimarães obteve uma pon-
tuação de 74%. Limpeza urbana, recolha 
de resíduos, reciclagem, água, partici-
pação ativa, conservação da natureza, 
educação ambiental, mobilidade, energia, 

turismo e ordenamento do território eram 
alguns dos pontos em destaque. Apenas 
quatro dos 43 municípios que se candida-
taram este ano obtiveram uma pontuação 
superior aos 80% e Guimarães ficou entre 
os primeiros dez lugares de destaque.

Amadeu Portilha, vice-presidente do 
município vimaranense, que recebeu o 
prémio em Sesimbra, referiu que a conti-
nuidade das iniciativas para uma cidade 
berço mais verde trarão, certamente, 
uma ainda melhor posição na próxima 
candidatura e destacou o entusiasmo 
que a distinção também traz para o 
percurso até à almejada distinção como 
Capital Verde Europeia 2020. •

A semana de sensibilização para as 
questões ambientais decorreu de 16 
a 22 do mês passado e ficou marcada 
por várias iniciativas entre as quais se 
destacam o dia sem carros, o passeio de 
bicicleta noturno e diversas atividades 
culturais e desportivas. O tema deste 
ano ‘Escolhe. Muda. Combina” preten-
deu ressalvar a importância da multi-
modalidade, incentivando a utilização 
combinada de vários meios que possibi-
litem maiores poupanças ambientais.

A Semana Europeia da Mobilidade foi 
estabelecida para que os europeus 
se detivessem mais declaradamente 
a pensar sobre estas questões que 
podem, de facto, mudar as suas vidas 
(tanto em termos ambientais como a 
nível económico, social e de saúde).

A mensagem que os promotores 
também ambicionaram passar du-
rante esta semana foi a de que as 
dificuldades do dia-a-dia como pro-
blemas de trânsito e estacionamen-
to passariam a não acontecer tantas 
vezes se as pessoas optassem por 
meios de transporte públicos ou 
pelo estacionamento mais distante, 
que as fizesse caminhar um pou-
co pela cidade. De facto, muitos 
percursos de carro poderiam ser 
concretizados de forma pedonal. 

Em Guimarães, o primeiro dia da iniciativa 
começou com atividades culturais, que 
se prolongariam ao longo da semana, na 
sede do Cineclube (com um concurso de 
fotografia e curta-metragem) e na Biblio-
teca Municipal Raúl Brandão (com a hora 
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do conto). Como estas duas atividades, 
também o “B-A-BA da bicicleta”, na Plata-
forma da Artes, se manteve até ao último 
dia. Ao longo da semana, houve espaço 
para outras atividades: cinema ao ar livre, 
passeio de bicicleta noturno pelo centro 
da cidade, uma “Green Sunset Party” no 
Centro Histórico, uma subida de teleféri-
co ao cair da noite e descida a pé até ao 
parque da cidade, uma caminhada e 
mini-maratona solidária e um trail 
livre, concertos de bandas locais na 
Alameda S. Dâmaso e ainda um “Gui-
marães Corre-Corre” especialmente 
dedicado à mobilidade urbana.

O encerramento da Semana Europeia 
da Mobilidade aconteceu com a con-
ferência “Território e Mobilidade”, que 
decorreu no auditório da Fraterna.

A Semana Europeia da Mobilidade 
teve a coordenação da Unidade 
Operacional Transporte Local in-
tegrante da Unidade de Missão da 
Candidatura de Guimarães a Capi-
tal Verde Europeia 2020. •
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O S. Mamede Centro de Artes e Espetá-
culos vai receber no próximo dia 10 de 
Outubro o mais recente espetáculo de 
Salvador Martinha. Trata-se da primeira 
vez, a solo, do humorista em Guimarães. 
E como confidenciou à Mais Guimarães 
esta é também a primeira vez “lúcido”. 

Salvador Maria Ferro Pinto de Magalhães 
Martinha estreou-se em 2003 no teatro
S. Luiz com uma “apresentação bizarra”.

Filho da escritora Rita Ferro, o humorista 
também escreve. Para si e para os outros. 
É autor a apresentador de programas 
de TV. Também pudemos vê-lo na série 
Sal, transmitida pela SIC, ao lado de João 
Manzarra, Rui Unas e César Mourão.

Na RFM alcançou a transversalidade do 
público e foi, curiosamente, com a rádio 
que se tornou ainda mais popular.

Convenceu os pais que podia viver
de fazer rir quando aos 20 anos
deixou de lhes pedir dinheiro.

O espetáculo “Na Ponta da Língua”
é uma espécie de best off do
“Cábula”, onde Salvador quer
gargalhadas de 12 em 12 segundos.

Enquanto não chegar aos 40
vamos acompanhando a sua
graça. Depois disso, é possível
que o encontre a gerir um quiosque 
em Serpa. Como nos partilhou
“gostava de ser um homem simples”.

 Finalmente, incluiu Guimarães na sua 
 tour. Que expetativas tem em relação 
 ao espetáculo no S. Mamede e 
 também ao público de Guimarães, 
 que há muito ansiava tê-lo cá... 

É a primeira vez que vou a Guimarães 
a solo, e já agora, lúcido, porque 
das outras vezes em que estive em 
Guimarães foi com o coletivo de 
Stand-up “LX Comedy club”.  
 
 O que tem o Salvador na ponta 
 da língua sobre Guimarães? 

Tudo. O “Na ponta da língua”, não sei 
se sabe, mas nasceu em Guimarães. 

 A sério? Ou é mais uma 
 das suas piadas? 

Estou a brincar. Nasceu no Porto.  
Olha, no fundo é como o jogador
André André a época passada. Nascido 
no Porto e a brilhar em Guimarães.
 
 Fale-me deste espetáculo. 
 “Na Ponta da Língua” é uma 
 espécie de best off do “Cábula”? 

Sim, é um espetáculo que está com 
muito ritmo. Quero as pessoas
a rir de 12 em 12 segundos.

 Por isso, podemos deduzir que 
 a gargalhada está garantida do 
 primeiro ao último minuto? 

Sim, se ninguém morrer a meio, porque 
pode acontecer e depois vem com 
desculpas “ah, a dona Arminda não se 
riu do princípio ao fim”.
 
 Qual é para si a definição de 
 um espetáculo perfeito? 

Começar à grande, continuar em 
grande e acabar em grande. Muitas 
vezes só se consegue umas das
coisas ou duas. As três juntas
é, de facto, perfeito.
 
 É possível fazer uma distinção entre 
 o público do norte e o público do sul? 

Sim, quando digo boa noite no norte 
respondem-me “Boa noite, o caralho!”.

Agora a sério, na reação das
pessoas nem sempre se nota,
mas, por exemplo, no final dos 
espetáculos há sempre pessoas
que ficam para tirar fotografias
comigo e no sul não acontece tanto.
De certa forma parece que têm
mais carinho pela nossa ida
a determinada cidade.

ESPETÁCULO

SALVADOR
MARTINHA
TRAZ “NA
PONTA DA
LÍNGUA” A
GUIMARÃES
TEXTO: ANDREIA LOPES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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 Da mesma forma que se faz 
 uma distinção do público por faixa 
 etária. Considerando que os seus 
 temas são muito atuais, o público 
 mais velho nem sempre 
 entende a piada... 

Pode acontecer. Muitas vezes tento 
contextualizar e se falar, por exemplo, 
de whatsapp tenho que sugerir ao 
público mais velho que vá ao Google. 
O problema é que a seguir tenho de 
explicar o que é Google.
 
 O bloco de notas do iphone é 
 uma ferramenta imprescindível, 
 segundo soube. Como é o seu 
 processo de criação? 

Sempre. O meu bloco de notas do 
iphone parece um diário de louco. 
Tenho vários apontamentos que 
depois não sei o que querem dizer. 
Passo muito tempo a decifrar coisas 
como “Velhinhos que voam” ou 
“Árvore de bollycaos”
 
 É uma mais-valia para o humorista 
 escrever os próprios textos? 

Sim, caso contrário, não está
a ser humorista na sua totalidade.
Está a ser ator. 

 Faz humor desde os 20 anos. É autor 
 e apresentador de programas de TV, 
 mas curiosamente, foi com a rádio 
 que se tornou mais popular. Que 
 opinião tem acerca deste fenómeno? 

Não sei se foi com a rádio. A rádio tem 
é uma audiência mais transversal. 
 
 Em 2011 disse num programa de 
 televisão que “os pais encaram 
 o humor como a prostituição”. Já 
 conseguiu convencer os seus pais 
 que é bom a fazer rir os outros e 
 ainda por cima consegue viver disso? 

Sim, já! E sabe porquê? Porque não 
lhes peço dinheiro. Os pais passam 
a respeitar os filhos a partir desse 
momento e comigo foi aos 20 anos.
 
 Assumiu-se como um miúdo com 
 graça que faz rir desde os 10 anos. 
 Fazer humor era o único percurso 
 possível ou vê-se a fazer outras 
 coisas profissionalmente? 

Penso muitas vezes nisso. O meu sonho é 
retirar-me aos 40 anos e passar a ter uma 
vida simples. Longe do lado mediático e 
mais perto da minha família. No fundo 
gostava de ser um homem simples. Talvez 
dono de um quiosque em Serpa. •

PUB

“GOSTAVA
DE SER DONO DE

UM QUIOSQUE
EM SERPA”
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MOVIMENTO ROTÁRIO

GOVERNADOR
ANTÓNIO VAZ
EM GUIMARÃES
TEXTO: ELISEU SAMPAIO
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

No passado dia 17 de setembro, 
António Vaz, Governador do Distrito 
Rotário 1970, fez a sua visita oficial ao 
Rotary Club de Guimarães. 

A visita teve o seu início na sede do 
clube vimaranense, onde o governador 
e a sua esposa, Marlene Pereira, foram 
recebidos por Rui Guedes, presidente 
do clube de Guimarães, e sua esposa, 
Margarida Guedes, bem como por  um 
número significativo de membros do clu-
be. Seguiu-se uma reunião de trabalho 
do Governador com o Conselho diretor a 
par de um encontro dos cônjuges numa 
unidade hoteleira da cidade berço. 

Nesta visita, destaque para a apresenta-
ção, no Hospital Senhora da Oliveira, do 
Projeto de Hemodinâmica do Serviço de 
Cardiologia. Este projeto tem um custo 
previsto de cerca de um milhão e meio 
de euros e pretende dotar o hospital de 
Guimarães de um serviço de excelência, 
considerado “estratégico” para a afirma-
ção da unidade hospitalar vimaranense. 
O Projeto de Hemodinâmica do Serviço 
de Cardiologia envolve o Rotary Club 
de Guimarães, o Serviço de Cardiologia 
do Hospital de Guimarães e a Câmara 
Municipal de Guimarães, tendo sido 
lançado no início deste ano. O encon-
tro contou com a presença de Delfim 
Rodrigues, administrador do hospi-
tal, Domingos Bragança, presidente 
da câmara municipal de Guimarães, 
António Lourenço, diretor do serviço de 
cardiologia, e de Victor Sanfins, médi-
co-cardiologista e também membro do 
Rotary Club de Guimarães. 

A visita oficial do Governador terminou 
com a reunião festiva numa unidade ho-
teleira de Guimarães em que estiveram 

presentes cerca de 80 rotários, de Gui-
marães e de diversos clubes da região. 
De referir também a presença de Paula 
Oliveira, vereadora da Câmara Municipal 
de Guimarães para a área social, Hum-
berto Cerqueira, Presidente da Câmara 
Municipal de Mondim de Basto e Bento 
Marques, comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Guimarães.

Rui Guedes, presidente do Rotary Club 
de Guimarães, no seu discurso, apre-
sentou ao Governador os atuais proje-
tos do clube, nomeadamente o Banco 
de Cadeiras de Rodas, o Banco Alimen-
tar, o Projeto de Hemodinâmica, e o 
Projeto DAE. Na reunião festiva foram 
entregues mais dois desfibrilhadores 
automáticos externos, um ao Coman-
dante dos Bombeiros Voluntários de 
Guimarães e outro ao presidente da 
Câmara Municipal de Mondim de Basto. 
Aos companheiros António Lopes e 
Eduardo Ferreira, membros do Ro-
tary Club de Guimarães foram ainda 
entregues, durante a reunião, títulos 
de reconhecimento “Paul Harris”, pelas 
doações feitas à Rotary Foundation.

ADELINA PINTO
NO ROTARY CLUB DAS TAIPAS

Adelina Paula Pinto, vereadora da 
Educação da Câmara Municipal de 
Guimarães, deu, no passado dia 22 de 
setembro, e a convite do Rotary Club 
de Caldas das Taipas, uma palestra 
subordinada ao tema “Analfabetismo 
Básico vs Analfabetismo Funcional”.

Inserida no Mês rotário dedicado ao 
Ensino Básico e da Alfabetização, a 
vereadora deixou alguns alertas rela-

cionados com este tema, fazendo um 
paralelismo entre o antes e o agora na 
educação: “Antigamente, era analfabeto 
quem não sabia ler, escrever e contar, 
o chamado analfabetismo básico. Hoje, 
contudo, com as novas literacias e os 
novos códigos (digital, informativo, fi-
nanceiro, musical, artístico…), exigem-se 
novas competências para se conseguir 
partilhar, produzir conhecimentos, co-
municar, sendo o analfabetismo funcio-
nal o grande problema do século XXI. 
As gerações mais velhas, por exemplo, 
são emigrantes digitais, mas os jovens, 
sendo nativos digitais, arriscam-se a ser 
analfabetos funcionais, pois têm de ser 
ensinados e escolarizados.”

Para Adelina Pinto, a literacia é impor-
tante à escala macroeconómica, pelo 
que “não chega investir na educação 
básica, é necessário investir na literacia 
de adultos, uma vez que é fundamental 
para a sobrevivência num mundo cada 
vez mais competitivo. Portugal tem bai-
xas competências de literacia e a baixa 
escolarização contribui para o facto de 
não haver ambição nem expectativas. 
Ambientes pobres em literacia provocam 
maus desempenhos ao nível das institui-
ções económicas e sociais como escolas, 
outras organizações, empresas…

É, pois, imperioso que Portugal invista 
na educação básica, no pré-esco-
lar, nas novas gerações, pois o país 
pagou um preço elevado por não ter 
aumentado a oferta de competências 
de literacia ao dispor da economia (PIB 
perdido e redução do padrão de vida 
da maioria dos portugueses)”, acres-
centou a vereadora da educação. •
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TEXTO: MARCELA FARIA
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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CULTURA

II FESTIVAL INTERNACIONAL
DE GUITARRA DE GUIMARÃES

O evento, organizado pela Sociedade 
Musical de Guimarães e com direção 
artística de Nuno Cachada, acontecerá 
de 26 a 29 de dezembro.

Concertos, Masterclasses, o II Con-
curso Internacional de Guitarra de 
“Cidade de Guimarães” e um Ciclo de 
conferências são as quatro partes 
distintas da segunda edição deste 
festival vimaranense.

A 26 de dezembro, pelas 21h00, no Paço 
dos Duques, atuará Pedro Rodrigues 
e no dia seguinte, no mesmo local e à 
mesma hora, surgirá o talento de Hubert 
Kaeppel. Também a 27 de dezembro, dia 
do espetáculo do alemão, mas às 23h30, 
Rui Vilhena e Ricardo Coelho sobem ao 
palco da Casa Amarela.

O dia 28 fica marcado pelo concer-
to de Ricardo Barceló, às 21h00, no 
Salão Nobre da ACIG e o dia 29 pela 
chegada dos concertos ao auditório 
da Universidade do Minho com os 
QuarTASTO, que atuarão pelas 21h00.

As Masterclasses decorrerão nos dias 28 
e 29 na Associação Comercial e Indus-
trial de Guimarães e Academia de Música 
Valentim Moreira de Sá e contarão com 
as presenças dos responsáveis pelos 
primeiros concertos do festival: Hubert 
Kaeppel e Pedro Rodrigues.

O II Concurso Internacional de Guitar-
ra “Cidade de Guimarães”, acontecerá 
nos dias 26 e 27, contando com seis 
categorias e até aos 26 anos, na Pla-
taforma das Artes e no CCVF.

Em parceria com o departamento de 
Neurociências da Universidade do 
Minho, no último dia do festival haverá 
um ciclo de conferências marcado para 
a Plataforma das Artes e Criatividade. 

A segunda edição do Festival Inter-
nacional de Guitarra de Guimarães 
ambiciona continuar a linha de sucesso 
da primeira edição e reforçar a ideia de 
intensa atividade pedagógica e cultural 
da Sociedade Musical de Guimarães. •

SOLIDARIEDADE

VIMARANENSE 
ESCREVE

LIVRO
SOLIDÁRIO 

“A ÁRVORE MÁGICA” É O 
TÍTULO DA OBRA ESCRITA 

POR ARMANDO CUNHA, 
NATURAL DE PEVIDÉM, 

CUJAS RECEITAS 
REVERTEM PARA DUAS 
INSTITUIÇÕES SOCIAIS 
VIMARANENSES: CASA 

DA CRIANÇA E APCG. 
Inspirado pela saudade, Armando 

Cunha decidiu escrever uma 
história para o seu filho Rúben. 
A obra chegou até uma amiga 

ilustradora e, de repente, recebeu 
uma proposta de publicação por 

parte de uma editora. Não tendo, 
inicialmente, pensado em criar 
o texto com qualquer vertente 

comercial, Armando resolveu 
que poderia dar-lhe um destino 

solidário. A Associação Casa 
da Criança e a Associação de 

Paralisia Cerebral de Guimarães 
agradeceram, desde logo, o gesto. 

No dia do lançamento, que, apesar 
de ainda não ter data específica, 
acontecerá em finais de outubro 
ou inícios de novembro, haverá, 

em parceria com a Operação Nariz 
Vermelho, a oferta de um nariz de 
doutor palhaço e decorrerá ainda 
um sorteio de um fim de semana 

para duas pessoas patrocinado 
por uma agência de viagens que 

também se associou à causa.
A obra do autor vimaranense 

estará disponível a nível nacional 
em várias livrarias.
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ESPECTÁCULO 
“FESTIVAL” 
ESTREOU NA 
FÁBRICA ASA

O espectáculo «Festival», da compa-
nhia Mala Voadora, estreou na Fábrica 
ASA, na celebração do 10º aniversário 
do Centro Cultural Vila Flor.

Neste espetáculo de ficção científica 
é abordada a felicidade como coisa 
que pode acontecer depois da morte. 
A peça é uma coprodução do Centro 
Cultural de Belém, Centro Cultural 
Vila Flor e Mala Voadora.

“Festival” foi o último espetáculo de 
uma trilogia em torno da ideia de 
felicidade ou de um eventual paraíso. 
Depois de “Paraíso 1” (novembro 2013) 
e de “the Paradise Project” (dezembro 
2014), desta vez aborda-se a felicidade 
como coisa que pode acontecer depois 
da morte, partindo de possibilidades 
levantadas pelo neurocientista David 
Eagleman no seu livro Sum.

veja a reportagem
na íntegra em gmrtv.pt

GMR TV

TEXTO: GMR TV
FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

CULTURA

TEATRO
NO AUTOCARRO
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

CHEGA EM JANEIRO O 
CONCEITO QUE COMBINA 
TEATRO E NOÇÃO 
AMBIENTAL. SE POR 
UM LADO, SEGUNDO 
A ORGANIZAÇÃO, SE 
INCENTIVA A UTILIZAÇÃO
DE MEIOS DE TRANSPORTE 
MAIS AMIGOS DO AMBIENTE, 
POR OUTRO INCENTIVA-SE
A PROMOÇÃO DA CULTURA.
O projeto “Teatro BUS” foi apre-
sentado em setembro e contou 
com as presenças de Sérgio Silva 
Monteiro, secretário de Estado das 

Infraestruturas, Transportes e Co-
municações, Domingos Bragança, 
Presidente da Câmara de Guima-
rães e de Manuel Oliveira, Presi-
dente da Arriva Portugal.

A iniciativa, que vai abranger 12 mil alunos, 
consiste numa viagem de autocarro onde 
decorrerá uma peça de teatro que está 
já a ser trabalhada pela Oficina. Amadeu 
Portilha,vice-presidente do município 
vimaranense, também presente na apre-
sentação oficial da iniciativa, relembrou 
que os mais jovens desempenharão um 
papel fundamental na candidatura da 
cidade berço a Capital Verde Europeia.
 
Em Espanha, um projeto idêntico
teve enorme sucesso, tendo sido
registadas mais de 500 peças e 
25.000 espectadores. •
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Abriu em setembro, junto ao 
complexo desportivo do vitória, 
o espaço Dulciartes, um concei-
to inovador dentro dos estilos 
Vintage e Shabby chic.

Amigos e convidados fizeram da 
inauguração um momento ainda 
mais especial e Dulce Carvalho, 
responsável pelo espaço, agra-
deceu a todos o facto de estarem 
presentes na concretização da 
paixão que até à data era desen-
volvida apenas como hobbie.  

 “Desde pequena que tenho um 
 carinho especial pelos objetos 
 antigos e pela beleza que há 
 em recuperá-los e torná-los 
 esteticamente mais 
 interessantes” , refere Dulce. 
Exemplo disso é o particular 
conjunto de chá que graciosa-
mente apresenta como uma das 
peças mais acarinhadas da loja.

A personalização de cada objeto 
de acordo com a vontade do 
cliente e a existência de um en-
contro entre passado e presente 
nas peças, fazem deste local o 
sítio perfeito para encontrar não 
só lembranças caraterísticas e di-
ferentes para vários eventos e ce-
rimónias como todos os adereços 
necessários, por exemplo, para 
batizados (manta, vela, concha e 

fralda) e casamentos (caixa ou almofada 
das alianças, ramo da noiva, entre outros 
elementos decorativos).  

Na Dulciartes, para além da grande 
variedade de opções nos enxovais 
personalizados de recém-nascidos, que 
assumem um papel de destaque nos 
trabalhos minuciosos feitos manual-
mente por Dulce Carvalho, há também 
uma enorme oferta nas fragâncias para 
gessos decorativos, ambientadores e 
velas perfumadas. Nenuco, jasmim, mo-
rango, laranja e cedro são algumas das 
essências que podem ser incorporadas 
em diversos símbolos à escolha.

Os clientes que já visitaram a Dulciartes 
destacam a unicidade nos produtos, o 
cuidado com os detalhes presentes em 
cada peça e o ambiente simultaneamen-
te provençal e contemporâneo.

“O atendimento personalizado e o 
facto de conseguirmos reconstruir as 
ideias que os clientes imaginam e que 
pretendem recriar são, sem dúvida, 
dois dos mais importantes traços da 
Dulciartes”, acrescenta Dulce Carvalho. 

Rua Unidade Vimaranense
nº167 4810-026 Guimarães

telemóvel 919 288 121
telefone 253 467 115

dulce.carvalho.valente@hotmail.com
facebook: dulciartes

Horário 
Segunda-Sábado

10h00 – 13h00
15h00 – 19h00

Encerra ao Domingo

DULCIARTES 
UM ESPAÇO PERSONALIZADO REPLETO DE 
FRAGRÂNCIAS, HISTÓRIAS E LEMBRANÇAS

PUB
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NOVIDADE

PRÉMIOS NAVEGANTES XXI

TABERNA TROVADOR

GUIMARÃES
É O MELHOR
MUNICÍPIO
DIGITAL

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Reabriu no passado dia 26 de setem-
bro, agora com gerência de Daniel 
Mendes, a Taberna Trovador.

Em 14 anos, a Taberna Trovador
tornou-se um espaço de referência para 
os que gostam de provar o Minho à 
mesa. No espaço, recuperado com todo 
o rigor, somos transportados pelo grani-
to das paredes, pelas madeiras e peças 
tradicionais espalhadas pelo espaço, 
para uma taberna bem portuguesa.

De panela na mesa, continuamos esta 
viagem. Na Taberna Trovador há todos 
os petisquinhos tradicionais: punheta e 
bolinhos de bacalhau com azeite de Vila 

Flor, sandes de bifana e presunto, queijos 
e fumeiro tradicional, chouriça assada em 
bagaço regional, as famosas “bifaninhas 
do Trovador”, codornizes, farinheira e 
pastelão. Mas também podemos apreciar 
um arroz de tomate e feijão com umas 
belas sardinhas, postas de bacalhau com 
broa ou um saboroso naco de vitela. Por 
encomenda, se lhe apetecer um prato 
bem tradicional, ligue e estará por lá à sua 
espera. De comer e chorar por mais.

Na Taberna do Trovador o ambiente é in-
formal, e ali sentimo-nos realmente em 
casa. A música é portuguesa, como deve 
ser, e não raras vezes, há clientes que 
pegam na viola para cantar um fado.

O vinho da casa é produzido em
Guimarães, mas também estão
disponíveis diversos vinhos das
melhores regiões nacionais.

A TABERNA TROVADOR ESTÁ ABERTA 
TODOS OS DIAS, E AOS FINS-DE-SEMANA 
COM HORÁRIO ALARGADO.

Taberna Trovador
Largo do Trovador
(junto ao largo de S.Francisco)
Tel. 253 082 948 / 91 320 52 63

Facebook: taberna trovador
taberna.trovador@gmail.com

A CIDADE BERÇO CONQUISTOU, 
NO MÊS PASSADO, A DISTINÇÃO 
DURANTE A CERIMÓNIA DE 
ATRIBUIÇÃO DOS “PRÉMIOS 
NAVEGANTES XXI”, UMA INICIATIVA 
DA ASSOCIAÇÃO DA ECONOMIA 
DIGITAL, QUE DESTACA OS 
PROJETOS ELETRÓNICOS QUE 
MAIS TENHAM CONTRIBUÍDO PARA 
TRANSFORMAR A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA LOCAL.

Design, personalização,
interatividade, inovação, usabilidade
e resultados foram alguns
dos critérios de avaliação. 

A associação que lidera a revolução 
da Economia Digital em Portugal 
analisou a página de internet e os 
seus serviços digitais (entre os quais o 
“Balcão Virtual” e o “Esclareça Online”, 
o portal do Executivo e da Assembleia, 
a Plataforma para a Educação SIGA, 
a aplicação para dispositivos móveis 
Mobitur ou a plataforma ePaper do 

Urbanismo) e decidiu galardoar a 
cidade berço com a distinção.

“O munícipe, através das funcionalidades 
da internet, pode ser esclarecido, 
poupa deslocações, resolve os seus 
processos com agilidade, o que 
reduz, também, o tempo de espera 
no atendimento físico, deixando os 
serviços para questões que careçam 
de maior acompanhamento”, destacou 
Domingos Bragança, representado na 
cerimónia de entrega dos prémios pelo 
vereador Ricardo Costa. •
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O CORRE-CORRE
NAS PERNAS

E A CASA NO CORAÇÃO
TEXTO: MARCELA FARIA

FOTOGRAFIAS: JOAQUIM LOPES
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Embarcando neste mundo de
desafios pessoais aliados à natureza 
entra, sem o saber na altura, na
melhor fase do caminho.

“Resolvi fazer os Caminhos de Santia-
go acompanhado de dois amigos. Saí-
mos da igreja das Taipas, em agosto, 
durante as minhas férias, e em quatro 
dias chegamos a Santiago de Com-
postela. Gostei bastante e comecei a 
correr mais em trilhos. Comecei com as 
corridas de 50km, 60km até às ultra-
-maratonas. Claro que tudo isto exigiu 
mais esforço técnico porque correr em 
trilhos não é como em estrada. O trail 
running exige um treino mais adequa-
do a declives acentuados, piso bas-
tante irregular, entre outras coisas. As 
provas de estrada assumiram um lugar 
mais residual, mas continuei a fazer al-
gumas como, por exemplo, a maratona 
do Porto, do qual sou totalista e pela 
qual tenho um carinho especial.”

A motivação para correr, antes de 
ter descoberto uma segunda grande 
causa, começou intrinsecamente e foi 
aumentando a cada passo.

“Só adquirimos o gosto pela corrida 
quando corremos muito tempo. Para 
além da questão biológica da liberta-
ção de endorfinas, a corrida provoca 
dependência, sentimos necessidade 
de correr. É mesmo um vício que só 
faz bem. E, claro, depois há o contacto 
com a natureza. Até podemos correr no 

mesmo sítio, mas a natureza à nossa 
volta vai alterando: no outono as folhas 
são castanhas, na primavera surgem as 
flores, os pássaros, no inverno o nevoei-
ro… Apesar de podermos correr mais 
ou menos no mesmo sítio, a natureza 
envolvente vai mudando.”

A Penha, a zona da Citânia de Briteiros e 
da Senhora da Saúde, os montes de São 
Torcato e o Gerês são alguns dos locais 
onde José Capela treina regularmente. 
“Os trails que faço pelo país são tam-
bém uma maneira de conhecer aldeias 
e locais que provavelmente nunca teria 
forma de conhecer. Cruzamo-nos com 
pessoas e lugares que de outra forma 
seriam difíceis de encontrar. ”

A CASA DA CRIANÇA
“O CAMINHO COMEÇA
À PORTA DA TUA CASA”

Sócio da Casa desde a fundação, José 
Capela nunca tinha, no entanto, ido 
visitar a instituição. Em 2012, depois 
de no ano anterior ter feito o primeiro 
percurso até Santiago de Compostela, 
surge-lhe a ideia de se dirigir à insti-
tuição e sugerir uma prova solidária: 
sair da Casa da Criança a correr até 
Santiago, amealhando a doação de 
um euro, por amigos e quem mais se 
quisesse associar, por cada quilóme-
tro. A prova foi anunciada nas redes 
sociais e resultou em cerca de seis-
centos euros em donativos.

José Capela, 53 anos, contabilista de 
profissão e natural das Taipas, é um 
dos rostos mais conhecidos do Trail 
running nacional, corre cerca de 5 
mil quilómetros por ano, esteve na 
fundação do movimento “Guimarães 
Corre-Corre” e faz parte dos órgãos 
sociais da Associação Casa da Crian-
ça. Corre desde 2001, tendo começa-
do pelo simples facto de achar que 
estava a ficar sedentário e que devia 
mudar os seus hábitos.

“Sempre gostei de correr, desde miú-
do. Na minha adolescência pratiquei 
outros desportos, futebol, voleibol… 
Depois de ter estudado e trabalhado 
no Porto, quando voltei a Guimarães, 
ainda tentei alguns ginásios, mas não 
me seduzia muito estar preso a fazer 
um desporto e, portanto, a coisa mais 
fácil de fazer era correr ao ar livre…
Como gostava de correr readquiri esse 
hábito. Corria meia hora, uma hora, 
até que comecei a correr mais…Um dia 
estava em casa a ver televisão e vi o 
anúncio da meia maratona de Lisboa, 
na ponte 25 de Abril e achei que podia 
participar, que era boa ideia. Foi a 
minha primeira prova oficial. 

Quando regressei perguntaram-me 
quanto tempo tinha feito e eu disse 
que tinha terminado numa hora e trinta 
e dois minutos. O facto de me dizerem 
que alcançar esse tempo significava 
que até tinha jeito foi uma dose de 
motivação. A partir daí fiz pesquisas 
para otimizar os treinos, tornei-os mais 
regulares… Fui sempre melhorando.”
Como atleta de estrada, José Capela 
conseguiu sempre tempos “bastante 
razoáveis, tendo em conta a idade com 
que participava”: 10 maratonas abaixo 
das 3horas (sendo o destaque para 
os 2h47min numa delas) e 1h16min 
numa das várias meias maratonas 
são alguns dos números atingidos.

Em 2011 descobre o Trail Running. 
 “O Trail envolve uma certa libertação 
 que nos faz, provavelmente, reportar 
 à infância e ao contacto com a 
 natureza, àquelas brincadeiras que 
 se faziam na terra. Atualmente, as 
 pessoas vivem mais em cidades, 
 trabalham em gabinetes, fazem 
 compras em shoppings… Acho mesmo 
 que é uma libertação. Para além disso, 
 há a vertente de desafio e aventura 
 em que nos pretendemos superar 
 a nós mesmos.”  José Capela.

“QUEM CORRE POR
GOSTO NÃO CANSA,
QUEM CORRE POR
CRIANÇAS NÃO DESCANSA”
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O percurso foi feito solitariamente e José 
Capela ia periodicamente informando 
por onde ia passando. “Há uma frase 
que diz “o caminho começa à porta da 
tua casa” e quando ia iniciar o percurso, 
já equipado, convidaram-me a visitar a 
Casa. Ver a alegria das crianças antes de 
partir a perguntarem-me onde ia foi algo 
que me marcou e pensei nelas várias 
vezes durante o caminho, pensei nas di-
ficuldades pelas quais já tinham passado 
e isso dava-me forças para continuar.” 
 
Meses mais tarde, surgiu na Associa-
ção espaço para o acolhimento de um 
membro na parte financeira e o convite 
para integrar os órgãos sociais como te-
soureiro aconteceu. Apesar de na altura 
ter bastante trabalho, José Capela não 
conseguiu dizer não. A partir do momen-
to em que vestiu a camisola para correr 
até Santiago não mais a tirou.

“Os caminhos de Santiago e a Casa da 
Criança vieram alterar a minha vida. Não 
só a forma de ver a solidariedade, mas 
a vida em geral. Passados estes anos 
ainda faço questão de fazer anualmente 
o caminho até Santiago. Foi algo que me 
marcou muito.” Poder-se-á dizer que foi 
preciso deixar o berço para encontrar a 
sua verdadeira casa.

A partir daqui somaram-se iniciativas 
desportivas solidárias a favor da Casa 
da Criança. A Campanha das Fraldinhas 
e a Caminhada Solidária, em celebração 
do 10º aniversário, são apenas algumas 
das atividades organizadas por José 
Capela: “O nosso trabalho é valorizado 
pelas condições que conseguimos dar 
às crianças. Como, infelizmente, não têm 

um ambiente familiar biológico, o nosso 
objetivo é que estejam o melhor possível 
enquanto estão connosco, num ambien-
te o mais familiar possível. E claro que 
os miúdos também gostam de saber 
desta parte da corrida e do desporto 
(sorrisos). Considero também importante 
deixar um agradecimento à sociedade 
civil vimaranense, aos mecenas que têm 
apoiado e que nos têm ajudado imenso.”

Mais recentemente, destaca-se a prova 
“Correr por uma Ca(u)sa” nas 24 horas de 
Vale de Cambra, uma prova, num circuito 
de 2100metros, cujo vencedor se apura 
pelo máximo de  metros corridos na totali-
dade de duração da prova. 

“Este ano, as pessoas convidaram-me 
para as 24 horas e perguntaram se ia fazer 
a prova num conceito de solidariedade 
e eu tive a ideia de fazer uma campanha 
diferente. Como fazemos dez anos, temos 
as casinhas e andamos à procura de 
embaixadores (cada pessoa que adqui-
re uma casinha, por dez euros, torna-se 
embaixador da Casa da Criança), lembrei-
-me de que seria uma ideia feliz traçar um 
objetivo de arranjar 175 embaixadores com 
a promessa de correr 175 quilómetros e de 
oferecer uma casinha, com a possibilidade 
de visitar a Casa, e levar o nome desse 
embaixador na camisola. Os nomes das 
pessoas que iam comigo na camisola 
funcionavam, metaforicamente, como 
um empurrãozinho para me ajudar na 
corrida (sorrisos). Felizmente, consegui 
dar 90 voltas ao circuito e fazer 189 
quilómetros, o que me deixou bastante 
satisfeito. Honrei o compromisso que 
tinha com os embaixadores e, acima 
de tudo, divulguei a causa. ” 

PUB
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Para além da solidariedade associada à 
Casa da Criança, José Capela participa 
também em ações de solidariedade re-
lacionadas com outras instituições, ten-
tando ajudar sempre que lhe é possível. 

 “O GUIMARÃES
CORRE-CORRE JÁ
É PATRIMÓNIO
DA CIDADE”

  
José Capela é também um dos fun-
dadores do Guimarães Corre-Corre. 
Em seu auxílio correram Jorge Lemos, 
Mauro Fernandes e Pedro Fernandes 
quando lhes telefonou para contar a 
ideia de tentar criar um encontro se-
manal baseado na corrida pela cidade. 

“A génese do Guimarães Corre-Corre 
começou com a “Campanha das Fral-
dinhas” e com a recolha de bens para 
a “Silvares com Vida” porque foram 
corridas, aqui na cidade, a que as pes-
soas aderiram e em relação às quais 
demostraram grande interesse. No dia 
13 de dezembro, data comemorativa da 
elevação de Guimarães a Património 
Mundial da Humanidade, dia em que a 
cidade se encheu de velas, eu andava 
a passear na rua e deu-me um click. 
Pensei logo que seria giro correr por 
aqui, pela cidade. O nome já tinha em 
mente e, posso confessar, foi um boca-
dinho baseado no Guimarães Noc Noc. 

Para além disso, achei que, ao contrá-
rio do que fazem algumas cidades, que 
adotam estrangeirismos, não devía-
mos embarcar em modas. Se foi em 
Guimarães que nasceu Portugal, achei 
que deveríamos manter a identidade 
nacional e o nome em português. Cor-
re-Corre pareceu-me uma boa opção.” 

Não esperando que fosse um sucesso 
tão rápido, José Capela desconfiou 
desde o início, pelo caraterístico 
espírito vimaranense, de que seriam 
muitos os corajosos a aderir. A men-
sagem passou e, ao contrário do que 
acontece na maior parte dos eventos 
agendados e divulgados no facebook 
(até nisso o Corre-Corre é especial), 
aparecem mais pessoas na Platafor-
ma das Artes às segundas à noite do 
que aquelas que confirmam a presen-
ça através da rede social. Na verdade, 
o sedentarismo vimaranense começa 
a perder terreno nesta nobre luta 
de nos libertarmos correndo pela 
terra que nos viu nascer (ou que nos 
acolhe tão singularmente que quase 
pensamos aqui ter nascido).

O PERCURSO É MUTÁVEL SEMANALMENTE, 
MAS A VISITA AO REI NÃO FALHA.

“Podemos dar as voltas que dermos 
na cidade, mas temos de ir todas as 
semanas ao Castelo cumprimentar o Rei. 
Guimarães tem uma identidade e nós 
queremos mantê-la.” Ao Corre-Corre já 
se juntam participantes de outras cida-
des e até estrangeiros que, curiosos e 

admirados pelo fenómeno a ele decidem 
unir-se. O Corre-Corre é um encontro 
semanal de sinergias tão vastas que até 
conheceu já a visita de outra modalidade 
desportiva: o basquetebol do Vitória fez 
a sua apresentação de início de época, 
em setembro, na 35ªedição do evento. 

Desde que iniciou as corridas, José Ca-
pela faz, anualmente, um exame médico 
desportivo e reforça a ideia da impor-
tância de todos tomarem precauções 
relativamente à condição física para a 
prática desportiva “Muitos desconhecem 
a existência do Centro Médico Despor-
tivo cá em Guimarães, na pista Gémeos 
Castro, onde se devem dirigir para fazer 
um exame antes de começarem a prati-
car desporto. Até costumo dizer “Primei-
ro Saúde-Saúde, depois Corre-Corre”.”

A 22 de dezembro assinala-se um ano 
sobre o início do Corre-Corre e José 
Capela, apesar de não avançar com 
qualquer informação concreta, deixa 
ficar a ideia de que algo de especial 
será feito para comemorar a data. Os 
vimaranenses ficarão, certamente, 
atentos e não deixarão de se apresen-
tar na celebração, independentemente 
do desafio que venha a ser lançado.

Os conceitos de Solidariedade e Des-
porto casaram (e continuam a casar) 
muito bem em Guimarães e não pode-
riam ter encontrado melhor padrinho 
nas terras do Rei. Quem sabe tenha 
sido ele mesmo a deixar uma pista 
para Capela, quando por esses trilhos 
avançou a caminho das conquistas. •
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O ROCAMBOLESCO
DIA UM DE PORTUGAL
TEXTO: MARCELA FARIA
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Para Paulo César Gonçalves, autor da 
peça, “pode dizer-se que tudo começou 
a Trinta e Um de Julho de Dois Mil e Nove. 
Nessa sexta-feira, primeiro dia das Festas 
Gualterianas daquele ano, pareceu-me 
uma ideia bastante jeitosa comprar uma 
daquelas espadas com luzes coloridas e 
intermitentes (luzes essas que dependem 
de um botão incorporado na arma). E as-
sim foi: comprei uma a um vendedor que 
se encontrava junto aos semáforos da 
Senhora da Guia. Logo a batizei. Lucinda 
pareceu-me um nome digno. Alguém, 
já não sei quem, disse que parecia a es-
pada de Dom Afonso Henriques. Fiquei 
todo orgulhoso. É da inspiração nesta 
espada que surgirá a trama.” 

A história começou a ser escrita em 2011 
e, nesse mesmo ano, foi transformada em 
conto para poder figurar no livro “Heróis 
à Moda do Minho”, da coleção de livros 
“Heróis à Moda de...”, coleção que vendeu 
cerca de cem mil exemplares e que contou 
com a representação vimaranense de 
Paulo César Gonçalves.

Nas palavras do autor: “A história principal 
é a Batalha de São Mamede, momento 
primeiro do nosso país. Aproveitando o 
pormenor (ou “pormaior”) de a Batalha 
se ter dado a Vinte e Quatro de Junho, dia 
de São João Baptista, decidi brincar com 
a simbologia: a Mãe e o filho zangaram-
-se, na realidade, por causa do território 
conhecido por Condado Portucalense. Na 
peça, zangam-se por causa de sardinhas, 
as tão portuguesas sardinhas.

Depois, recorrendo a figuras históricas (e 
a outras fictícias), ao folclore do Minho, às 
moiras encantadas, a algumas lendas vi-
maranenses (nomeadamente a das “duas 
caras”, que tem uma versão alternativa 
que envolve Dom Sebastião), à simbologia 
mística de Portugal (o número “5”, e Dom 
Afonso Henriques, a cavalo com Gualdim 
Pais, recriando o símbolo dos Templários), 
à ligação de Dom Sebastião a Guimarães 
(antes e após Alcácer Quibir) e a Dom 
Afonso Henriques (a história da espada), 
à figura de Camões (que estabeleceu o 
cânone da História e Língua Portuguesas) 

COM PRODUÇÃO DA “ASAS DE PALCO – ESCOLA DE ARTES PERFORMATIVAS”, 
E TEXTO DE PAULO CÉSAR GONÇALVES, FOI APRESENTADA NO DIA 
26 DE SETEMBRO, NO AUDITÓRIO DA UMINHO, A PEÇA TEATRAL “O 
ROCAMBOLESCO DIA UM DE PORTUGAL”. O LUCRO DO ESPETÁCULO, 
ENQUADRADO NO ÂMBITO DO PROJETO “ASAS PARA TODOS”,
DE CARIZ SOCIAL, REVERTEU A FAVOR DA CERCIGUI.

e ao seu “Maravilhoso Pagão/Cristão de 
“Os Lusíadas”, ao já falado calão do Minho/
Norte e às expressões que escutava em 
casa dos meus avós (“rais parta”; “rais 
quilhe”; “caraças”; “porra”; “tás de bentas”; 
“que chaço”; etc), e, muito importante, às 
“Danças de São Nicolau” (número das Fes-
tas Nicolinas a que comecei a assistir com 
apenas cinco anos, e ao qual fui buscar 
a inspiração para a personagem de Dom 
Afonso Henriques, à época interpretado 
pelo grande José Maria Magalhães), criei 
este apalermado enredo.”

 JOANA ANTUNES, EMBAIXADORA DA 
DANÇA DA CERCIGUI E RESPONSÁVEL PELO 
PROJETO “ASAS DE PALCO”, MOSTROU IN-
TERESSE EM ENCENAR O TEXTO EM 2011, 
TENDO O PROJETO COMEÇADO A GANHAR 
FORMAS TEATRAIS NO INÍCIO DESTE ANO.

Escritor e encenadora mostraram-se 
muito felizes com o resultado final 
alcançado e pensam já numa repetição: 
“A ideia é repetir a peça. Se for possível. 
Tem valor artístico e didático para tal. Há 
dias, vi e escutei, com atenção, alguém 
dizer (num orgão de comunicação 
social) que “Guimarães é uma cidade de 
criação”. Está certo. Guimarães possui 
criadores de grande valia, muitos dos 
quais jovens. Mas os criadores de Gui-
marães não têm tido lugar assíduo nos 
locais que foram erigidos para o efeito.”, 
acrescenta Paulo César Gonçalves. •
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VILA NOVA DE INFANTAS

ESCOLA
PRIMÁRIA
TRANSFORMADA
EM CENTRO
DE CONVÍVIO
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Aberto desde 5 de outubro, o espaço 
foi adaptado para acolher cerca de 20 
utentes que poderão realizar diversas 
atividades desportivas e culturais.

O novo espaço social de Infantas, 
inaugurado no final de setembro, 
e que disponibiliza também uma 
sala de enfermagem, destina-se a 
pessoas com mais de 60 anos, embora 
sejam aceites utentes com idade 
inferior, com o objetivo de combater 

situações de isolamento, assim como 
prevenir episódios de depressão ou 
retardar doenças degenerativas como 
Alzheimer ou Parkinson.

A ideia do Centro de Convívio surgiu 
devido ao facto de a população 
sénior necessitar de um local de 
encontro e de lazer. “Torna-se 
cada vez mais necessário criar 
estratégias e respostas em prol do 
envelhecimento ativo, no sentido 

de proporcionar mais qualidade aos 
anos vividos aos nossos jovens mais 
maduros. Sabe-se que, ao longo do 
desenvolvimento humano, existem 
perdas e ganhos, mas é nosso 
objetivo, com este espaço, manter 
estas conquistas pelo maior tempo 
possível, promovendo a integração 
do idoso na sociedade”, destacou 
Patrícia Lemos, Presidente de Junta 
de Freguesia de Infantas. •
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RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

FAROL DE AVEIRO
O GUIA DOS NAVEGANTES 
MAIS ALTO DE PORTUGAL

É na praia da Barra, no concelho de Ílhavo, 
que mora este senhor, rei dos faróis em 
Portugal. De estrutura robusta e troncóni-
ca, veste-se com faixas horizontais - bran-
cas e de um vermelho esbatido. Aos seus 
pés, vassalos e singelos, alguns edifícios 
anexos, onde vivem os faroleiros e respe-
tivas famílias. Na cabeça, coroada com 
um aparelho ótico de terceira ordem, 
usa um véu branco – para resguardo 
durante o dia -, que se abre à noite 
para iluminar 23 milhas (42,6 Km).

Detentor do título de farol mais alto no país, 
diz-se também que é o segundo maior da 
Península Ibérica, e que se encontra entre os 
vinte e seis maiores do mundo.
 
Foram os repetidos sinistros marítimos 
ocorridos nas proximidades da Foz do 
Vouga que ditaram a imperiosidade de 

iluminar aquela porção de costa. Na 
barra de Aveiro é de urgente neces-
sidade um pharol de grande alcance 
e da maior intensidade de luz, não só 
para esclarecer a extensa e baixa praia 
(…), em que as primeiras elevações se 
apresentam a uma grande distância 
do mar, iludindo assim o navegador (…); 
mas também para poder atravessar 
uma atmosphera que se conserva sobre 
esta grande planície cheia de densos 
vapores, emanados tanto das areias 
humedecidas, como das marinhas de sal 
e das águas que ali abundam na distân-
cia de muitas milhas (Francisco da Silva, 
inspetor de faróis, 1866).

O farol entrou em funcionamento a 
31 de Agosto de 1893 e eleva-se 66 me-
tros acima do nível do mar, sendo a sua 
torre de 62 metros de altura. Eletrifica-

PARA QUEM NASCEU EM TERRA DE CONQUISTADORES, E CARREGA UMA 
HERANÇA DE BATALHAS E FEITOS GRANDIOSOS, NÃO SERÁ DIFÍCIL FAZER-
SE À ESTRADA PARA DESAFIAR ESTE GIGANTE DE LUZ, SUBIR-LHE AOS 
OMBROS E CONQUISTAR TODO O HORIZONTE QUE A VISTA ALCANÇA.

TEXTO: COTIKOS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

facebook.com/cotikos

do em 1936, foi ligado à rede pública de 
distribuição de energia em 1950. 
Dado que em 1990 foi automatizado, aos 
faroleiros cabe agora a responsabilidade 
de abrir e fechar a cortina que protege o 
aparelho ótico dos raios solares, assim 
como assegurar a manutenção de toda 
a parte técnica e da estrutura – se ne-
cessário, contam com apoio de equipas 
especializadas da Direção de Faróis.

Para alcançar o topo, deverá vencer 
271 degraus em pedra e 20 em ferro – 
o elevador, montado em 1958, desti-
na-se aos funcionários. Valem a pena 
o esforço e o suor; a panorâmica é um 
troféu único. A Este, moram Aveiro e 
as montanhas. O Norte é senhor da 
Torreira e de São Jacinto, com o seu 
cordão dunar. A Sul, praias que se per-
dem até ao Cabo Mondego. Imagens 
únicas, que trará na máquina fotográfi-
ca ou na memória. Esteja ciente de que 
o nevoeiro poderá surpreendê-lo; é um 
adversário rijo, capaz de comprometer 
seriamente a empreitada. 

O faroleiro de serviço, pela sua ama-
bilidade e conhecimento, compensará 
qualquer desapontamento infligido 
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pelas condições climatéricas. Com ele, 
poderá ampliar os seus conhecimentos 
nesta área e descobrir, por exemplo, 
que cada farol no país é único – no que 
respeita à estrutura (que o identifica de 
dia), e ao sinal luminoso que emite (para 
identificação noturna). Para os navegan-
tes, este farol é a “placa que diz Aveiro”.

Se o tempo permitir, desfrute um 
pouco da praia. Além do extenso areal 
dourado, banhado por águas de quali-
dade (Bandeira Azul), as condições de 
acessibilidade são ótimas (Bandeira 
“Praia Acessível, Praia para Todos”). 
Não se esqueça de comer a famosa 
“tripa” ou a “bolacha americana”.

Ao final da tarde, embarque no ferry 
para São Jacinto. Deverá dirigir-se ao 
Forte da Barra, onde o Cale de Avei-

ro o espera, para uma travessia que 
dura cerca de 10 minutos. No trajeto, 
uma paragem rápida no miradouro, 
para observar a Ria e obter um outro 
enquadramento do farol. 

São Jacinto situa-se numa língua de 
terra, abraçada pela Ria e pelo Atlântico. 
Entre outros pontos de interesse, des-
tacam-se a Área Militar e a Reserva Na-
tural das Dunas de São Jacinto. Passeie 
ao longo da Avenida Marginal. Sente-se 
a observar a acalmia no porto, a partida 
do dia e a chegada da noite. De repente, 
ao longe, os primeiros relâmpagos do 
gigante já timonam os mareantes.

Aproveite para petiscar qualquer coisa, 
ou jantar peixe fresco e marisco da re-
gião. Descontraia, saboreie e regresse 
a casa quando entender pertinente.

MAIS INFORMAÇÕES EM:
 moveaveiro.pt (Horário do Ferry)

FAROL: Visita às quartas-feiras à tarde, 
no período das 13h30 e as 16h30 (inver-
no) ou das 14h00 às 17h00 (verão).

NOTA: O farol é uma unidade militar. 
Os Faróis e a Direção de Faróis não 
dispõem de um serviço de acompa-
nhamento permanente. A Marinha/
Autoridade Marítima/Direção de Faróis 
não se responsabilizam por quaisquer 
acidentes ou incidentes que porven-
tura possam vir a ocorrer durante a 
visita. Um farol é por inerência um 
local com algum risco associado, quer 
no seu interior quer no exterior, o que 
implica cuidado redobrado. •

PUB
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A expressão do amor tem mudado 
de pêlo. Cada vez mais se nos depara 
o quadro da pessoa afagando o cão 
minúsculo ou o gato «fofinho» mos-
trando em público os seus dotes de in-
divíduo sensível. O gesto é geralmente 
produzido por forma a deixar transpa-
recer um sentimento exclusivo de ca-
rinho que só as pessoas hipersensíveis 
possuem. Sim, porque das vezes que 
este cronista questionou alguém sobre 
o significado de tanto amor canino e 
siamês paixão, recebeu em troca uma 
declaração em forma de sentença: se 
não percebes é porque não gostas de 
animais. O que, diga-se, excluindo os 
gatos, não corresponde à verdade. 
Este escrevedor foi educado em terri-
tório de elefantes, pacassas, veados, 
gibóias, palancas e por aí adiante. Mas, 
como toda a gente aprendeu por essas 
geografias, os animais têm o seu lugar. 
Mas os animais domésticos são outra 
coisa, afirmam. Será verdade? É pos-
sível domesticar tigres, leões, gorilas, 
macacos e por aí adiante, dizem. Será?

Ama-se tanto os animais domésticos 
em Portugal que por vezes até apete-
ce tomar-lhes o lugar e receber essa 
benesse de prazer sobre nós. Nota-se 
um tão avançado estado de civilização 
humana com o animal que corremos 
riscos de, um destes dias, chegada a 
velhice, serem os animais a tomarem 
conta dos humanos.  Encontrar hoje 
pessoas a falar com a «bichinha», 
anda cá, ai que linda ai que linda, ela 
faz tudo o que eu digo, está a tornar-se 
num hilariante clássico. Há, inclusive, 
uma contradição de termos na lingua-
gem corporal: enquanto os animais se 
movem em altiva pose, os amantes 
correm atrás encolhendo e agachan-
do o corpo. O etólogo Konrad Lonrenz 
identificou-lhes o «imprinting» (ou 
cunhagem), processo de aprendizagem 

realizado logo nos primeiros momen-
to de vida. A sensibilidade civilizada 
atribui-lhes uma inteligência pré-racio-
nalizada. Quem invejou Mickey Rourke 
passando a mão por Kim Basinger com 
o corpo desta em estado aquecido a 
tal ao ponto de ali se poder estrelar um 
ovo, jamais poderia imaginar o moçoilo 
afagando um chihuahua como que via-
jando pelas nuvens. Mas é assim a vida 
atual; à frente o animal! Siga a marcha.
      
Terça-feira, 22 de setembro, início da 
tarde em Guimarães. Junto à Alameda 
presenciou-se o seguinte cenário: dois 
polídicas municipais guardam um lugar 
de estacionamento anunciando que daí 
a pouco seria ocupado pelos bombei-
ros. Ao lado um popular bradava para 
o ar: “vê lá… olha que cais! Sai daí! Se-
gura-te! Vem aí ajuda”. Lá em cima, na 
berma do telhado, ameaçando cair a 
todo o momento, um gato preto miava 
com a competência do miar de todos 
os  gatos. Uns vinte minutos depois 
uma multidão via chegar uma escada 
de incêndio. Aguarda gato que chegou 
a salvação! Tadinho… Como é que foi ali 
parar o bichinho, vejam lá, tão alto, no 
telhado, ai valha-nos Deus! Suspenso o 
trânsito, acumulda a multidão, acelera-
dos os batimentos cardíacos, coloca-
das as emoções à flor da pele, a esca-
da Magirus começou a subir. E, como 
por milagre, logo que tal aconteceu, o 
gato calou-se, fitou o cenário, levan-
tou-se e, patas ante patas, desapare-
ceu dos olhares submerso nas brumas 
do vermelho das telhas. E as gentes 
sensíveis ali presentes logo desataram 
em afirmações: ai o malandro, estava 
a fazer-se! Vejam lá o esperto a gozar 
connosco! E nós aqui quase com o co-
ração de fora! Não se pode confiar em 
ninguém, muito menos num gato.Mas 
todo o cenário aqui contado, coisa 
realmente acontecida, é uma moda 

ARTIGO DE OPINIÃO

A BONDADE
ANIMAL 
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES 
FOTOGRAFIA ACONTECIMENTO: DIREITOS RESERVADOS

muito presente nas redes sociais e 
que, através da comiseração, parece 
dispor bem quem realiza um ato de 
salvação animal. A métrica do que é 
ser um bom ser humano obtem-se 
numa escala de boas virtudes cuja 
intensidade sobe aceleradamente se 
o objeto da bondade for um animal. 
Por vezes um tigre come uma mulher 
ou um leão decepa um braço de um 
turista que, na expressão da bonda-
de, se esqueceram do óbvio selva-
gem que ali estava. Mas, nas notícias 
o tom é dado como se o tigre e o leão 
fossem uns mal agradecidos. Tanta 
bondade irreconhecida.   

Os censos não contam animas mas 
a Marktest afirma que 62% dos lares 
em Portugal têm animais domésticos. 
Atualmente os produtos para animais 
ocupam áreas de dimensão pratica-
mente identicos à de puericultura. 
Faz sentido. Em geografias civiliza-
das o número de afirmações dos que 
morrem de amores por animais é 
muito superior às afirmações dos que 
estão dispostos a morrer de amor 
pelas pessoas. O caso dos refugiados 
do médio oriente entrando na europa 
é paradigmático: não há europeu que 
não tenha opinião sobre esses desgra-
çados. Para uma grande parte essas 
pessoas não são bem vindas. Porquê? 
Porque vêm à procura do nosso bem-
-bom, só nosso e de mais ninguém e 
que não estamos dispostos a parti-
lhar. Ademais, reforçam não temos 
dinheiro para as manter. Absurdo 
por absurdo, é como se partissem do 
principio que um gato ou uma cão 
trabalham muito para se manter. •
 Esser Jorge Silva 
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Nomes de destaque ligados ao des-
porto reuniram-se para falar sobre a 
importância da medicina para o suces-
so do setor em Portugal. O Simpósio 
Saúde, Desporto e Sociedade aconte-
ceu a 25 de Setembro em Guimarães, 
integrado no XII Congresso da Socie-
dade Portuguesa de Artroscopia e 
Traumatologia Desportiva.

 “O sucesso do futebol português 
 tem sido pouco partilhado com os 
 agentes que para ele contribuíram, 
 como os que estão na área da 
 medicina desportiva”. 

A declaração é de Henrique Calisto, 
treinador de futebol e comentador, 
durante o evento que contou com a 
presença de Neno (Vitória SC), José 
Pereira (presidente da Associação 
Nacional de Treinadores de Futebol), 
Bruno Torres (campeão do Mundo de 
Futebol de Praia), Dulce Félix (campeã 
nacional de Corta-Mato) e Pedro Men-
des (ex-internacional português), num 
debate orientado pelos médicos Hélder 
Pereira e João Lourenço.

Henrique Calisto destacou que os 
profissionais de saúde são “espeta-
culares na eficiência e nos tempos 
de recuperação”. Partindo da inter-
venção de José Pereira, presidente da 
ANTF, que enumerou que atualmente 
existem “seis treinadores na Liga 

Europa, cinco na Liga dos Campeões 
e seis selecionadores nacionais, 
liderando no ranking dos treinadores 
europeus em competições internacio-
nais”, Calisto sublinhou que “o treina-
dor português é melhor porque tem 
melhores médicos, melhores massa-
gistas e melhores terapeutas”.

Durante o certame foi possível ouvir o 
testemunho de Bruno Torres, que falou 
das duas lesões graves que o afetaram 
durante a sua carreira – as imagens do 
ferimento no joelho do atleta português 
correram o mundo em junho de 2012 e 
jogou no último verão com uma máscara 
após um traumatismo facial. “Costumo 
pôr a cabeça onde a maior parte não 
põe os pés. A lesão [facial] impediu-me 
de jogar a meia-final e a final deste 
ano. Queria jogar na mesma mas o bom 
senso imperou”, declarou o jogador, des-
tacando que a sua recuperação só foi 
possível graças à qualidade do departa-
mento médico que o acompanhou.

Destaque ainda para a campanha 
CPR11 — uma aplicação gratuita que 
visa a intervenção rápida na preven-
ção da morte súbita no desporto — 
recentemente lançada em Portugal. 
Esta campanha, coordenada pelo mé-
dico Hélder Pereira, será expandida 
a nível mundial e já está agendada a 
sua divulgação em países da América 
Latina. O clínico sublinha que “86% 

XII CONGRESSO DA SPAT

MEDICINA DESPORTIVA É 
ESSENCIAL PARA O SUCESSO 
DE ATLETAS E TREINADORES
TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

das paragens cardíacas súbitas ime-
diatamente assistidas são reversíveis. 
Com esta aplicação queremos baixar 
o tempo de resposta”.

O simpósio foi precedido por uma ses-
são solene que contou com a presença 
do presidente da Câmara Municipal, 
Domingos Bragança, que realçou “o 
trabalho do Instituto de Medicina Re-
generativa onde é desenvolvido o topo 
da arte nesta área”, cujos sucessos 
têm “uma aplicação prática na saúde e 
bem-estar de todos nós”. 

Já Emídio Guerreiro, Secretário de 
Estado do Desporto e Juventude, re-
feriu que “o Congresso do SPAT é um 
exemplo de dinamismo, capacidade 
e reconhecimento”. Este responsável 
olha para o desporto como um setor 
central na economia do país. Nes-
se sentido, falou da parceria com o 
Instituto Nacional de Estatística para 
elaborar a conta-satélite do desporto 
com o objetivo de perceber a impor-
tância da sua cadeia de valor. Anun-
ciou que estas “evidências científi-
cas” servirão de base para elaborar 
as políticas orçamentais. •

PUB
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DESPORTO AUTOMÓVEL

PEDRO
MEIRELES
VENCE EM
MORTÁGUA

CICLISMO

JOSÉ 
MENDES 
BIKE DAY

TAEKWONDO

RUI
BRAGANÇA 
MAIS PERTO 
DOS JOGOS 
OLÍMPICOSO vimaranense ficou no topo do 

pódio no Rali de Mortágua, penúltima 
prova do Campeonato Nacional de 
Ralis. As contas do título ficam em 
aberto até novembro, data do Rali 
Casinos do Algarve.

Não podia ter sido melhor a estreia do 
novo Skoda Fabia R5 em pisos de terra. 
Em Mortágua, Pedro Meireles e Mário 
Castro alcançaram o primeiro lugar na 
quarta das sete especiais da prova, 
tendo conseguido gerir até ao final, a 
vantagem para os seus adversários. 

O piloto vimaranense, ainda atual 
campeão nacional de ralis, beneficiou 
também de alguns problemas surgidos 
a João Barros (Ford Fiesta R5) e 
ainda de um capotamento, devido a 
problemas de travões, de José Pedro 
Fontes (Citroen DS3 R5), líder da 
classificação nacional.

A derradeira prova para ser 
conhecido o campeão nacional de 
2015 acontece nos dias 07 e 08 de 
novembro, no Algarve. José Pedro 
Fontes está em vantagem, com 145,5 
pontos, mas Ricardo Moura (terceiro 
lugar em Mortágua) e com 136 
pontos, ainda pode surpreender.•

A iniciativa desportiva realizar-
se-á no dia 18 de outubro em Selho 
São Jorge, Pevidém, freguesia de 
onde é natural o ciclista profissional 
José Mendes, o primeiro vimaranense 
a participar no Tour de France. 

Com organização conjunta da Junta 
de Freguesia de Selho São Jorge 
e da Associação de Ciclismo do 
Minho, o evento desportivo integrará 
um passeio de bicicleta (com cariz 
solidário) no qual participarão, para 
além do ciclista vimaranense, outros 
atletas de renome. 

José Mendes iniciou-se na modalidade 
no Centro Ciclista de Pevidém e do 
seu currículo fazem parte, entre 
outros, a vitória na Volta a Portugal 
do Futuro em 2007 e o topo da tabela 
no Campeonato Nacional de Estrada 
(Cadetes). O atleta foi também 
campeão nacional de contrarrelógio 
de juniores e cadetes e destaca-se 
ainda pelo facto de ter sido o primeiro 
vimaranense a participar na Volta a 
França, em 2014, repetindo a presença 
na edição deste ano.

As inscrições nesta iniciativa podem 
ser feitas no site da ACM e também na 
Junta de Freguesia de Selho São Jorge, 
tendo as receitas um fim solidário.•

O vimaranense venceu, em Samsun, o 
Grand Prix da Turquia, uma das mais 
importantes provas do circuito mundial 
de Taekwondo. Mais um título para a já 
notável coleção de vitórias do jovem que 
foi capa Mais Guimarães em agosto.

Depois do adiamento do combate 
da primeira ronda, Rui Bragança 
venceu o belga Mourad Laachraqui 
e chegou aos quartos-de-final, 
onde encontrou e derrotou o atleta 
mexicano Carlos Navarro por 15-6.

Na meia-final, o vimaranense venceu 
o argentino Lucas Guzman e na final 
impôs uma derrota a Leven Tuncat, 
numa reedição do Europeu de 2014. A 
vitória sobre o alemão, por 8-4, tornou 
possível a recolha de mais 40 pontos 
para o ranking olímpico, o que fez com 
que os Jogos do Rio de Janeiro em 2016 
ficassem mais perto.•

PUB
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MEMÓRIAS DE ARADUCA

O VITÓRIA, NO TEMPO
DO FOOT-BALL (1927-1932)
TEXTO: AMARO DAS NEVES
CARTOONS: MIGUEL SALAZAR
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Criado no Outono de 1922, no início 
de 1927 o Vitória Sport Clube era uma 
agremiação desportiva em vias de con-
solidação e em condições de começar a 
disputar a hegemonia do seu principal 
rival no distrito, o Sporting Clube de 
Braga. Tinha resolvido o problema das 
instalações, ganhara “músculo” após a 
fusão com o Atlético Sport Clube, aca-
bara de vencer o campeonato distrital 
de infantis. O futuro apresentava-se 
promissor. Todavia, os tempos que se 
seguiram foram, em tudo, o contrário 
do que seria previsível: durante cinco 
longos anos, o Vitória entrou num pro-
cesso de declínio que parecia anunciar 
a sua extinção e o futebol, enquanto 
modalidade de competição, deixou de 
ser praticado em Guimarães.

Os sinais da crise já eram visíveis nos 
primeiros dias de 1927 e estão descri-
tos na página de desporto de A Razão, 
o jornal republicano onde colaborava 
Heitor da Silva Campos, fundador e 
presidente do então já extinto Atlético 
Sport Clube, de quem falaremos mais à 
frente. Essa secção desportiva apare-
cia com uma ambição declarada: fazer 
prevalecer o desporto em Guimarães, 
suster-lhe o declínio e erguê-lo de novo 
à culminância a que tem direito. Num 
texto programático, assinado por um 
tal Siul, em que se procurava respon-
der à pergunta: como compreender 
o constante progresso do “Desporto” 
em todo o nosso país e como permitir 
a sua decadência em Guimarães?. Aí 
ficaram registadas as dificuldades que 
estrangulavam o desenvolvimento do 
desporto vimaranense, contrariando 
“os enormes sacrifícios de meia dúzia 
de rapazes cheios de boa vontade”, 
como Afonso da Costa Guimarães, Hei-
tor da Silva Campos, Gualberto Pereira, 
Eduardo Passos e António Macedo 
Guimarães”, e se apontaram as causas 
daquela “quase decadência”: a apatia e 
as dificuldades financeiras, “o proble-
ma que a todos assusta e faz medo”. 
Segundo o articulista, não bastava 
que a direcção do Vitória se desse por 
satisfeita em pôr dinheiro do seu bolso. 
Impunha-se o apoio dos poderes públi-
cos, nomeadamente da Câmara Muni-
cipal, à imagem do que se via acontecer 
noutras terras. Para tanto, seria neces-
sário que os directores do clube fossem 
mais lestos e mais “fura-paredes” na 
busca de soluções para os problemas 
com que se confrontavam. Mas, ao que 
se percebe, também eles já estariam 
contaminados pela apatia geral.

Num segundo artigo, no mesmo núme-
ro da A Razão, o comentador despor-
tivo que assinava com o pseudónimo 
de Penalty, batia na mesma tecla: “que 
o sport em Guimarães atravessa uma 
crise acentuada, e entrou em franca 
decadência” era uma verdade reco-
nhecida e incontestável. Segundo o 
jornalista, 1926 marcou, indiscutivel-
mente, o declínio desportivo no meio 
vimaranense, a contracorrente do que 
se via acontecer por todo o lado:

Quando em toda-a-parte, no país 
como no estrangeiro, nos grandes cen-
tros como nas mais humildes terreolas, 
o sport avança e progride, embora 
à custa de sacrifícios por vezes bem 
pesados, Guimarães que teve também 
já um período de relativo progresso 
desportivo, recua, cede terreno, e entra 
numa fase regressiva inexplicável.

O autor apontava dois motivos prin-
cipais para a situação a que se tinha 
chegado: “a apatia dos dirigentes des-
portivos e a falta de apoio e de auxílio 
da massa do público”, sendo que o 
primeiro motivo era a razão de ser do 
segundo (o desmazelo da Direcção do 
Vitória acarretou também, e em larga 
escala, o desinteresse, o arrefecimento, 
o desânimo da massa popular pelas 
coisas desportivas).

E era impiedoso em relação à actuação 
da direcção do clube:

No dia em que os dirigentes despor-
tivos desta terra, que se encontram à 
frente da Direcção, encarem a sério e 
com vontade o seu papel de dirigentes 
e não de comparsas, trabalhando a va-
ler e com ânimo, o sport em Guimarães 
tornará aos seus dias de esplendor.

Nada disto se tem feito, porém. Lamen-
támos até que criaturas tão respeitáveis 
como as que se encontram à frente 
daquele clube não reconheçam a triste e 
inglória figura que estão fazendo e que 
nada depõe em seu favor. Tendo por eles 
uma consideração ilimitada, esta não nos 
desobriga, antes pelo contrário, do dever 
que temos de falar a direito, por forma a 
que nos ouçam e atendam as reclamações 
e os queixumes daqueles que, como nós, 
não compreendem a razão deste maras-
mo, deste desmazelo desportivo em que 
se vai vivendo uma vida artificial, sem 
finalidade, sem grandeza.

A Direcção do Vitória tem o dever de tra-
balhar, e não de fingir que trabalha. Quem 
aceita cargos da natureza daqueles que os 
membros do Vitória aceitaram, sem coac-
ções, antes por livre e espontânea vonta-
de, ou trabalha a valer dando satisfação 
à confiança que outros neles deposita-
ram e correspondendo ao compromis-
so moral que contraíram para com o 
Club ao aceitarem o encargo, ou então 
recolhem-se a casa, a tratar doutros 
assuntos em que sejam mais diligentes.

Notícia do último jogo de
futebol no Campo da Perdiz
(Jornal Conquistador, 1 de Março de 1928).

Notícia do jogo inaugural do Campo 
do Benlhevai (Notícias de Guimarães, 1 de 
Fevereiro de 1932).
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Na edição do Pro-Vimarane da primeira 
quinzena de Maio de 1927, o cronista 
desportivo, que assinava com o pseu-
dónimo Luar, lançava um apelo: “aban-
donemos, pois, a inércia, a indolência, 
a preguiça, o sono — e mãos à obra. 
Vamos fazer saber de Norte a Sul, que 
Guimarães dentro em pouco, vai edu-
car fisicamente os seus compatriotas”.

O ÚLTIMO JOGO
NO CAMPO DA PERDIZ
Por aqueles dias, o Vitória recuperara a 
designação de Sport Club de Guimarães 
e era administrado por uma direcção 
provisória, que parecia empenhada em 
arrumar a casa, chegando a anunciar 
que tinha riscado de sócios todos os que 
tinham quotas atrasadas há mais de 
quatro meses, os quais seriam readmi-
tidos se regularizassem a sua situação 
na Chapelaria Macedo até ao final do 
mês de Maio. Porém, nem os apelos ao 
despertar desportivo vimaranense, nem 
a acção dos directores do Vitória produ-
ziriam os efeitos desejados.

Outras causas eram apontadas para a 
decadência do futebol em Guimarães. 
Uma delas tinha a ver com a falta de 
organização e de disciplina dos jogado-
res do Vitória dentro das quatro linhas. 
Numa crónica de A. S. Lobo, publicada 
na Velha Guarda em Outubro de 1928, 
notava-se que a receita para o sucesso 
dentro do campo era a figura do capi-
tão, “um homem a quem se obedece, 
para haver, em campo, ou fora dele, o 
máximo respeito. Porém, em Guima-
rães não era assim. Em vez de mandar 
um, mandavam todos. Da ausência de 
uma voz de comando que se fizes-
se ouvir e respeitar teria resultado a 
decadência do desporto favorito dos 
vimaranenses. O que faltava ao Vitória 
era a figura tutelar do treinador.

A direcção do Vitória Sport Clube 
tivera, a seu tempo, consciência dessa 
deficiência, tendo sido noticiado, em 
Março de 1927, que iria encetar nego-
ciações a fim de conseguir um entrai-
neur experimentado para o seu clube. 
A notícia está no Ecos de Guimarães, 
com o seguinte comentário:

Há muito que esta necessidade se 
impõe. Havendo, como há, entre nós, 
rapazes de boa vontade, com indiscu-
tíveis aptidões, chega a causar má-
goa vê-los jogar sem uma orientação 
definida, à mercê do capricho de cada 
um. Creia a direcção do Vitória que o 
conseguir-se esse entraineur será o pri-
meiro e mais seguro passo para o sport 
em Guimarães tornar a ter uma época 
de esplendor e de grandeza.

Porém, não seria ainda nessa altura 
que o Vitória encontraria o seu primei-
ro treinador. As tentativas de ressurgi-
mento do clube desenvolvidas pela di-
recção do Vitória não tiveram qualquer 
sucesso. Longo seria o ocaso que se 
seguiria. Extinto o fulgor dos primeiros 

anos, Guimarães deixou de ter repre-
sentante nos campeonatos distritais e 
o futebol foi-se apagando das páginas 
dos jornais da terra.

O último jogo no Campo da Perdiz de 
que temos notícia aconteceu no dia 19 
de Fevereiro de 1928. Era Domingo Gor-
do, mas a assistência, o jogo desen-
volvido e o resultado foram magros. 
Defrontaram-se, em desafio amigável, 
as primeiras equipas do Sport Clube de 
Guimarães e do Estrela Sport Clube, de 
Braga. A equipa vimaranense, que não 
pode contar com três dos seus melho-
res elementos (Constantino, Ferreira e 
Abílio), jogou remendada com reforços 
de Vizela, alinhando com Zeferino; 
F. Ribeiro e Benjamim (cap.); Mário, 
Fernandes e Costa; Salgado, M. Ribeiro, 
Oliveira, Silvério, Albano. O jornal O 
Conquistador publicou um curioso re-
lato do jogo, onde avaliava a prestação 
das equipas. Sobre a performance dos 
vimaranenses, escreveu o cronista:

Zeferino nada teve de extraordinário; a 
bola que deixou entrar não tem descul-
pa possível. Chutada com pouca força, 
mergulhou tardiamente e de barriga 
para baixo, o que é um erro. F. Ribeiro, 
um elemento de Vizela que jogou aqui 
pela primeira vez, agradou plenamente 
no seu lugar de back. Benjamim bem no 
princípio, decaiu no final. Mário e Costa 
bem. O primeiro precisa de variar o seu 
jogo, não se limitando só a passar jogo 
à sua ponta. Para o final os de Braga já 
lhe conheciam essa maneira de jogar. 
Fernandes, fraco. Salgado bem, só com 
o defeito de jogar muito atrasado. M. 
Ribeiro, o melhor de todos os jogadores 
em campo. Oliveira, deslocado do seu 
lugar, não conseguiu brilhar. Silvério 
outro elemento de Vizela, fraco, muito 
fraco mesmo, fazendo-se notar só pela 
maneira como se coloca. Albano, mal.

AUTOMOBILISMO, CICLISMO E 
GINCANAS DE JERICOS
Daí para a frente, só teremos notícia 
do Campo da Perdiz enquanto palco de 
torneios de tiro aos pombos que, com 
a nova moda das gincanas, as corridas 
de bicicletas e o automobilismo viriam 
preencher o espaço deixado vago 
pelos jogos de futebol nas tardes de 
domingo. Por aqueles dias, as gincanas 
na parada das novas instalações dos 
Bombeiros, recentemente inauguradas 

no Proposto, eram a coqueluche da 
moda no que toca a espectáculos des-
portivos. Com percursos e obstáculos 
cuidadosamente preparados, havia-as 
de automóveis, de bicicletas, de mo-
tocicletas, de patins e, até, de jericos. 
Funcionavam como meio de distracção 
pública e fonte de receita para a cor-
poração dos Bombeiros Voluntários. A 
primeira gincana, para veículos auto-
móveis, teve como vencedores Belmiro 
Jordão, na categoria masculina, e a sua 
irmã Júlia Jordão, na categoria femini-
na. Belmiro Jordão viria a destacar-se 
como piloto desportivo, o que levaria 
o jornal Velha Guarda a vaticinar, no 
seu número de 14 de Setembro de 
1930, que o seu nome ficará gravado 
nos anais desportivos da nossa terra 
e marcará acentuadas honrarias para 
a velha Vimaranis”. Como curiosidade, 
registe-se que a primeira gincana de 
jericos de Guimarães aconteceu no dia 2 
de Junho de 1929 e teve como vencedor 
um jumento montado por José Gilberto 
Pereira. Os restantes lugares no pódio 
foram ocupados por José António Mar-
tins Sequeira Braga e António Freitas.

No Outono de 1928, anunciou-se em 
Guimarães a fundação de um novo clube 
desportivo que nascia para despertar as 
energias mortas, colocando Guimarães, 
em matéria de desporto, a par das cidades 
congéneres. Ao dar a notícia, o Ecos de 
Guimarães de 3 de Novembro, testemu-
nhava que devido à boa vontade que 
vemos pulsar no coração moço desses 
rapazes cheios de boa vontade e entusias-
mo, que não se pouparão a sacrifícios para 
levarem por diante tão simpática iniciativa. 
Nascia o Grupo Desportivo Atlético Portu-
guês, liderado por Humberto Guimarães 
Pinheiro. Quando se anunciava que pro-
curava uma casa para instalar a sua sede, 
Rui Lencastre sugeria, nas páginas dos 
Ecos de Guimarães de 10 de Novembro de 
1928, que a prioridade deveria ser outra: o 
primeiro passo a dar seria antes o arren-
damento do campo de jogos da Perdiz, 
que é relativamente barato, e que está sem 
arrendatário desde há tempos pela liqui-
dação infeliz do grupo desportivo existente 
nesta cidade. Note-se que, naquela altura, 
o Vitória era dado como “liquidado”.

Equipas do Vitória (de preto)
e do Académico do Porto,

que alinharam no Benlhevai no dia
29 de Maio de 1932 (resultado 0-1).
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O Grupo Desportivo Atlético Português 
encontraria a sua sede, mas não se-
guiria o conselho de Rui Lencastre, que 
afirmara que “não se pode compreen-
der um grupo com esta finalidade sem 
um campo de jogos: é o mesmo que 
um corpo sem pernas, ou um livro sem 
folhas”. O Campo da Perdiz não seria 
arrendado e a esperança do ressurgi-
mento do desporto em Guimarães, por 
obra desta agremiação, seria gorada. O 
Desportivo Atlético não seria mais que 
um fogo-fátuo: a única iniciativa que 
lhe conhecemos é a da festa da inau-
guração do retrato do seu presidente, 
descerrado na sua sede, com um copo-
-de-água e entre brindes entusiásticos, 
no dia 21 de Maio de 1929.

Entretanto, o futebol voltara à sua 
anterior condição de divertimento 
do rapazio. Durante anos, as únicas 
notícias sobre o ludopédio que encon-
trámos nos jornais vimaranenses são 
pequenas notas de protesto contra 
grupos de rapazes acusados de per-
turbarem o sossego público com jogos 
de futebol, ora no Toural, ora noutros 
largos da cidade. Coisa de mariolões, a 
quem o trabalho não enobrece, como 
um dia se leu nas páginas do Comércio 
de Guimarães. A partida de Bernardi-
no Faria Martins para o Congo Belga, 
em finais de 1928, para se dedicar à 
carreira comercial, também ajuda a 
explicar o apagamento do futebol das 
páginas dos nossos jornais. Assinando 
na crónica desportiva com o pseudóni-
mo Sérgio Vidal, tinha sido, desde 1922, 
um dos principais promotores da causa 
do desporto, em geral, e do futebol, em 
particular, em terras de Guimarães.

RESSURGIMENTO
NO BENLHEVAI
1932 seria o ano do renascimento do 
futebol em Guimarães. Em meados de 
Janeiro, a recém-criada Sociedade de 
Defesa e Propaganda de Guimarães, 
dirigiu à Comissão Administrativa 
da Câmara Municipal um documen-
to, subscrita por várias instituições 
culturais, desportivas e de ensino, em 
que se demonstrava a conveniência 
da criação de um campo destinado 
ao desenvolvimento dos desportos, 
reputados úteis à educação física da 
juventude. A localização sugerida era 
a do Campo do Salvador, que nós hoje 
conhecemos por Campo de S. Mamede, 
não implicando mais do que pequenas 
obras de adaptação (uma ligeira ter-
raplanagem e o levantamento de um 
parapeito, pouco mais que à altura do 
solo, marginando a estrada). O apare-
lhamento do campo, que o dotaria de 
balneário, vestiário, mictórios e ban-
cadas, ficaria a cargo de uma empresa 
que nasceria para o efeito. Assim se 
criariam condições adequadas à práti-
ca de diferentes modalidades despor-
tivas, ao mesmo tempo que se daria 
aos referidos terrenos uma aplica-
ção inteligente, tirando-lhe aquele 
ar tão destoantemente maninho que 
oferecem, dada a sua incorporação 
nas balizas da cidade.

No entanto, por aqueles dias já algo 
se movia em Guimarães. O Vitória 
Sport Clube, renascia das cinzas. A sua 
direcção, constituída por meia dúzia de 
rapazes que, segundo o recém-nascido 

Notícias de Guimarães, não nadavam 
em dinheiro, tendo em Carlos Machado 
o principal impulsionador, metia mãos 
a um grande empreendimento, e dota-
va Guimarães com um campo de jogos 
apto para a prática de várias modali-
dades desportivas. Situava-se dentro 
da cidade, a curta distância do Toural, 
num terreno arrendado entre a Casa 
do Proposto e a Escola Industrial, e 
seria o palco da recomposição do 
Vitória Sport Clube enquanto elemen-
to central a identidade vimaranense. 
Esse seria o palco do ressurgimento 
do Vitória, que aí iria celebrar uma 
impressionante série de títulos de 
campeão distrital e tornar-se no 
primeiro representante do Minho no 
campeonato nacional de futebol.

O desafio inaugural do campo do 
Benlhevai aconteceu na tarde de 
24 de Janeiro de 1932, sendo apa-
drinhado pelo Sport Comércio e 
Salgueiros, do Porto, e abrilhantado 
pela Banda da Oficina de S. José. O 
pontapé de saída simbólico, tes-
temunhado por uma multidão de 
três mil espectadores entusiastas, 
foi desferido pela menina Crisanta 
Moura Machado. Das incidências do 
jogo encontrámos relato detalhado 
no Notícias de Guimarães. O Vitória 
alinhou com Adélio; Benjamim e Ma-
nuel Rita; Armando, Mário e António; 
Antunes, Velha, Constantino Lamei-
ras, Camilo e Virgílio. Para a história 
ficou um resultado desequilibrado: 
Vitória, 1 – Salgueiros, 6. Apesar do 
desfecho desfavorável ao clube da 
terra, o desafio terminaria no meio 
da geral satisfação do público. Havia 

Figuras da fundação e ressurgimento do Vitória
António Macedo Guimarães, fundador e primeiro presidente do Vitória.
Carlos Machado, principal entusiasta da instalação do Campo do Benlhevai.
Heitor da Silva Campos, primeiro responsável pela reorganização do Vitória em 1932.

Os célebres irmãos Plácido: Camilo, 
Adélio ‘Ricoca’ (guarda-redes) e Mário.

Jogo de futebol
no Benlhevai.
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motivo para celebração: o futebol 
estava de regresso a Guimarães.

Dali para a frente, praticamente não 
haveria domingo sem futebol. Até ao 
final de 1932, o Vitória disputou qua-
renta jogos, 32 no Benlhevai, 8 fora de 
portas. Averbou 17 vitórias, 14 derrotas 
e 9 empates, marcou 75 golos e encai-
xou 85. Começava a ganhar balanço 
para o grande salto em frente que 
estava para acontecer.

No final da época futebolística de 1931-
1932 (que, em Guimarães, foi pouco 
mais do que meia época, uma vez que 
tinha começado a 24 de Janeiro), o 
comentador desportivo de O Comércio 
de Guimarães, Francisco Formiga, fez 
o seu balanço dos 29 jogos realizados 
até 30 de Junho, produzindo estatísti-
cas muito curiosas. 

Embora a época de foot-ball fosse 
um pouco curta, motivada pelo pouco 
tempo que aqui o sport produz, não 
deixou de ser verdadeiramente inte-
ressante, escreveu o comentador. O 
Vitória realizou 21 jogos em Guimarães 
e 4 fora, contando 9 vitórias, 3 empa-
tes e 9 derrotas em casa e 2 vitórias, 1 
empate e 1 derrota fora, contando-se 
53 golos marcados e 2 sofridos. Por 
aqueles dias, o avançado Constantino 
Lameiras era o artilheiro mais eficaz da 
equipa, tendo marcado 29 golos, mais de 
metade dos golos somados pelo Vitória.
Mas o número mais revelador que 

ressalta da estatística do Comércio 
de Guimarães refere-se ao número de 
jogadores utilizados, que o cronista 
revela, com alguma ironia de permeio:

O Vitória desta cidade, embora 
durante a época tivesse consegui-
do resultados lisonjeiros para o seu 
nome e para a sua região, também 
alcançou um record brilhantíssimo, 
que, no meu entender, não pode ser 
igualado por qualquer Clube por-
tuguês, pois durante a época finda 
conseguiu que alinhasse pela sua 
primeira categoria 40 jogadores!

Eis o rol dos jogadores que alinharam 
pelo Vitória entre Janeiro e Junho de 
1932: Ricoca, Elísio, Tintalão, Benja-
mim, Manecas, Martinho, Zeca Gai-
teiro, Machado Reu; Médios: André, 
Cunha, A. Secândido, Constantino 
Lameiras, Mário, Hernâni, Matei-
ro, António Freitas, Camilo, Virgílio, 
Chico, Ferreira Labita, Neca Machado, 
Zeca das Taipas, Faria, Rita, Pina, Ve-
lha, Costa, Macedo, Queirós, Armindo, 
Elísio Carvalho, António Adelaide, 
Pantaleão, S. Braz, Paredes, Almeida 
Santos, Camisseiro, Sampaio, Fou-
ces e Pepe. Para que se perceba a 
verdadeira dimensão deste número, 
convirá recordar que naquele tempo 
ainda não havia lugar a substituições 
durante os jogos de futebol, sendo as 
equipas constituídas por não mais do 
que os onze elementos que entravam 
em campo no início de cada jogo.

Segundo a contabilidade do cronista 
de O Comércio de Guimarães, naque-
le meio ano o Vitória nunca repetiu a 
mesma equipa, tendo alinhado com o 
seu equipamento alvinegro nada mais 
de 3 guarda-redes, 6 defesas, 9 médios 
e 22 avançados, o que daria para formar 
três “teams” com idêntico valor. Esta in-
constância era reveladora de que ainda 
resistia um dos obstáculos que estive-
ram na base do longo ocaso do Vitória, 
que se estendeu entre 1927 e 1932: a 
ausência de uma voz de comando com 
força e conhecimentos suficientes para 
se fazer respeitar. O Vitória ainda não 
encontrara a figura do treinador.

Concluía o jornalista:
Diante do Vitória vejo um futuro que, não 
só o honrando, honrará a terra de Afonso 
Henriques. Mas, para isso é preciso que 
sejam eliminadas algumas deficiências.

FUTEBOL E
IDENTIDADE LOCAL
Por aqueles dias, ia em crescendo o 
entusiasmo com o futebol. O campeonato 
de Portugal foi particularmente renhido 
e a final, realizada a 3 de Julho, entre o 
Belenenses e o Futebol Clube do Porto, 
terminou com um empate a quatro bolas. 
Houve necessidade de uma finalíssima, 
que aconteceria duas semanas depois, em 
Coimbra. Este jogo, mais do que um encon-
tro entre duas equipas de futebol, uma 
do Porto, outra de Lisboa, foi assumido 
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como um confronto entre o Norte e o Sul 
do país. E as terras do Norte estavam do 
lado do F. C. Porto. De Guimarães partiram 
muitas dezenas de aficionados, boa parte 
deles numa camioneta alugada, represen-
tando a sua cidade numa vibrante mani-
festação de apoio aos representantes da 
sua região. Entusiastas, defensores acérri-
mos do Porto, que o mesmo é que dizer do 
Norte, eles lá foram levar-lhes com a sua 
presença e entusiasmo, o apoio moral que 
encoraja e torna heróis os mais pusilâni-
mes, noticiava O Comércio de Guimarães. 

Segundo as notícias, naquele dia 
em Guimarães viveram-se horas de 
ansiedade, aguardando por notícias, 
que chegariam por telegrama, desen-
cadeando manifestações de regozijo e 
entusiasmo. O Futebol Clube do Porto 
vencera o campeonato de Portugal, 
derrotando o Belenenses por 2-1.

Os jogos de futebol começavam a afir-
mar-se como algo mais do que simples 
disputas desportivas, para se tornarem 
também em manifestações de afirma-
ção local e regional.

A componente “patriótica” dos desa-
fios de futebol viria ao de cima quando, 
menos de dois meses depois, o Vitória 
enfrentou o Futebol Clube do Porto 
pela primeira vez. O jogo foi marcado 
para 11 de Setembro e teve lugar no 
parque das Fontainhas, na Vila das 
Aves. Gerou grande mobilização entre 
os vimaranenses, a ponto de se organi-
zarem comboios especiais entre as 
estações de Guimarães e de Negrelos. 
Dizem os relatos dos jornais locais que 
o jogo se pautou por certo equilíbrio, 
e que o Vitória acabaria vencido pela 
sorte e pela arbitragem. O cronista de O 
Comércio de Guimarães confidenciaria:

Cheguei a ter a impressão que o Vitória 
iria regressar à sua fidalga cidade 
como vencedor, visto o seu esplêndido 
jogo nos primeiros 20 minutos.

Mas essa impressão não se confir-
mou e os de “calções de seda” ven-
ceram com um contundente score de 
sete bolas sem resposta.

Este jogo faria correr alguma tinta nos jor-
nais vimaranenses, não tanto pelo resulta-
do, mas pelo comportamento de parte dos 
espectadores vimaranenses, que cuida-
ram mais  de apoiar o adversário do que 
o clube da sua terra. O cronista F. Formiga 
lavrou o seu protesto contra esta atitude, 
notando que se é certo que quando da luta 
“pró campeonato” o Norte se uniu para 
apoiar o F. C. do Porto, é porque nessa 
altura ele era o legítimo representante do 
Norte, e hoje era nosso inimigo, e que que 
do apoio de todos os seus conterrâneos 
dependia uma parte da vitória, que enche-
ria de honra a terra de Afonso Henriques. 
Era o futebol a afirmar-se como esteio 
fundamental da identidade local. Já não 
era só o virtuosismo dos jogadores e 
a qualidade do jogo de equipa que 
entrava em campo em cada jogo 
de futebol. Era também a honra e a 
glória de toda uma cidade.

O PRIMEIRO CLUBE
“DA PROVÍNCIA”
O processo de reconstrução do Vitória 
e da sua afirmação como o principal 
clube da província não estaria isento 
de acidentes. Faltava-lhe, além de trei-
nador, estabilidade directiva. O mais 
activo dos membros da sua comis-
são administrativa na construção do 
campo do Benlhevai, Carlos Machado, 
afastara-se e, com António Andrade, 
fundara um novo clube, o Sporting 
Clube de Guimarães, que teria uma 
existência efémera. O seu baptismo em 
campo aconteceu em Esposende, no 
dia 30 de Julho de 1932. Para a pequena 
história ficou um resultado volumoso: 
o Sporting vimaranense foi derrotado 
pelo clube da casa por 16-1 e, ao que 
parece, por aí se ficou.

Em Outubro de 1932 foi designada uma 
nova comissão administrativa do Vitó-
ria, presidida por Heitor da Silva Cam-
pos, de que faziam parte Isaías Vieira 
de Castro, Francisco Pinto Rodrigues, 
Amadeu da Costa Carvalho e Eduardo 
Pereira do Santos. Heitor Campos, que 
tinha sido presidente do Atlético Sport 
Clube, seria o responsável pela estabi-
lidade do clube e pela sua caminhada 
ascendente nos tempos que se segui-
riam. Não foi por acaso que os respon-
sáveis pelo Suplemento Desportivo do 
Notícias de Guimarães o homenagea-
ram logo no seu primeiro número, de 
27 de Novembro de 1932, apelidando-o 
de salvador do Vitória Sport Clube.

A bem da justiça, tal título deveria ser 
repartido com Carlos Machado e com 
outros vimaranenses de condição 
humilde. Foi graças ao seu esforço e ao 
seu sacrifício que Guimarães voltou a 
ter condições para a prática de futebol 
de competição, com a instalação do 
campo do Benlhevai. Criadas essas 
condições, o passo seguinte seria a 
recomposição institucional do Vitória, 
dotando-o duma estrutura organiza-
tiva que lhe permitisse afirmar-se no 
contexto desportivo regional e nacio-
nal. Este processo seria tomado em 
mãos por personalidades oriundas de 
uma certa elite social vimaranense que 
então acompanharam Heitor Campos.
Para que o Vitória funcionasse como 
uma verdadeira equipa, faltava-lhe 
um capitão-geral que fosse escutado 
e se fizesse respeitar pelos jogadores. 
Em Novembro, Eduardo M. Cunha, que 
na crónica desportiva assinava com o 
pseudónimo de Unhaca, lembrava à 
comissão Administrativa do Vitória a 
necessidade absoluta de um entraineur, 
porque só assim poderá existir nesta 
cidade, um forte núcleo de futebol, que 
poderá defender galhardamente não só 
as cores do V. S. C., como também des-
portivamente, o bom nome desta linda, 
velha e nobre cidade de Guimarães.

Era um treinador que faltava ao Vitória, 
para que pudesse enfrentar de igual 
para igual com as equipas de Lisboa e 
do Porto e afirmar-se como o primeiro 

entre os clubes de província. 1932 não 
chegaria ao fim sem que esta lacuna 
fosse preenchida, com a contratação 
de Genecy, o primeiro dos treinadores 
de origem húngara que fariam história 
no principal clube de Guimarães.

Depois, foi o que se viu. O Vitória entrou num 
processo imparável de afirmação regional 
e nacional. Logo na época de 1933-1934, re-
tomava a sua participação em competições 
oficiais e quebrava a hegemonia do Sporting 
de Braga, conquistando o seu primeiro título 
de campeão distrital. Enquanto se disputou 
este campeonato, o Vitória ainda o venceria 
onze vezes, em treze possíveis. Em 1941, 
entrou para a História como o primeiro clube 
do Minho a competir no campeonato nacio-
nal de futebol. Com o tempo, iria consumar 
o destino que lhe estava traçado desde 
o início, tornando-se no clube de fora de 
Lisboa e do Porto com mais participações 
no campeonato maior do futebol nacional. 
O primeiro entre os clubes “de província”. 
Cumpriu-se o sonho dos homens da funda-
ção de 1922 e do ressurgimento de 1932. •
 António Amaro das Neves 

Primeiro emblema
do Vitória Sport Clube,

que se distingue do actual pela posição 
de D. Afonso Henriques (aqui aparece 
a olhar de frente) e pela sigla inscrita 
do lado direito, no fundo branco, de 

onde haveria de cair a letra V. Em 1972, 
aquando da celebração do cinquentená-
rio vitoriano, foi revelado que o seu autor 
era o arqueólogo Coronel Mário Cardoso, 

durante várias décadas presidente da 
Sociedade Martins Sarmento, que expli-
cou assim a sua criação: com a sugestão 
das palavras Vitória e Guimarães vinha 
logo ao pensamento o fundador da na-

cionalidade Afonso Henriques, “ex-libris” 
de Guimarães, em atitude serena mas 
destemida da imagem que o grande 
estatuário Soares dos Reis modelou. 

Acerca das cores preta e branca parece 
que os fundadores do clube já pressen-

tiam o que essas cores simbólicas viriam 
a significar, a admissão no clube de 

todos sem distinção que nele se qui-
sessem associar tanto africanos de cor 

como os brancos europeus.”




