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Há vida nas quintas
de Guimarães

Chapéu na cabeça, tesoura na mão: tradição secular, 
a vindima foi-se moldando à realidade e deste 
território saem vinhos para diferentes latitudes.
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regressa em versão elétrica.
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Partido Socialista domina poder 
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Editorial
As vindimas em 

Guimarães

O “torna, torna” já só ecoa e perma-
nece na memória de uma geração 
mais antiga. É com uma certa nos-
talgia que se recorda o pegar numa 
escada e numa corda, com um cesto, 
para trepar às videiras entrelaçadas 
nas árvores, a vinha de enforcado, 
instaladas nos limites dos campos 
e ao longo dos caminhos. Conven-
cer os miúdos que a apanha dos ba-
gos que os vindimadores deixavam 
pelo caminho ao longo das rama-
das dava para encher meia pipa 
de vinho foi algo típico nas vindi-
mas desta região do noroeste por-
tuguês. A pisada que os homens 
faziam no final do dia, depois de 
um mata-bicho pela manhã, do ba-
calhau frito ou do cozido para dar 
força durante a tarde, tudo isto foi 
mudando ao longo dos tempos.

Nestas mudanças, temos também 
uma quebra na área de produção 
do vinho verde. No entanto, essa 
realidade não se traduz num as-
peto negativo, pois a produção 
não se ressente e o fundamental, 
que temos de relevar, é que a qua-
lidade subiu de uma forma expo-
nencial nos últimos anos.

Hoje, temos vinhos verdes excelen-
tes e os consumidores voltaram a 
sentir o prazer de beber um bom vi-
nho branco fresco (a maioria) e os 
defensores do tinto não ficam confi-
nados a uma população mais sénior.

As quintas localizadas nesta sub-
-região do Ave (Guimarães, Vila 
Nova de Famalicão, Fafe, Santo 
Tirso, Trofa, Póvoa de Lanhoso, 

Vieira do Minho, Póvoa de Var-
zim, Vila do Conde e a maioria do 
concelho de Vizela), como temos 
vindo a dar conta nas edições do 
Jornal de Guimarães em revista, 
têm apostado nas castas Arinto e 
Loureiro que, como refere a Comis-
são de Viticultura da Região dos 
Vinhos Verdes (CVRVV), “as mais 
adequadas a este tipo de clima 
ameno, devido a maturação média, 
nem precoce nem tardia”. Há ain-
da a considerar, como se pode ler 
no respetivo site, “a casta Trajadu-
ra que, por amadurecer precoce-
mente, é mais macia, completando 
na perfeição um lote de vinho com 
Arinto e Loureiro”.

No destaque desta edição, o leitor 
pode relembrar esse passado e co-
nhecer a evolução deste setor viní-
cola inserido na região demarcada 
dos vinhos verdes reconhecida em 
setembro de 1908, sem esquecer 
o papel da Adega Cooperativa de 
Guimarães, fundada em 1962, por 
82 viticultores.

Nesta edição fica ainda a recupe-
ração da história da mota ideali-
zada por um vimaranense e que se 
traduziu num sucesso de vendas 
nas décadas de setenta e oitenta 
do século vinte. A Famel XF-17, a 
mota mais vendida de sempre no 
nosso país, está a ser recuperada, 
agora numa versão elétrica, tam-
bém por outro vimaranense.

“Um de nós, Jorge Sampaio”. É 
este o título da crónica de António 
Amaro das Neves e que resume o 
sentimento dos vimaranenses para 
com o Presidente da República fa-
lecido a 10 de setembro de 2021 e 
que teve um papel fundamental na 
Capital Europeia da Cultura 2012.

Boas leituras.

~ Alfredo Oliveira
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A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Vo-
luntários de Guimarães 
já tem a nova autoes-

cada para reforço do combate a 
incêndios urbanos e industriais, 
tendo-a mostrado na noite de 11 
de setembro, a centenas de pes-
soas que se reuniram no Toural. 
 Com 32 metros de comprimen-
to, o equipamento integralmente 
preparado pela Magirus permite a 
resposta a um dado incêndio quer 
pela fachada, quer pela traseira de 
um edifício e dispõe de uma maca 
de salvamento na cesta, para viabi-
lizar o socorro ou o resgate de pes-
soas de mobilidade reduzida em 
casos de acesso difícil. 
 O equipamento substituiu a au-
toescada operada pelos Bombeiros 
Voluntários de Guimarães (BVG) 
nos últimos 39 anos e mereceu um 
investimento de 940 mil euros, fi-
nanciado na sua maioria pela Câ-
mara Municipal (600 mil euros). 

O valor remanescente da cam-
panha de angariação de fundos 
para a aquisição de uma ambu-
lância de cuidados intensivos, 
decorrida no primeiro trimes-
tre de 2021, também financiou o 
novo equipamento. “Pedimos 80 
mil euros. Conseguimos angariar 
quase 200 mil”, esclareceu o pre-
sidente da AHBVG, João Pedro 
Castro, no seu discurso.
 Numa cerimónia que contou 
ainda com o presidente da Câ-
mara e candidato do PS às pró-
ximas Autárquicas, Domingos 
Bragança, o 1.º Comandante dos 
BVG disse ser uma “honra” rece-
ber um novo equipamento para 
servir melhor a população. “Fica 
ao serviço da comunidade um 
equipamento tecnologicamente 
avançado para territórios urba-
nos tão sensíveis quanto o centro 
histórico, Património Mundial 
da Humanidade. Era um sonho 
antigo”, disse Bento Marques.
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Há quatro anos, o Partido Socialis-
ta renovou a liderança da Câmara 
Municipal de Guimarães, obten-
do a maioria absoluta pela oitava 
eleição consecutiva. Com 51,52% 
dos 96.147 votos contabilizados, 
manteve os seis vereadores que já 
lhe davam o controlo total em San-
ta Clara. Nada de novo aí. Foi pela 
restante distribuição do executivo 
que as Autárquicas de 2017 entra-
ram na história: a coligação Juntos 
por Guimarães (PSD/CDS-PP) ga-
nhou cinco mil votos face a 2013, 
aproximou-se dos 38% e elegeu os 
restantes cinco vereadores, afas-

tando a CDU pela primeira vez. 
 Os vimaranenses regressam às 
urnas a 26 de setembro, para mais 
umas Autárquicas, depois do pri-
meiro ciclo político reduzido a 
duas forças. A configuração saída 
do primeiro sufrágio local, a 12 de 
dezembro de 1976, diferia bastante: 
Edmundo Campos, do PS, tornou-se 
o primeiro presidente no pós-25 de 
Abril, mas longe da maioria abso-
luta. Os socialistas alcançaram três 
vereadores, o PSD outros três, o CDS 
dois e a FEPU, coligação que incluía 
o PCP, um. A liderança municipal 
passou de mãos entre AD (1979), PS 

(1982) e PSD (1985), até à primeira 
maioria absoluta socialista, ao leme 
de António Magalhães, em 1989. 
 Quatro anos depois, o CDS-PP 
ficou pela primeira vez de fora do 
executivo, enquanto o PS atingia o 
pico de sete vereadores, só repeti-
do nas eleições de 2009, as últimas 
vencidas por Magalhães. O rosto 
mudou quatro anos depois, mas o 
poder manteve-se rosa: Domingos 
Bragança venceu as eleições com 
a maior taxa de abstenção da his-
tória política local (39,47%) e reco-
lheu mais oito mil votos em 2017, 
cimentando a sua posição.

Da paleta de cores ao
rosa absoluto em 45 anos 
de democracia local
Texto: Tiago Mendes Dias

O PS detém a maioria absoluta da Câmara Municipal de Guimarães de há 32 anos para cá, num contraste 
agudo com a distribuição de poder dos quatro primeiros mandatos em democracia: entre 1976 e 1989, a 
presidência alternou entre PS, PSD e Aliança Democrática, sempre com maioria relativa.  A diversidade 
partidária no executivo também tem caído. Em 1976, havia quatro forças representadas. Em 2017, duas.

Vinhetas das idas às urnas
1982: PPM foi
rei numa freguesia
Num sufrágio marcado pelo boico-
te das então freguesias de São João 
e de São Miguel de Vizela, após um 
ano de intensa reivindicação pelo 
concelho, verificou-se uma outra 
peripécia que seria praticamente 
impossível nos tempos que cor-
rem: o Partido Popular Monárqui-
co conquistou uma Junta de Fre-
guesia. Aconteceu em Figueiredo, 
com Eduardo Pinheiro Torres.

1985: A disputa mais 
cerrada, com o 
Vitória pelo meio 
Nenhuma vitória eleitoral foi tão 
difícil de apurar como a de 1985. 
Fechada a contagem, António Xa-
vier, do PSD, regressou à presidên-
cia da Câmara com mais 102 votos 
do que o socialista Manuel Ferrei-
ra. A posição expressa pelo Vitória 
pode ter sido decisiva para o resul-

tado. Sem iluminação no Estádio 
Municipal, nem um campo relva-
do para treinos, Pimenta Machado 
confirmou o seu apoio a Xavier a 
oito dias das eleições. 

1985: CDS ganha
juntas da faixa operária
Finda a Aliança Democrática, o CDS 
voltou a concorrer sozinho e elegeu 
dois vereadores para a Câmara, ten-
do recolhido 16,14% dos votos. Quan-
to às Juntas, ganhou 11 em território 
vimaranense, entre as quais Lordelo 
e Moreira de Cónegos, freguesias 
operárias tradicionalmente de es-
querda. Manuel Guimarães venceu 
em Moreira, arrecadando a única 
vitória da direita em 45 anos de de-
mocracia local. Em Lordelo, Fran-
cisco Assis deixou o PS e manteve-se 
à frente da autarquia. 

1989: Primeira vitória
do PS no centro histórico
As freguesias correspondentes à 

cidade histórica já regressaram 
às mãos do PSD/CDS-PP, mas, em 
1989, o PS não conseguiu apenas a 
maioria absoluta na Câmara. Con-
quistou pela primeira vez a Junta 
de Freguesia de Oliveira do Cas-
telo, depois de Álvaro Costa obter 
1003 votos, contra 961 dos sociais-
-democratas. 

1997: Pevidém
colorida a vermelho 
As quatro freguesias da área de Pe-
vidém, uma das mais industriais 
do concelho, tiveram resultados 
em comum naquelas Autárquicas: 
a CDU conquistou São Jorge de 
Selho e São Cristóvão de Selho, ao 
mesmo tempo que segurou Gon-
dar e São Martinho de Candoso. 
Apesar da perda de Serzedelo, esse 
resultado nas Juntas acompanhou 
a inédita eleição do segundo ve-
reador, para a qual contribuiu a re-
lação afetiva entre Vizela e o cabe-
ça de lista Salgado Almeida, então 
médico no clube local. •

Partido
Socialista

Aliança
Democrática

Partido
Social DemocrataPS AD PSD

Edmundo Campos

Executivo Municipal
PS 3 / PSD 3 / CDS 2
FEPU 1

Eleitores - 75 907
Abstenção - 24,83%

'76
António Xavier

Executivo Municipal
AD 4 / PS 4 / APU 1

Eleitores - 84 399
Abstenção - 18,04%

'79
Manuel Ferreira

Executivo Municipal
PS 4 / UD 4 / APU 1

Eleitores - 87 498
Abstenção - 19,65%

'82

António Magalhães

Executivo Municipal
PS 7 / PSD 3 / CDU 1

Eleitores - 126 676
Abstenção - 29,62%

'93
António Magalhães

Executivo Municipal
PS 6 / PSD 3
CDS-PP 1 / CDU 1

Eleitores - 115 635
Abstenção - 30,78%

'89
António Xavier

Executivo Municipal
PSD 4 / PS 4 / CDS 2 / APU 1

Eleitores - 96 991
Abstenção - 27,72%

'85

António Magalhães

Executivo Municipal
PS 6 / PSD 3 / CDU 2

Eleitores - 136 206
Abstenção - 34,27%

'97
António Magalhães

Executivo Municipal
PS 6 / PSD 4 / CDU 1

Eleitores - 126 662
Abstenção - 33,70%

'01
António Magalhães

Executivo Municipal
PS 6 / PSD 4 / CDU 1

Eleitores - 130 400
Abstenção - 32,20%

'05

António Magalhães

Executivo Municipal
PS 7 / PSD 3 / CDU 1

Eleitores - 141 646
Abstenção - 33,87%

'09
Domingos Bragança

Executivo Municipal
PS 6 / JpG 4 / CDU 1

Eleitores - 144 632
Abstenção - 39,47%

'13
Domingos Bragança

Executivo Municipal
PS 6 / JpG 5

Eleitores - 144 092
Abstenção - 33,27%

'17
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As uvas de 
Guimarães já 
chamam por 
quem as apanha

Os escadotes altos e pesados foram sendo substituídos e deram 
lugar a uma “luta” mais igual entre homem e vinha. A ligação 
entre estes dois elementos é secular e conta uma história. Do 

concelho continua a sair vinho verde de qualidade – que chega a 
paladares a muitos quilómetros de Guimarães.

Texto: Pedro C. Esteves Fotografia: Pedro C. Esteves
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ntigamente, éramos pequeninos e 
já íamos colher uvas para as árvo-
res. Hoje já há poucas árvores. Ago-
ra é tudo em vinha”. João Pereira, 
60 anos, começou “muito cedo” no 
ofício – nascido numa família de 
lavoura, ouviu rapidamente o cha-
mar das uvas. A memória de João 
– lá pairam imagens de “escadas 
grandes” (grandes demais para o 
corpo pequeno e franzino), folias e 
périplos intermináveis que come-
çavam cedo e tinham como desti-
no quintas  e propriedades – é rica 
e transborda conhecimento do que 
foi a vindima e vai deixando de 
ser. A transformação só deixa algu-
mas saudades – ficaram “algumas 
mazelas” e João não romantiza 
tempos idos. Mas não é fácil criar 
o retábulo definitivo de uma tradi-
ção secular, marco da etnografia 
portuguesa, que condensa no pe-
ríodo entre a colheita e o início da 
produção do vinho vivências e tra-
dições que extravasam o simples 
processo de apanha da uva. Para o 
tentar fazer, seria boa ideia come-
çar a viagem em São Torcato. 
 Por esta altura, sem o ensobra-
mento provocado pela pandemia 
de covid-19, João Pereira, há 49 
anos no Grupo Folclórico de São 
Torcato, estaria a preparar mais 
uma Festa das Colheitas, celebra-
ção que traz à tona o passado das 
gentes daquela vila concelhia – e 
o primeiro dia é dedicado à vindi-
ma e pisada das uvas. Na celebra-

ção, as escolas batiam à porta dos 
lagares para ver de perto a recria-
ção da vindima tradicional: trajes 
típicos, folclore, carros de bois, 
cestos de vime. Já não é assim. 
Mas “cada caso de vindima é um 
caso”, enquadra Sequeira Braga, 
presidente da Adega Cooperativa 
de Guimarães. “Há pessoas para 
quem que a vindima é um drama, 
têm de arranjar pessoal, condi-
ções e tudo mais. Uma carga de 
trabalhos que não há durante o 
ano. Há pessoas que fazem uma 
festa com as famílias”. Num ter-
ritório vasto, onde a produção 
amadora e profissional abunda, 
(ainda) há espaço para tudo.
 Em São Torcato, a família do 
Grupo Folclórico fazia a festa tra-
dicional. E João Pereira também 
a fez. Este ano há vindima “à mes-
ma”, mas não há motivos para ce-
lebração – não há “povo vestido 
à antiga”, nem olhares atentos de 
quem nunca viu um lagar vivo, 
lamenta. “No grupo ainda temos 
a tradição de preservar as árvo-
res, ou então a tradição perde-se. 
Continuamos a utilizar as esca-
das, preservando a tradição de há 
cem anos. Agora as escadas são 
muito mais pequenas, o meu pai 
chegou a fazer vindimas com esca-
das de 27 degraus, o que era quase 
15 metros de altura”, recorda.

A lei da força

As “escadas grandes” que o compo-
nente com quase 50 anos de Grupo 
Folclórico remanesce foram sendo 
encurtadas. O dote para trepar árvo-
res foi caindo em desuso, os homens 
foram ficando cada vez mais per-
to das vinhas. “Antigamente com-
preendiam-se estes métodos, mas 
no contexto atual faz pouco sentido, 

tirando pela questão étnica, de fol-
clore e histórica”, resume Sequeira 
Braga. O responsável pela Adega 
Cooperativa e um apaixonado pelo 
mundo que circunda a produção do 
néctar fala em “ramadas, bardos e 
bordaduras, videiras a trepar pelas 
árvores acima” que ainda existiam 
em Guimarães à entrada do século. 
No fundo, “sistemas antigos de pro-
duzir uvas que não eram os melho-
res” se a eficiência na produção fos-
se o principal objetivo. 
 Essas mudanças são, para João, 
sinal de “inteligência”. “Já viu o 
que é segurar uma escada com 15 
metros no ar? Para ter essa altura 
tinha de ter grossura, se não verga-
va toda e podia partir. Nós estamos 
aqui todos partidos dos ossos por 
causa disso”, atira. “Ainda sinto 
mazelas”. Até  porque “havia mui-
tos serviços, não havia os tratores 
e o povo ajudava-se um ao outro”. 
Reinava a lei “da força”.

Este vinho é verde
e salta fronteiras

A partir das uvas que João ajuda-
va a colher com a ajuda de car-
ros de bois e as que agora são co-
lhidas com o auxílio de tratores 
produz-se vinho verde. Quando 
se fala de vinho de Guimarães 
fala-se essencialmente desse. A 
Região Demarcada dos Vinhos 
Verdes estende-se por todo o no-
roeste de Portugal, na zona tra-
dicionalmente conhecida como 
Entre-Douro-e-Minho. A sub-re-
gião do Ave – que integra conce-
lhos como Guimarães, Vila Nova 
de Famalicão, Fafe, Santo Tirso, ou 
Póvoa de Lanhoso – é sobretudo uma 
“zona de produção de vinhos bran-
cos, com uma frescura viva e notas 
florais e de fruta citrina”, denota a 
Comissão de Viticultura da Região 
dos Vinhos Verdes (CVRVV).
 Mas “cada vinho é um vinho” 
e mesmo o produzido no mesmo 
território pode ter diferentes va-
lências, sublinha Sequeira Braga. 
Segundo dados da CVRVV, no que 
toca à produção, o concelho de 
Guimarães contribuiu com quase 
dois milhões de litros de vinho 
verde na campanha 2020/2021. 
No total, os 47 concelhos que 
compõem a região demarcada 
produziram 87 milhões de litros. 
E há cada vez mais procura além-
-fronteiras: Estados Unidos da 
América, Alemanha e Brasil pa-
recem ter tomado o gosto e são, 
nos últimos cinco anos, os maio-

Setembro é sinónimo de vindima e em Moreira 
de Cónegos já há uvas a caminho do lagar

© Bruno José Ferreira

Fi
m

 d
e

 m
a

is
 u

m
 d

ia
 d

e
 la

b
u

ta
, h

á
 t

e
m

p
o

 
p

a
ra

 s
e

 "
b

e
b

e
r 

o
 v

in
h

o
 q

u
e

 s
e

 p
is

o
u

"
©

 B
ru

n
o

 J
o

sé
 F

e
rr

e
ira



1312 #06 setembro - Jornal de Guimarães em Revista Jornal de Guimarães em Revista - #06 setembro

res importadores do vinho produ-
zido a partir das uvas da região.
 Tendência sentida na Adega 
Cooperativa que, à imagem de 
outros produtores da região (já lá 
vamos), “comercializa a nível bas-
tante bom para outros mercados”. 
E quando o faz, não  exporta só vi-
nho. “Levamos o nome de Guima-
rães lá para fora. Ao vender uma 
garrafa de vinho produzida em 
Guimarães no Japão, estamos a 
promover a marca Guimarães e a 
marca da Adega, a cultura e toda 
a realidade, arquitetura, patrimó-
nio e história estão a chegar onde 
o nosso vinho chega”, sintetiza Se-
queira Braga.
 Os números dizem que o que 
é produzido por cá tem chegado 
cada vez mais longe. Os vinhos 
verdes, a segunda denominação 
de origem mais exportada a seguir 
ao "Porto", estão a crescer 13,87% 
para 52,3 milhões de euros. Os da-
dos são do Instituto Nacional de 
Estatística e reportam-se aos sete 
primeiros meses de 2021.

Antes do vinho…
o leite

Em Santo Tirso de Prazins, a norte 
do concelho vimaranense, segue-
-se por caminhos estreitos e estra-
das antigas e é-se absorvido pela 
paisagem vinícola. Hectares de vi-
nha atrofiam o horizonte e a  pers-
petiva é ainda mais esclarecedora 
a partir das instalações da Adega 
Cooperativa. A acalmia reina no 
dia em que o Jornal de Guimarães 
visita o espaço. O silêncio só é in-
terrompido pelo chilrar ocasional. 
Agora, já não será assim. A uva co-
meça a chegar nos tratores para 
ser pesada e tratada. A Adega está 
instalada numa propriedade agrí-
cola de dez hectares, dos quais três 
são vinha e é preciso colhê-la. “São 
precisas entre dez a 12 pessoas 
a colher uvas na nossa vindima, 
mais as pessoas que trabalham na 
adega a tempo inteiro”, explica. 
 Este ano, a Adega Cooperativa 
de Guimarães espera uma produ-

ção abaixo da do ano passado. “Em 
quilos, as nossas produções variam 
entre 600 e um milhão de quilos. 
Em litros, na ordem dos 500 mil li-
tros e os 750 mil litros por ano. É o 
nosso nível médio de produção ao 
longo dos últimos anos. Tem vindo 
a crescer de forma pequena, mas 
sustentada”, refere o dirigente. 
 Há duas fases na vida desta 
adega. Uma antes até 1999 e outra 
após. A Adega Cooperativa de Gui-
marães foi fundada em fevereiro 
de 1962, nas antigas instalações 
em Fermentões, e esteve lá duran-
te muitos anos. No entanto, “um 
nível de atividade muito baixo” 
aplacava o crescimento. “Em 1999 
lançámos um projeto, que consis-
tiu na construção desta adega de 
raiz. A adega antiga estava muito 
desatualizada. A maneira de fazer 
vinho não mudou, faz-se como se 
fazia há dez mil anos, os utensílios 
e equipamentos para fazer o vinho 
é que mudaram radicalmente”. 
Sem esquecer que a produção vi-
nícola depende de vários fatores 

Estamos a falar de 
pessoas nos seus 50 
ou 60 anos e também 
reparamos que os mais 
jovens não têm interesse 
na apanha da uva”
Carlos Barbosa

Na Adega Cooperativa de Guimarães,
ultimam-se os detalhes para receber as uvas
© Bruno José Ferreira
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entretanto as coisas foram cres-
cendo, modificando. Não diria ca-
samento perfeito, mas até à data 
tem corrido muito bem”, salienta. 
Tem supervisionado o processo 
de produção de um vinho que tem 
que se lhe diga e que vai desfazen-
do ideias feitas. “Aquele mito de 
que o vinho verde era ácido, que 
era verde, quase a sensação que se 

apanhava as uvas verdes, isso já 
não existe há uns anos com as téc-
nicas e com as condições de vinha, 
o maneio da terra”, explica Carlos 
Barbosa.
 Contribui também o solo gra-
nítico que lhe imprime  frescura e 
mineralidade, “uma textura muito 
salina, com uma influência atlân-
tica muito grande”, frisa Pedro 

externos: o clima, nomeadamente 
– o “grande fator que influencia a 
agricultura em geral”. “A produção 
de uvas é feita em exterior e, como 
tal, está dependente das condições 
climáticas. Há anos melhores e ou-
tros piores, pelo que a produção 
sofre muitas flutuações”, explica o 
engenheiro. 
 Mas o que está na origem do en-
canto por este vinho fresco que, se-
gundo Manuel Pinheiro, presiden-
te da CVRVV, quer ser mais do que 
líquido “para se beber na borda da 
piscina”? Pedro Campos é enólogo 
e interrompe o olhar atento às uvas 
que vão chegando à Quinta de São 
Gião, em Moreira de Cónegos, para 
responder à questão. É, antes de 
tudo, importante perceber que os 
vinhos verdes “têm várias caracte-
rísticas muito únicas que são atri-
buídas pelas castas que o produ-
zem, pelo local onde é produzido e 
pelas tradições a que está sujeito, 
pelas gentes que o fazem”. 
 Podemos falar em “hibridez”: 
“Na região dos vinhos verdes, o que 
temos visto é que a região tem a ca-
pacidade de produzir o vinho com 
um perfil mais tradicional e tem 
também a capacidade de produzir 
coisas muito mais internacionais e 
com perfil para fora da região”. Pe-
dro Campos e Carlos Barbosa, ge-
rente, estão prestes a fechar mais 
um dia de vindima na vila vimara-
nense. A Quinta de São Gião é uma 
propriedade familiar dedicada à 
produção de vinhos verdes desde 
1972. Foi abandonando a produção 
leiteira para se dedicar a outro 
tipo de néctar: o vinho. Aposta cer-
teira. De há uns anos a esta parte, a 
quantidade de vinha sob a alçada 
da Quinta de São Gião foi aumenta-
do e fixa-se agora nos 40 hectares. 
Há até planos para que no próximo 
ano a vindima já seja feita noutra 
adega, naquele que será um pro-
jeto que pode alavancar a marca 
para outro patamar.
 Carlos Barbosa está ao serviço 
da Quinta de São Gião há 23 anos. 
“Estou aqui desde 1998 e na altura 
tinha a parte técnica da empresa, 

Campos. Sem esquecer “as tradi-
ções das gentes de cá” que criaram 
“um perfil de vinho diferente dos 
do resto mundo”.

“Não dá para relaxar”

Perto da fronteira com a freguesia 
de Guardizela, e mesmo num dia 
pouco amistoso para vindimar, há 
carrinhas e trabalhadores a sair 
e a entrar numa vinha da quinta. 
Por aqui, é tudo gente conhecida. 
“Somos poucos na empresa, quatro 
ou cinco funcionários, e recorre-
mos a muita mão de obra externa, 
pontual. Pessoas que repetem ano 
após ano e fazem a região toda, 
seja aqui ou em Fafe, são pessoas 
que trabalham na agricultura de 
manhã à noite e já estão habitua-
dos, sabem aquilo que fazem, é 

“Estou a beber o vinho
que pisei no ano passado,

e isso é bonito”
José Faria

muito fácil trabalhar com eles, são 
gente boa”, atenta o gerente. Este 
‘calejamento’ é importante, até 
porque, como diz Carlos: “Durante 
a vindima não dá para relaxar”. 
 A um par de quilómetros da 
propriedade, há um ajuntamento 
de homens cansados (mas sorri-
dentes): circundam um trator e 
seguram copos meio cheios. Cha-
péu na cabeça para precaver de 
umas nuvens que não inspiram 
confiança e boa-disposição que 
deixa deduzir que o dia de labuta 
chegou ao fim. José Faria, 63 anos, 
é um deles: conhece o circuito de 
vindimas e só vê benefícios em 
“vir ajudar a malta”. “Respira-se 
ar puro, há camaradagem e dá-
-nos vida. Conhecemos pessoas, 
fazemos amigos, bebe-se uns co-
pinhos com as amizades novas…”, 
o raciocínio continuava, mas a 
chuva dá sinal de querer apare-
cer. Não impede de continuar a 
conversa. É só o tempo de tirar o 
chapéu vermelho, verificar que é 
coisa pouca, e voltar à descrição 
de mais um dia de poda.
 José faz parte do lote que a Quin-
ta recruta todos os anos e encaixa 
na resenha que Carlos Barbosa faz 
dos trabalhadores que fazem a apa-
nha manual. Mas aqui, tal como em 
outros pontos do concelho, pode es-
tar um problema ao virar da equina: 
“Para já, não sentimos dificuldade 
em obter mão de obra. Estamos a 
falar de pessoas nos seus 50 ou 60 
para cima e o futuro não é risonho, 
porque também reparamos que os 
mais jovens não têm interesse na 
apanha da uva”.

“É tudo uma 
aprendizagem”

É trabalho árduo e mesmo finda a 
labuta já se combina o dia seguin-
te. Estamos na primeira semana de 
setembro e a rotina estende-se até, 
pelo menos, ao final do mês. A fa-
diga abate-se no final do dia e há 

exclamações prontas para aliviar 
as horas de poda: “Isto dá muito 
trabalho, é muito mais fácil pegar 
numa garrafa, deitar no copo e be-
ber”. O tom jocoso de Faria é cons-
tante, mas há encanto nas palavras 
e na forma como são ditas. Explica 
que cada sessão de poda é também 
um ensinamento: “Trocam-se sem-
pre umas ideias porque às vezes há 
formas diferentes de fazer e é tudo 
aprendizagem, no fundo”.
A chuva começa a cair com mais 
afinco em Moreira de Cónegos, 
mas não deixa José Faria ir em-
bora sem uma dose de bucolismo. 
“Temos a lagarada, vamos pisar as 
uvas, o que é ótimo: repare-se, es-
tou a beber o vinho que pisei no 
ano passado, e isso é bonito”. Mote 
para fechar a conversa. Faria pega 
no copo para zarpar.

A barbela e o porco

Voltamos a São Torcato para ouvir 
um pouco mais de João Pereira. Na 
reminiscência, alguma saudade – 
mas não romantismos. Em Vindima, 
obra publicada em 1945, Miguel Tor-
ga descreve assim um processo que 
conheceu de perto no Douro: “Pais 
e filhos jogam naquela lotaria. Não 
que saia prémio que se veja. Todos 
o sabem. Os magros vinténs que fi-
cam no fim da novena pouco ou 
nada adiantam. O que é, enche-se o 
peito doutros ares, sonha-se à ida, 
pena-se à volta, e muda-se, varia-se, 
passam-se quinze dias que não chei-
ram a tristeza nem a fuligem” 
 A João Pereira os dias cheira-
vam a toucinho. Fica no lote de 
boas recordações o banquete no 
final do trabalho, qual recompen-
sa. “Era  o jantar e tocar concerti-
na até às duas ou três da manhã. 
Antigamente tínhamos aquela car-
ne de toucinho, com o molho a cair 
pela barbela abaixo, e íamos lá com 
o pão de milho buscar aquele molhi-
nho para ter outro paladar. Hoje a 
carne gorda só faz mal”. •

O vinho verde da Quinta de São Gião terá 
uma adega renovada na próxima vindima
© Pedro C. Esteves
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Um de nós,
Jorge Sampaio.

e a doença provocava a pobreza”) 
e um dos médicos mais destacados 
do século XX. Professor catedrático, 
criou os Laboratórios de Bacteriolo-
gia e Virologia do Instituto Ricardo 
Jorge e o Centro Nacional da Gripe 
no Instituto Superior de Higiene, foi 
diretor da Escola Nacional de Saúde 
Pública e diretor-geral de saúde e 
concebeu os centros de saúde por-
tugueses. Foi membro do Comité 
Executivo da Organização Mundial 
de Saúde. Mas nunca esqueceu as 
suas raízes. Segundo o seu filho 
Daniel, Arnaldo Sampaio “não dis-
pensava visitas à sua terra natal 
(Guimarães), nem jamais esquecia 
o que tinha aprendido com os seus 
antepassados, pessoas de trabalho 
para quem a persistência e a hones-
tidade eram valores fundamentais”.

O seu filho Jorge destacou-se como 
um dos mais brilhantes e influen-
tes políticos portugueses do nosso 
tempo. Foi Presidente da Repúbli-
ca e exerceu funções internacio-
nais de grande importância. Para 
a minha geração, Jorge Sampaio é 
o exemplo da nobreza da política, 
a que se devotou com humanismo, 
consciência social, empatia e ética 
republicana. Do pai, herdou a inte-
ligência e o amor por Guimarães.

Jorge Sampaio não ocultava as 
suas emoções. Era um homem que 
chorava. Nunca lhe escutei um dis-

curso em Guimarães que a voz não 
se lhe embargasse. Porque, como 
disse um dia:

“É sempre com emoção que 
visito Guimarães, revivendo 
memórias pessoais e 
retomando laços afetivos 
que me são caros.”

De Jorge Sampaio retenho o dia em 
que apareceu na Sociedade Martins 
Sarmento e, depois de dizer que 
“não é todos os dias que encontra-
mos cidades com uma instituição 
cultural com a dinâmica e a impor-
tância da SMS”, condecorou Santos 
Simões; ou o notável discurso na 
abertura do centenário da morte de 
Martins Sarmento; ou o seu genuíno 
contentamento no dia em que Gui-
marães festejou o título de Patrimó-
nio Mundial; ou o simbolismo de ter 
feito em Guimarães o último 10 de 
Junho a que presidiu. 

Mas, lembro, acima de tudo, o seu pa-
pel na Capital Europeia da Cultura.

Quando todos percebíamos que se 
abeirava o desastre, Jorge Sampaio 
segurou o leme e evitou o naufrágio.

Com Jorge Sampaio, foi um
de nós que partiu.

Não será esquecido.

~ António Amaro das Neves

Opinião

Historiador

As raízes familiares de 
Jorge Sampaio, do lado 
paterno, estão em Gui-
marães. O seu avô, José 

Leite de Carvalho, nasceu em 1876, 
no lugar da Quintã, na freguesia 
de Mesão Frio. A avó, Emília de 
Sampaio Bastos, dez anos mais ve-
lha, veio da vila de Fafe, terra da 
sua mãe (o pai era de Sendim, Fel-
gueiras). José e Emília casaram em 
outubro de 1902, em S. Paio de Vize-
la, onde a noiva residia. Instalaram-
-se em Gémeos, no casal do Ribeiro, 
onde lhes nasceram três filhos: Ma-
ria Amélia, em 1905, António, em 
1908, e Irene, em 1910. Nos registos 
de batismo, o pai aparece como ca-
pitalista. Da vida pública de José 
Leite de Carvalho apenas sabemos 
que foi vice-presidente da Junta de 
Paróquia de Gémeos, após a instau-
ração da República, e que, em agos-
to de 1911, foi um dos subscritores 
de um auto de solidariedade com 
a República, na sequência de atos 
contra os símbolos do novo regime.

O filho usaria o nome de António 
Arnaldo de Carvalho de Sampaio. 
Estudou no Liceu de Guimarães e 
na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto, onde concluiu a 
licenciatura em 1933, a que se seguiu 
o mestrado em saúde pública na Uni-
versidade Johns Hopkins, nos EUA. 
Entretanto, em abril de 1937, casou 
com Fernanda Bensaúde Branco, as-
sentando residência em Sintra. Deste 
casamento nascerão dois filhos, Jor-
ge, em 1939, e Daniel, em 1946.

O vimaranense Arnaldo Sampaio 
foi defensor da saúde pública (di-
zia que “a pobreza gerava a doença 

"Em Guimarães, aprendi a fidelidade
às raízes, de uma forma que

me marcou desde muito jovem."
– Jorge Sampaio Dispomos de técnicas

com mais de 30 anos
de experiência têxtil!

Especialistas na Indústria Têxtil
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Num atelier em Fermentões, numa espécie de ritual, Maria Fernanda Braga recebe todos os anos 
pequenos aprendizes da arte da olaria. As possibilidades infinitas do mundo “relaxante” do barro 
são transmitidas a quem entra neste mundo mágico que conjuga os quatro elementos naturais.

Que bom que é a cor preferida 
de Luís ser o laranja: vai ter pela 
frente uma semana para camu-
flar a palma das mãos com barro 
e barbotina – e esse entusiasmo 
ressalta na voz do aprendiz de 
nove anos. É um dos 13 “Amigui-
nhos do Barro” que, numa se-
gunda-feira solarenga e quente, 
ocupa um lugar à mesa de um 
atelier na Casa do Povo de Fer-
mentões. Por ali, vai-se voltar 
a mostrar o “poder mágico que 
o barro tem”. Palavra de quem 
anda há mais de 20 anos “à volta” 
da argila e fez disso vida. Maria 
Fernanda Braga, oleira, guardiã 
do ofício, comanda há oito anos 
uma aventura “cheia de encanto 
e criatividade”. Pouco passa das 

10h00 e já tem a casa cheia de 
pequenos entusiastas. “Isto ago-
ra está por vossa conta”, diz, em 
jeito de boas-vindas.
 Há ternura na voz da ceramista 
nascida no Algarve, mas que mol-
dou a vida para fazer de Guimarães 
casa. Por esta altura, quase sem ex-
ceção, a rotina de juntar pequenos 
oleiros repete-se: “É sempre nas 
férias escolares: de Natal, Páscoa e 
agora [uma semana antes do início 
do ano escolar]. Só que como vive-
mos um momento difícil, no Natal 
e na Páscoa não existiu, não houve 
encontro, e agora sinto que estão 
cheios de entusiasmo”. 
 Vão chegando a “conta-gotas”: 
há saudade e afeto na receção. 
“Ainda temos de esperar, ainda 

faltam meninos. Quando todos 
estivermos juntos vamos conver-
sar um bocadinho”, vai repetin-
do Maria Fernanda a quem che-
ga de sorriso aberto às portas do 
atelier. Na resposta, prontidão: 
“Vamos fazer exercício com o 
barro, não é?”. Vão mesmo. Nes-
te atelier de uma semana há um 
tema e funciona por etapas. Nes-
te ano, o ponto de partida “são 
três das muitas mulheres que 
pertencem à história de Guima-
rães”: Mumadona, D Teresa, a 
Rainha Dona Maria II. Tudo co-
meça pelo desenho do projeto 
– “Como acontece com os arqui-
tetos, aqui também é essencial”, 
pontua a oleira; no final da se-
mana a ideia materializa-se.

Texto e fotografias: Pedro C. Esteves

Eis os “Amiguinhos do Barro”: 
“Sentimos que contribuímos 
para manter a arte viva”

“Esquecemo-nos
do que nos rodeia”

Mas logo na primeira sessão já se 
mexe no barro, há interação e fazem-
-se amizades. Na opinião de Maria 
Fernanda Braga, esta proximidade 
fez muita falta no ano passado, pe-
ríodo em que as porta do atelier não 
abriram: “Partilhar ideias é muito 
importante. O barro também pode 
funcionar como uma conexão à na-
tureza, tem uma função pedagógica 
muito importante, e as crianças in-
teressam-se muito por isso”.
 “Quando estão concentrados 
no barro, relaxam”, começa por 
explicar. “Tenho tido bastantes 
bons exemplos de crianças com 
dificuldade em concentrar-se e 
conseguem-no através do barro, 
além de que também estimula a 
auto-estima, ou seja, o facto de nós 
conseguirmos fazer algo e o resul-
tado final ser quase imediato. É te-
rapêutico”, assinala a oleira. 
 Filipa, 13 anos, atesta a perspe-
tiva da tutora. Na sala de pequenos 
oleiros é a que tem mais experiên-
cia. Não sabe há quanto tempo mete 
mãos à obra e maneja a terra. Sabe, 
no entanto, que as horas empregues 
em criar algo do nada são “relaxan-
tes”. “O contacto com o barro abre 
possibilidades infinitas, de fazer 
o que nós queremos, e com isso 
trabalhamos a parte criativa. Nós 
focamo-nos no nosso trabalho e es-
quecemos o que está à volta”, expli-
ca. Fala ao Jornal de Guimarães no 
intervalo da sessão de duas horas. 
A primeira foi passada a delinear o 
projeto – Maria Fernanda Braga ce-

deu um livro acerca de Mumadona 
Dias a todos os “amiguinhos” para 
inspiração – e agora entre em cena 
o “protagonista”: o barro. 
 Mesmo sem saber há quantos 
anos começou a “brincar” com 
esta matéria-prima – ou a fazer “gi-
nástica com as mãos”, como aten-
ta Maria Fernanda Braga, – Filipa 
sabe que “há poucos oleiros em 
Portugal”. E isso também dá alento 
para o devir: “Sabemos que é é uma 
arte não muito divulgada. E não é 
que cada um de nós vá dar um olei-
ro, mas sentimos que contribuímos 
para manter a arte viva”.

Um passaporte em 
forma de cantarinha

E se há alguém que tem contribuí-
do é quem admite aos pequenos 
entusiastas que tinha saudades da 
companhia e de ver mãos peque-
nas e flexíveis modelarem a maté-
ria-prima. Maria Fernanda Braga 
começou há mais de 20 anos: sabe 
e ensina a fazer; molda e ensina a 
moldar. Não é filha de oleiros, não 
é originária de terra de oleiros, não 
aprendeu a arte em nova. O “passa-
porte” para Guimarães acabou por 
ser uma cantarinha oferecida pelo 
marido. O casamento trouxe a al-
garvia para o berço e por cá come-
çou a talhar uma carreira profícua. 
 “Cheguei aqui por casamento. 
Tem sido uma história interes-
sante, consegui  integrar-me na 
comunidade e tenho de destacar 
a importância da Casa do Povo de 
Fermentões – não posso mesmo es-
quecer. É quase como que as mãos 

do oleiro: temos uma ideia, mas de-
pois para a pôr em prática precisa-
mos de muitas coisas, e esse apoio 
é essencial”, refere. Para além de 
cantarinhas – obra emblemáti-
ca no percurso da oleira –, outras 
peças decoram a sala de trabalho. 
Mas mais patente do que isso é a 
paixão partilhada, a comunhão: 
“Apaixonei-me pelo barro e não 
consegui imaginar fazer outra coi-
sa que não fosse dar continuidade 
ao barro”. Assim surgiu a vontade 
de partilhar com outras pessoas, 
de todas as idades, “o poder mági-
co que o barro tem”. Como explica 
a artesã, “com uma bola de barro 
podemos construir o infinito”.
 Luís tinha saudades disso. Enu-
mera o que já lhe saiu das mãos, e 
a lista condensa figuras históricas 
como D. Afonso Henriques, passan-
do por personagens da cultura po-
pular como o Bob Esponja. Tudo é 
possível numa arte que conjuga os 
quatro elementos: a terra do mate-
rial, a água para o moldar, o ar para 
secar a peça e, claro, o fogo para a 
cozer. Todo este contexto faz com 
que o registo “seja muito pessoal”, 
algo fecundado no momento.
 Muitos desses momentos de 
inspiração de Maria Fernanda Bra-
ga ficaram plasmados nas muitas 
obras que já expôs em diversas 
latitudes. Já lá vão mais de duas 
décadas desde o encontro com o 
mestre Joaquim Oliveira, quando 
tudo começou. “Venham mais 20”, 
vinca a ceramista. Ela estará por 
cá, para receber os muitos “amigui-
nhos” que ainda vão a tempo de dar 
de caras com as possibilidades “infi-
nitas” de uma bola de barro. •

"Quando estão 
concentrados no 

barro, relaxam.(...) 
É terapêutico.

– Maria Fernanda Braga
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“Autárquicas de
Caudilhos e Cidadãos” 

As eleições autárquicas 
pretendem eleger em 
simultâneo os órgãos 
deliberativos e execu-

tivos de freguesias e municípios, 
existindo alguma confusão quan-
to à sua importância. Mesmo no 
concelho mais desenvolvido as 
diferenças de competências en-
tre órgãos são profundas, algo 
exacerbado pelas assimetrias na-
cionais de população ou riqueza. 
O território do Alto Minho tinha 
em 2019 cerca de 3.636 funcioná-
rios de Administração Pública, 
face aos 32.048 da Área Metropo-
litana de Lisboa, o que permite 
ver desde já a disparidade entre 
autarquias locais no que toca a 
recursos humanos e orçamentos. 
Qual é então o papel do poder lo-
cal na administração pública e 
qual a relevância destas eleições 
autárquicas que se aproximam? 

Fazendo parte do ramo Local Au-
tónomo da Administração Pública, 
estes órgãos e os seus serviços res-
tringem-se ao território da respeti-
va autarquia, sendo a sua compe-
tência estabelecida na lei. A noção 
de que as autarquias têm como 
principal ocupação tratar de coi-
sas relativamente corriqueiras não 
está completamente errada, mas 
é bastante redutora quando consi-

deramos quão essenciais são estas 
funções. Se os espaços públicos não 
se encontrarem limpos, se ninguém 
apoiar a cultura, se as estradas não 
permitirem tráfego, e se não exis-
tirem transportes públicos ou ser-
viços de apoio administrativo, não 
nos será possível abordar tarefas 
mais abrangentes. O poder local 
tem também a particularidade de 
ser próximo das populações, no sen-
tido de que é muito mais fácil para 
um cidadão conhecer ou entrar em 
contacto com um autarca local do 
que com um deputado ou membro 
do governo central, sendo também 
muito mais fácil envolverem-se nos 
órgãos e nas lutas das suas áreas de 
residência. Com isto podemos con-
cluir que o poder local tem um esco-
po mais reduzido do que o nacional, 
mas que pode ser mais diretamen-
te impactante na vida das pessoas, 
sendo também mais próximo de 
cada um, física ou figurativamente. 
Isto ajuda a fazer deste o ato eleito-
ral com menos abstenção, apesar de 
continuar alta.

A personalização inerente a este tipo 
de eleições e a relativamente menor 
supervisão e consequências das ações 
das autarquias (comparativamente 
ao poder nacional) podem produzir, 
entanto, vários vícios. Entre eles o de 
uma tendência quase natural para a 
de manutenção dos mandatos, visto 
ser difícil a um opositor ser visto e 
demonstrar trabalho sem estar num 
órgão local, permitindo a partidos e 
dirigentes assegurar cargos aos seus 
principais atores locais como recom-
pensa pela sua lealdade. A possibi-
lidade de os nossos representantes 
serem medíocres é uma necessidade 
em democracia, de modo a impedir a 
transformação do sistema numa tec-

nocracia reservada a uma pequena 
elite. O preço desta democratização, 
no entanto, é a perda da eficiência 
governativa, a ameaça constante de 
corrupção e a subsequente descre-
dibilização do sistema por aqueles 
que não compreendem bem o fun-
cionamento e importância da de-
mocracia. Isto faz com que as elei-
ções autárquicas sejam o nosso ato 
eleitoral mais envolvente e demo-
crático, mas, muitas vezes, também 
o mais frustrante e caótico. 

~ André Teixeira

à esquerda

Membro do Conselho Geral da Universidade do Minho

Um terço dos deputados 
à Assembleia da Repú-
blica são candidatos às 
eleições autárquicas do 

próximo dia 26. São deputados da 
nação que se candidatam a presi-
dentes de câmara, às assembleias 
municipais e a presidentes de junta. 
Se no caso dos que se candidatam 
à presidência de municípios a lei 
obriga a que, em caso de vitória, não 
possa mais exercer o cargo de depu-
tado, no caso das juntas de fregue-
sia, e assembleias municipais, tal 
incompatibilidade não acontece. 

A lei não é, contudo, a melhor argu-
mentação neste caso já que é feita de 
e para estes mesmos actores, vejam 
o caso, que foi notícia há 3 meses no 
jornal Público, de deputados que re-
cebem um acréscimo salarial de 10% 
por um regime de exclusividade e, 
ainda assim, exercem funções em 
empresas ou outros organismos sem 
que vejam aí qualquer problema, in-
terpretando a lei à luz da sua vontade. 

Imaginem se esta permissibilidade 
se aplicasse aos jogadores da bola 
e o Ronaldo, nos seus tempos livres 
fosse dar “uma perninha” ao Braga. 
A comparação parece absurda, mas 
não é, o regime de exclusividade 
paga isso mesmo, a exclusividade 
da pessoa, a disponibilidade com-
pleta, além de servir também para 
evitar o conflito de interesses. Não 
temos Ronaldos na política, por di-
versas razões, uma delas é porque 
temos políticos demasiado ocupa-
dos com outras funções que não 
aquelas para as quais foram eleitos.

E esse é um sério problema da nossa 
política. A cartelização dos cargos 
políticos é, em si, uma ameaça à 

democracia porque limita a partici-
pação de mais atores. Esta endoga-
mia serve apenas os interesses par-
tidários, já que restringe o acesso 
ao poder e impede a pluralidade e 
igualdade de oportunidades, carac-
terísticas definidoras da democra-
cia. Além de ser um terreno fértil 
para a corrupção, principal respon-
sável pelo atraso no desenvolvimen-
to social e económico do nosso país.

Mas estes “turbo-deputados” que 
estão em todo lado, não levantam 
apenas questões éticas, morais e 
legais, são também um problema 
prático. Desde logo na desvaloriza-
ção dos cargos. O raciocínio: “se um 
deputado tem tempo para desempe-
nhar tantas outras funções, signifi-
ca que não deve ter muito trabalho” 
é comum e daí à conclusão que “são 
oportunistas que recebem muito e 
pouco fazem”, é um passo, injusto, 
mas lógico e nada abonatório de 
tão nobres funções, o que justifica 
o afastamento e falta de crença do 
povo na política e nos políticos.

Certamente que, a um deputado 
comprometido com a sua função 
e com as suas obrigações, verda-
deiramente empenhado em fazer 
a diferença, em ser uma voz acti-
va na prossecução da defesa dos 
interesses dos que o elegeram, 
sobrará muito pouco tempo para 
abraçar outros desafios profissio-
nais, ainda mais se estes forem 
cuidar de servir uma população 
de milhares de pessoas a cente-
nas de km de distância.
Da minha experiência autárquica 
tenho uma certeza absoluta, é im-
possível ser presidente de junta a 
300 km de distância. Este, que é o 
cargo mais representativo da de-

mocracia, pela proximidade que 
o eleitor tem do eleito, exige uma 
presença constante, um cultivar 
de relações que não se faz à dis-
tância. Mais do que cimento e al-
catrão, a principal obra de um pre-
sidente de junta é estar, próximo, 
presente e disponível para os seus 
eleitos. A sua maior competência 
é, no conceito de Aristóteles, resol-
ver os problemas às pessoas.

“Maria quando doba não fia”, diz, 
e com razão, o povo. Não podemos 
fazer bem duas coisas ao mesmo 
tempo, não deixemos que aqueles 
que escolhemos para nos repre-
sentar sejam o Frei Tomás, que 
muito prega e nada faz.

à direita
“Maria quando
doba não fia”
~ Sara Martins Silva
Gestora de Projeto de Inovação Social

É essencial aproveitar 
estas eleições para 

incluir mais pessoas no 
sistema, credibilizando 

a democracia através 
do envolvimento 
e valorização do 
cidadão comum. 

É assim essencial aproveitar estas 
eleições para incluir mais pessoas 
no sistema, credibilizando a demo-
cracia através do envolvimento e va-
lorização do cidadão comum. Temos 
de combater a tendência de transfor-
mar as autarquias em estruturas de 
caudilhos, renovando quadros e de-
monstrando que todos, sem exceção, 
podemos ambicionar ser autarcas e 
ter impacto no desenvolvimento das 
nossas regiões. Apenas enobrecendo 
o envolvimento do público no seu au-
togoverno conseguiremos salvaguar-
dar a democracia. No final deste mês 
podemos escolher fazer parte do pro-
blema ou da solução. Espero apenas 
que as estruturas partidárias locais 
compreendam isto e façam a escolha 
correta, assim como cada um de nós.

Não podemos fazer bem 
duas coisas ao mesmo 

tempo, não deixemos que 
aqueles que escolhemos 

para nos representar 
sejam o Frei Tomás, que 
muito prega e nada faz.
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 Guimarães – Nº 1
em Retail Parks

Estava prestes a refastelar-
-me numa espreguiçadei-
ra de uma praia algarvia, 
depois de um ano particu-

larmente cansativo, dando início 
formal às hostilidades balneares 
de 2021, quando o meu telemóvel 
começou a tocar. Era uma amiga 
minha do outro lado que me ques-
tionava se por acaso tinha conhe-
cimento de algum terreno, pró-
ximo da entrada da autoestrada, 
com aproximadamente 80.000 m2 
e afectação industrial, pois tinha 
um cliente interessado em instalar 
uma indústria no triângulo Gui-
marães, Famalicão, Santo Tirso. 

Respondi-lhe que seria difícil, mas 
que ainda assim iria contactar al-
gumas pessoas. Confirmou-se: não 
encontrei nenhum terreno dispo-
nível dentro do pretendido e dis-
so mesmo lhe dei conta. A minha 
amiga, um pouco incrédula, per-
guntou-me: então mas Guimarães 
não tem localizações/terrenos dis-
poníveis preparados para oferecer 
a um investidor que pondere ins-
talar-se no concelho, adequado às 
caraterísticas exigidas, assim tra-
zendo negócios com valor acres-
centado e criação de postos de tra-
balho qualificados?

Respondi-lhe que, se calhar, não 
tem e nem teria lógica que tivesse, 
na minha opinião. Tenho uma vi-

são diferente da tua para o conce-
lho. Ela cometeu o erro de querer 
saber qual era e lá tive de perder 
cinco minutos a explicar-lha:

Se reparares é hoje comum que 
cada cidade potencie os seus fato-
res diferenciadores. Basta fazeres 
a EN 2, para perceberes que se faz 
do km 578,75 um local de culto. É 
tudo uma questão de posiciona-
mento e branding. Em Guimarães,  
deveríamos apostar em sermos o  
número um em retail parks (hi-
permercados/shopping centers e 
outras médias e grandes superfí-
cies), alocando o máximo de área 
possível a este nosso “cluster” de 
superfícies comerciais. Pensa nas 
imensas vantagens associadas:

Para quê perder tempo e dinheiro 
com gabinetes de apoio ao inves-
tidor, de captação de negócios, 
com parcerias entre a academia a 
as empresas, quando o maior em-
pregador dos nossos jovens licen-
ciados são comprovadamente as 
grandes superfícies comerciais. 
Poupamos tempo, trabalho, di-
nheiro e resolvemos o flagelo do 
desemprego jovem.

A minha amiga não ficou muito 
convencida e retorquiu: não sei 
se essa estratégia se vai revelar a 
indicada a médio e longo prazo. 
As grandes superfícies não criam 
habitualmente emprego muito 
qualificado ou especialmente 
bem remunerado. Como é que os 
jovens que essas superfícies vão 
contratar no final das suas licen-
ciaturas irão depois ser remune-
rados por forma a que possam 
sair de casa dos pais, constituir 

família, ter filhos e adquirir a sua 
própria casa? E o comércio de 
rua, como vai sobreviver?

Tenho solução para todos esses 
problemas. Adquirir uma habita-
ção própria vai ser difícil, mas por 
outro lado, teremos mais gente 
a qualificar-se para receber uma 
habitação social (repara que em 
2001, 4% dos Portugueses auferiam 
o SMN e em 2019 já são 22%). E ain-
da há pouco tempo, esteve cá o mi-
nistro e anunciou fundos do PRR 
para a construção de habitação a 
custos controlados. 

E quem não vai querer constituir 
família e ter muitos filhos, com 
um relvado sintético em cada fre-
guesia e a possibilidade de sair de 
uma dessas incubadoras um Ro-
naldo ou um Messi?

O comércio local vai ter de se adap-
tar. Se calhar já era tempo. Desde 
sempre que oiço dizer que Guima-
rães não é grande “praça” para o co-
mércio. E para quê manter artificial-
mente negócios ineficientes? Não te 
lembras do processo de destruição 
criativa de Schumpeter que apren-
demos na faculdade? Eliminam-se 
os empregos nas empresas que não 
conseguem inovar e reinventar-se, e 
criam-se novos e melhores.

A tua estratégia pode parecer boa a 
curto prazo, mas vai revelar-se pés-
sima a longo prazo! No longo prazo, 
estaremos todos mortos, respondi 
eu para finalizar a conversa. 

E se não correr bem, pode-nos sem-
pre sair um prémio numa raspadi-
nha, não é?

~ Eduardo Fontão

Opinião

Economista
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Famel: fénix
a renascer no mesmo
berço da icónica XF-17

O futuro é elétrico:
E-XF olha o futuro 
inspirada na XF-17

A falência da Famel foi, pelo menos 
esperava-se quer fosse, o ponto final 
nesta história. Tratou-se, contudo, 
de um ponto final de uma narrati-
va aberta, que ganha uma vez mais 
em Guimarães novos capítulos. Joel 
Sousa é agora o protagonista. Pouco 
conformado com o desaparecimento 
da icónica mota, o engenheiro auto-
móvel vimaranense decidiu atirar-se 
a um projeto arrojado de reabilitar a 
marca. Esta ideia floriu quando re-
cuperava uma Famel XF-17 antiga. 
Na cronologia deste renascer da fé-
nix em 2014 é feito o anúncio do pro-
jeto de revitalização da marca e do 
desenvolvimento de um protótipo, 
em 2017 o conceito foi apresentado 
o conceito na Web e já este ano foi 
apresentado o protótipo.
 Um olhar mais desatento levará a 
que se confunda a nova mota com a 
antiga, e a ideia até é um pouco essa. 
O novo modelo tem uma grande mu-
dança: é elétrico. De olhos postos no 
futuro, Joel Sousa tem em mente pro-
duzir uma mota com autonomia para 
70km, um modelo citadino que atin-
girá a velocidade máxima de 70km 
por hora. A Famel está agora sediada 
em Guimarães, no Avepark.
 A comercialização está prevista 
para o próximo ano, sendo possível 
fazer pré-reservas online. Joel Sou-
sa considera que o processo está a 
desenvolver-se de forma positiva. 
“O processo está a correr bastante 
bem e o feedback tem sido positivo 
pelo público. Existiram bastantes 
pré-registos de compra no websi-
te daí passarmos ao próximo pa-
tamar, a criação da empresa. Nos 
últimos tempos temos estado a tra-
tar das burocracias normais para a 
montagem do negócio. Estamos a 

arrancar para no próximo ano tra-
zermos as motas para a estrada”, 
dá conta ao Jornal de Guimarães.
 No primeiro ano a meta é produ-
zir uma edição limitada de trezentas 
unidades, sendo que no ano seguin-
te a ambição é uma aproximação às 
duas mil unidades. O objetivo a mé-
dio-prazo passa por produzir e co-
mercializar cinco mil motas por ano. 
Em traços gerais, Joel Sousa apresen-
ta o novo modelo da Famel: “A nova 
E-XF é inspirada na antiga e mítica 
XF-17, contudo adota a motorização 
elétrica como o ponto de viragem e 
ressurgimento da marca. A base da 
E-XF permite, do ponto de vista de 
utilização, ser ágil e versátil para as 
cidades, fácil de conduzir e de esta-
cionar. Apresenta uma autonomia 
estimada de 70 quilómetros possibi-
litada através de apenas uma carga 
de quatro horas. Herda um passado 
histórico de uma marca icónica”.
 Apresentações feitas, dados 
lançados, Joel Sousa atira que Gui-
marães teria de ser o local de re-
nascimento. Até porque, se o berço 
da mais mítica mota portuguesa 
de todos os tempos foi Guimarães, 
e um vimaranense foi o seu men-
tor, “pode dizer-se que é simbólico 
o facto do ressurgir de uma mar-
ca icónica e mítica acontecer em 
Guimarães”, afirma Joel Sousa. O 
futuro é elétrico, mas o passado 
ainda anda aí. José Ribeiro da Cos-
ta que o diga, ainda fica com um 
brilhozinho nos olhos. “Ainda vejo 
motas dessas, XF-17. há quem as 
tenha recuperadas, bem pintadas 
e arranjadas. É um gosto vê-las, 
algumas bem bonitas”, comenta o 
Sr. Costa. Misturando o passado e 
o futuro no presente, certo é que a 
Famel nunca será só uma mota. É 
um ícone e um conceito. “Fogo, a 
mota é linda”, como era comum di-
zer-se nas décadas de 80 e 90 com 
as iniciais da histórica mota. •

Engenheiro vimaranense pretende recuperar mota icónica das décadas 60, 70 e 80 do século 
passado, criando um modelo elétrico. Subimos o selim e fazemos a viagem ao passado: em 
Guimarães nasceu a mítica XF-17, a mota mais vendida de sempre no nosso país.

PUB

De uma “casualidade” nasceu a 
mota mais vendida de sempre em 
Portugal. O seu mentor foi José 
Ribeiro da Costa, vimaranense 
natural de Serzedo. Falamos da 
Famel XF-17, que fez as delícias 
dos amantes de duas rodas e per-
petuou-se como a mota das motas 
produzida por uma marca portu-
guesa. José Costa vendeu milhares 
de exemplares, “até lhe perder a 
conta” e recorda o tempo em que 
havia lista de espera e falta de ca-
pacidade para atender a todas as 
solicitações. O ruído ensurdece-
dor, a meias com a grande quanti-
dade de fumo produzido pela com-
bustão ficou na retina numa época 
em que a mota se notabilizou pela 
imponência do seu design.
 Sediada em Águeda, a Famel foi 
fundada em 1949 como uma em-
presa fabricante de aros, idealizan-
do depois as suas próprias motas. 
Até que um vimaranense bateu à 
porta para comprar uma mota, e 
o conceito revolucionou-se. “Um 
vizinho nosso quis comprar uma 
motorizada e um irmão meu ligou 

para a Famel, que disse que tinha 
muito gosto em vender a mota. O 
meu irmão foi lá, venderam-lhe a 
mota e quiseram que ele ficasse 
como representante da marca cá 
em Guimarães. Vendeu motas du-
rante uns tempos, depois deixou 
as motas e foi para outro ramo. 
Tomei eu conta das motorizadas”, 
conta José Ribeiro da Costa.
 Fã de corridas, o Sr. Costa, como 
é conhecido, confidencia então ao 
Jornal de Guimarães que a criação 
da XF-17 foi “uma casualidade”. 
“Começámos a fazer corridas com 
um quadro meio artesanal, até 
com bons resultados: ganhávamos 
as corridas todas. Depois apareceu 
um quadro italiano e nós aplicá-
mos o motor nesse quadro. Fomos 
aplicando outros componentes 
e aquilo fez sucesso. Foi quando 
pensei em apresentar esse mode-
lo à Famel. A Famel disse que sim. 
Passou um mês, passaram dois, 
passou um ano e o modelo nunca 
mais saía. Um dia vou lá e falo com 
eles. Disseram-me: Sr. Costa, já viu 
o prejuízo que não era para a fábri-

ca se o modelo não tem aceitação 
no mercado? Eu disse para não ter 
medo, e se o problema fosse o re-
ceio eu fazia logo uma encomenda 
de duzentas motas. E encomendei 
duzentas. Assim andou para a fren-
te”, explica José Costa em traços ge-
rais com um discurso fluído e jovial, 
de quem parecera acabar de viver o 
momento. Estava dado o primeiro 
passo, em 1975, para uma aventura 
que atingiu níveis de sucesso que 
nenhum dos envolvidos esperava.
 José Ribeiro da Costa ficou com 
as primeiras duas centenas de mo-
tas, “com um preço especial”, e ficou 
ainda com a distribuição do modelo 
do rio Douro para cima. Cada XF-17 
que fosse vendida do Douro para 
baixo o vimaranense tinha ainda 
uma comissão, “embora passassem 
muitas sem me darem nada”, atira 
com risos. Daí ao milhar e meio de 
motas vendidas num ano, só pelo Sr. 
Costa, foi um ápice. “Quantas hou-
vesse quantas vendíamos, chegou 
a haver lista de espera. Ninguém 
esperava que o modelo tivesse tanta 
saída, foi uma motorizada de muito 

sucesso”, atira o mentor, que che-
gou a fazer um atrelado para poder 
transportar mais motas.
 Em 2002 a empresa acabou por 
ser declarada insolvente. Depois 
do êxito da XF-17 a Famel não se 
conseguiu encontrar. Uma queda 
que, no entender do Sr. Costa, se 
deveu à “falta de visão” por parte 
da empresa. “Não acompanharam 
a evolução. Quando começaram a 
vir as scooters ainda lhes disse que 
deveriam fazer uma scooter, com-
pravam a armação, os plásticos, fa-
ziam aqui o esqueleto e mandavam 
vir o motor de fora até poder fazer 
cá um. Não tiveram essa visão e a 
fábrica foi ao charco”, opina com 
alguma dose de mágoa à mistura 
José Ribeiro da Costa.

Texto: Bruno José Ferreira  Fotografia: Hugo Marcelo
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"A empresa já cresceu o 
que tinha a crescer. 
Não está no meu ho-
rizonte crescer muito 

mais”, observa Carlos Pinto a partir 
de uma sala ampla e luminosa, en-
quanto reflete sobre os frutos de uma 
ideia com 43 anos. 

Especializada em malhas circulares 
para vestuário, a Vilartex tem hoje 
cerca de 110 trabalhadores e um vo-
lume de negócios que oscila entre 
os 20 e os 30 milhões de euros. O 
contexto empresarial difere, porém, 
daquele que se vivia nas décadas de 
80 e de 90, quando se “ganhava di-
nheiro a brincar”. “Antigamente, era 
meia bola e força. Estou a falar até 
aos anos 90. Hoje é tudo muito mais 
complicado”, descreve. 

Quando pensa no fim reservado a al-
gumas empresas de Guimarães, au-
tênticos “monumentos” industriais, 
e na “incerteza” com que se escreve 
o mundo de hoje, com os seus ciclos 
de expansão e recessão económica, 
Carlos Pinto alimenta, aos 80 anos, 
um desejo acima de qualquer outro: 
“Se mantiver a empresa nesta si-
tuação, sou o homem mais feliz do 
mundo. Temos de viver de realida-
des e não de ilusões”, confessa. 

Do banco para os teares

A Vilartex nasceu de um impulso 
para mudar de vida, a 02 de feverei-
ro de 1978. Após uma carreira bem 
remunerada de 11 anos na agência 
do banco Borges & Irmão em Gui-
marães, a “maior do país” a certa 

“Se mantiver a 
Vilartex assim, sou
o homem mais feliz do 
mundo” – Carlos Pinto

Na primeira
pessoa

altura, Carlos decidiu montar uma 
tecelagem de malhas com um co-
lega de trabalho e o cunhado dele; 
Vilarinho, freguesia de Santo Tirso 
limítrofe a Guimarães, foi a primei-
ra sede da empresa, dando-lhe tam-
bém o nome. “Tínhamos uma casa e 
um tear rudimentar”, recorda. 

A primeira mudança de casa deu-
-se em 1980 e a empresa foi “cres-
cendo, crescendo, crescendo” até 
as instalações serem insuficientes 
para as “necessidades”. No virar do 
século, quando já adquirira as par-
tes dos outros sócios, Carlos Pinto 
procurava um terreno que conju-
gasse “localização, área e preço”. 
Encontrou-o em Corvite, onde se 
ergue o edifício que é casa da pro-
dutora de malhas desde 2002. 

Passados 19 anos, a Vilartex produz 
diariamente 30 mil quilos de ma-
lha a partir de 110 teares circula-
res. Com o fundador na reforma, a 
gestão, a seu ver mais complexa do 
que no início do século XXI, distri-
bui-se pelos três filhos. Os últimos 
dois anos têm sido atípicos, nota. 
Março, abril e maio de 2020, os me-
ses da primeira vaga da covid-19, fo-
ram “terríveis”, confessa. A empresa 
melhorou no último trimestre desse 
ano e embalou para um 2021 “em 
grande”, com uma “procura muito 
grande” que reflete a conjuntura do 
setor têxtil. 

A matéria-prima está mais cara e 
nada mais parece agradar a Carlos 
Pinto. “Quando os preços dos fios so-
bem, há uma tendência de procura. 
Quando há muita oferta, ninguém 

ganha. Não tenho memória de um 
ano tão bom como este”, explica. 
Mas as marés cheias também encer-
ram os seus problemas: a falta de 
barcos e de contentores fez disparar 
o preço do transporte de matérias-
-primas – um contentor disparou 
dos três para os 12 a 15 mil euros no 
último meio ano. E esse material de-
mora mais tempo a chegar: um mês 
se sair da Turquia e dois se sair da 
Índia, detalha. 

Prosperar sob
as garras da Inditex

Em Corvite, a falta de trabalhadores 
nesta curva ascendente da Vilartex 
é outro problema, que, no entender 
de Carlos Pinto, se deve à incapaci-
dade da empresa em pagar salários 
mais elevados. “Qual a solução? 
Baixar a Segurança Social para as 
empresas e dar a diferença ao tra-
balhador. O custo da empresa era o 
mesmo, mas o beneficiado, o Esta-

do, tinha mais consumo”, defende. 
A deslocalização do grosso das enco-
mendas da Inditex para a Turquia, 
país de “mão de obra barata e abun-
dante” tem sido outro problema. E 
quando se vira para Portugal, o gi-
gante galego do vestuário “espreme 
sempre as empresas”, de um modo 
que “não é correto, nem justo”, nota. 

Ainda assim, o empresário diz-se satis-
feito com o “produto” da empresa, que 
só perde para o de Itália, vendido em 
“maior escala”, na “marca e no marke-
ting”. Essas “malhas fabulosas”, real-
ça, estarão expostas em Paris entre 21 
e 23 de setembro, na Prémière Vision, 
a maior feira mundial da indústria da 
moda. A Vilartex foi o primeiro nome 
luso a marcar presença no evento, co-
meteu o “erro grande” de deixar de par-
ticipar quando vivia desafogada face à 
“procura grande” e regressou. “Isto deu 
uma volta tão grande que voltamos a 
participar na feira. Mas já partimos um 
bocadinho atrasos”, admite. •

Entrevista: Pedro Vieira Texto: Tiago Mendes Dias  Fotografia: Bruno José Ferreira

A Alma dos Negócios

Onde nasceu? 
Em Guimarães. 

Onde estudou? 
Em Guimarães. Fiz o Liceu, 
mas reprovei ao fim do segun-
do ano e fui trabalhar para a 
JR Loureiro, uma antiga fábri-
ca de malha. Fui para a Esco-
la Industrial e Comercial de 
Guimarães e fiz o curso geral 
de Comércio.

Praticou desporto? 
Joguei futebol no Desportivo 
Francisco de Holanda. Fui jú-
nior. Tínhamos uma equipa 
melhor do que o Vitória, mas 
não tínhamos campo e jogáva-
mos nas Taipas. Treinávamos 
às quartas-feiras. Hoje tenho 
um neto que joga lá andebol. 

É vitoriano?
Lidei com o presidente An-
tónio Pimenta Machado. Sou 
amigo íntimo do Ricardo Pi-
menta Machado. Tem lógica 
eu ser do Benfica? Não tem. 
Desde pequenino, o meu fa-
lecido pai levava-me a ver o 
Benfica. Sou sócio do Vitória 
e do Benfica há 50 e tal anos. 
Fui ver o Vitória a Madrid 
[em 1986, com o Atlético], 
numa verdadeira invasão de 
Guimarães. Mas, nos últimos 
20, 25 anos, vi todos os jogos 
do Benfica no estrangeiro. 
Se conheço a Europa toda, 
devo-a ao Benfica. Estive em 
Moscovo num hotel que tinha 
7000 quartos. Sinto-me mais 
Benfica do que Vitória.

O que faz nos tempos livres? 
Jogo todos os jogos de cartas. Gosto 
da Buraca e do Ramy. Juntávamo-
-nos sempre no Neca Magalhães. 
Também jogávamos à Sueca, mas 
quem joga à Buraca ou ao Rami 
não quer voltar a jogar à Sueca. 
Costumo jogar na Assembleia de 
Guimarães. É maneira de passar o 
tempo e de distrair. Quando posso, 
também vou à Póvoa de Varzim. 
O pior que pode acontecer a uma 
pessoa é não ter atividade. Já não 
sou nenhum jovem.

Lê muito?
Leio habitualmente o Expresso, o 
Sol [agora Nascer do Sol], a Visão, 
o Comércio de Guimarães, a revista 
Exame, o jornal do Benfica e uma 
revista fabulosa, que é a Courier 
Internacional. Não sou mais inteli-
gente do que os outros. Tenho é de 
estar mais bem informado do que os 
outros. Tenho três ou quatro livros 
para ler agora. Tenho centenas e 
centenas de livros. Gosto de ler e de 
estar atualizado.

Como vê a
Guimarães de hoje? 
Famalicão deu um pulo em relação 
a Guimarães. As grandes empresas 
vão todas para lá. Guimarães per-
deu tudo. Para mim, só há uns res-
ponsáveis, as pessoas que estiveram 
à frente da Câmara Municipal de 
Guimarães nos últimos 10 a 15 anos. 
Guimarães vivia muito de Pevidém, 
um dos maiores centros industriais 
de Portugal. Agora não vejo nada.
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Um Podcast

Pode ouvir a entrevista completa no podcast
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O Hospital
e o poder local

~ Prof. Dr. José Cotter

Opinião

Diretor do Serviço de Gastrenterologia do HSO – Guimarães

Estamos em período próxi-
mo de eleições autárquicas 
em que as diversas forças 
políticas apresentam os 

seus programas eleitorais locais, na 
legítima perspectiva de conseguirem 
o voto dos eleitores. É expectável que 
nesses programas sejam vertidas as 
ideias das listas candidatas sobre as 
instituições e problemas que a nível 
local estarão sob a sua alçada, ou so-
bre as quais terão uma palavra a di-
zer pelo interesse supremo que terão 
para as populações que representam, 
ou ainda sobre as quais possam ter in-
fluência junto do poder central. Isto 
revela-se muito importante num país 
que continua a ter uma centralização 
excessiva, com pouca autonomia das 
administrações locais das respecti-
vas instituições públicas. É aí que 
uma autarquia poderosa pode ter um 
papel relevante a desempenhar, não 
só através de uma permanente infor-
mação sobre os principais problemas 
dessas instituições, mas essencial-
mente na magistratura de influência 
ou mesmo reivindicação junto do 
poder central que contribuam para a 
resolução desses problemas tão cele-
remente quanto possível.

Em Guimarães, o Hospital público 
(denominado Hospital da Senhora 
da Oliveira – Guimarães), é uma das 
principais instituições da cidade 
e do concelho. Não só pela sua di-
mensão enquanto entidade empre-
gadora, mas essencialmente pela 
sua responsabilidade assistencial 
regional, num tempo em que qual-
quer cidadão legitimamente aspira 
a ter, quando necessita, um hospital 
que o assista rapidamente, de forma 

eficaz, com os meios humanos e téc-
nicos correctos, com condições hu-
manas dignas e com conforto ade-
quado. Ora o Hospital de Guimarães 
integra-se numa rede hospitalar do 
Serviço Nacional de Saúde, que sem 
querermos de forma alguma poli-
tizar a questão e sem esconder as 
suas reais virtudes, apresenta defi-
ciências e carências múltiplas que 
estão identificadas na generalidade 
e que têm, conforme os diferentes 
polos, insuficiências específicas e 
diferentes entre si. E a resolução 
destas, uma vez que o poder central 
é o verdadeiro financiador, passa 
por este, uma vez alertado pelas es-
truturas locais, nomeadamente pe-
las respectivas administrações hos-
pitalares. E é aqui que deve incidir 
o papel das autarquias. Não só como 
mais um (forte) elo de ligação com 
o governo, mas também como uma 
entidade que possa reivindicar, in-

fluenciar, exigir, em prol dos cida-
dãos que representa.

O actual Hospital de Guimarães com 
cerca de trinta anos de existência, é 
hoje uma instituição enorme, dife-
renciada, à qual práticamente todos 
os cidadãos da região ao longo da 
sua vida vão ter de recorrer. Por isto 
ou por aquilo. E por isso não deixa de 
ser estranho ainda não se ter ouvido 
nada neste período pré-eleitoral, so-
bre o que pensam as diferentes forças 
políticas locais sobre esta importante 
instituição pública do concelho. O 
que pensam e o que tencionam fazer 

para ajudar a resolver os principais 
problemas? Ou será que entendem 
que tudo está bem? As consultas são 
atempadas? As cirurgias efectuam-
-se em tempo útil? As instalações 
são adequadas, ou precisam de obras 
urgentes e de um redimensionamen-
to adequado para as necessidades 
actuais? O número de profissionais 
é adequado para permitir uma ne-
cessária produtividade e com hu-
manização indispensável? O acesso 
à urgência estará bem coordenado 
com os médicos de família? Se sim, 
porque continua completamente 
excessivo, deteriorando assim as 
prestações assistenciais? Os aces-
sos rodoviários estão optimizados? 
Há instalações subaproveitadas 
por razões que ultrapassam a ad-
ministração local? Estas são apenas 
algumas questões que seria inte-
ressante apreciar e dar a conhecer. 
Nomeadamente pelos políticos que 

nos pretendem governar localmen-
te nos próximos anos. E que terão 
uma enorme responsabilidade, ao 
serem fieis depositários do voto dos 
cidadãos, em ajudar a resolver de 
forma activa e responsável os pro-
blemas importantes (que neste caso 
podem representar a diferença en-
tre a vida e a morte) das populações 
que representam. Porque cada vez 
mais, até certo ponto infelizmente, 
apenas quem consegue chegar aos 
centros decisórios do governo, con-
segue colher os frutos desejados. 
Que neste caso serão sempre extre-
mamente bem-vindos!

O que pensam as forças políticas 
locais sobre a instituição 

hospitalar e sobre o seu futuro?
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Vindimas – um ano mais
(mas tanto mais

se pode fazer)
~ Nuno Vieira de Brito

Opinião

Professor do Ensino Superior

O mês de setembro é o mês 
das vindimas. Apesar 
das alterações climáti-
cas, que também já se 

fazem sentir na agricultura, dos 
modos de produção que procuram 
castas e variedades mais precoces, 
iniciando a época da vindima em 
agosto, ou dos novos processos eno-
lógicos, que procuram novos nichos 
de mercado e adiam o processo de 
colheita, produzindo lotes tardios, 
setembro é o mês de colher uvas.

Longe vai o tempo dos bardos al-
tos ou das ramadas em bordadura, 
que caracterizavam e enriqueciam 
a paisagem minhota. Riqueza etno-
gráfica que finalizava no convívio e 
festa familiar, no momento da vin-
dima. Pilar, outrora, de uma agricul-
tura de minifúndio, em que a pro-
dutividade da “quinta” era medida 
em pipas, principalmente do tinto 
– vinhão –, a vitivinicultura sofreu, 
nos últimos tempos, uma profunda 
transformação, com a moderniza-
ção da agricultura, a evolução do 
conhecimento em enologia e a re-
dução do peso do setor primário na 
economia nacional.

Também em Guimarães esta trans-
formação se verifica. Sem abordar 
a enorme mudança observada no 
último quartel do século passado. 

Focando-nos nas últimas duas dé-
cadas, a área dedicada (e registada) 
para a produção de uvas reduziu-se 
significativamente, de 1131,4 hecta-
res (ha), em 2003, para 625,9 ha em 
2020 (cerca de 45%). Traduz-se para 
2020 uma produção de 2.084.070 li-
tros (verde e regional Minho) de vi-
nho, muito equivalente à produção 
de 2003, com 2.694.692 litros (verde 
e regional Minho).

Considerando uma análise regio-
nal, Guimarães é o nono concelho 
com maior área produtiva na re-
gião dos Vinhos Verdes, enquanto 
que, na transformação, surge como 
12.º, denotando a necessidade de 
melhor valorizar a produção e fo-
mentar a notoriedade do produto 
final. Ora, sendo o vinho verde um 

produto único, com Denominação 
Protegida, que caracteriza a região 
e se apresenta com um crescimento 
importante de exportação, também 
neste setor (à semelhança de outros 
pilares de economia local) muito 
existe por fazer.

Tem, ainda, esta reflexão uma im-
portância para o planeamento terri-
torial do município. Concordamos, 
todos, que a significativa área de 
vinha perdida não terá sido recon-
vertida, de forma relevante, noutras 
áreas de culturas agrícolas. Corres-
ponderá, fundamentalmente, a pe-

quenos e médios viticultores que 
abandonaram a sua atividade e o 
espaço rural, fruto da pressão urba-
na, do baixo rendimento produtivo, 
ou mesmo do reconhecido enve-
lhecimento da população rural. Em 
contrapartida, a quase manutenção 
da produção de vinho denota uma 
grande industrialização neste setor 
do agroalimentar, com empresas 
inovadoras que investem e são res-
ponsáveis, também, por uma gestão 
de espaços rurais, tão relevantes 
ambientalmente para a qualidade 
de vida de todos os vimaranenses.  

Pois, para reverter esta tendência 
de decréscimo e abandono do espa-
ço rural e da viticultura, Guimarães 
tem de ter orgulho dos seus produ-
tores. E orgulho significa politicas 

de promoção publicas municipais e 
de discriminação positiva em todo 
o canal de comercialização e, parti-
cularmente, da restauração. Promo-
ver a marca, conectar com cultura 
e arte, desenvolver enoturismo, 
implementar e apoiar campanhas 
consumo de produtos locais são 
estratégias que outros concelhos 
e regiões já iniciaram, com reco-
nhecido sucesso. Poderá inovar-se 
mais, com mais imaginação, mas, 
fundamentalmente, necessita-se 
de menos inercia e mais dedicação 
aos resistentes e resilientes agri-
cultores de Guimarães.

"Tendência de decréscimo e abandono do 
espaço rural e da viticultura, Guimarães 
tem de ter orgulho dos seus produtores."

Em Guimarães há muito
o bichinho... por abelhas

asiática, são uma das causas, mas 
não só. As grandes ameaças estão 
também na agricultura intensi-
va, com o uso dos agroquímicos 
ou as alterações da utilização dos 
solos, nas alterações da forma 
de vida das pessoas, com a cons-
trução de edifícios e com toda a 
poluição envolvida ou mesmo as 
alterações climáticas. 
 Carlos Cunha refere que o cli-
ma, mais do que a vespa asiática, 
pode prejudicar muito a produção 
de mel, porque com chuva as abe-
lhas não saem das colmeias, vão 
alimentar-se do que já produziram 
e não vão produzir nada. “Este ano 
produzi um bocadinho nas pri-
meiras semanas de março, depois 
abrandou um bocado pela chuva 
e depois veio mais um bocadinho. 
Se não produzissem logo no início, 
este ano seria muito mau a nível 
de mel”, aponta. 

Mais colmeias do que
o território suporta

Num ano, é comum produzir entre 
15 e 20 quilos de mel por colmeia. 
O setor tem recebido apoios do Es-
tado, mas, segundo a APICAVE, os 
últimos anos têm sido críticos em 
termos de produções. O erro que o 
técnico admite acontecer em Gui-
marães, no que diz respeito à pro-
dução de mel, é que no espaço de 10 
anos os apicultores da região terão 
triplicado o número de colmeias. 

Como consequência, num panora-
ma geral, as médias de produção 
não pagam os custos. “Temos zonas 
em que temos claramente quatro ou 
cinco vezes mais colmeias do que 
a zona suporta, então, no fundo, o 
que andamos a fazer é a manter 
colmeias. Temos de racionalizar e 
temos de perceber que temos um 
limite, porque as abelhas alimen-
tam-se do que a floração dá. E em 
Guimarães temos zonas com muita 
pressão, e fica complicado produzir 
mel porque basicamente mantemos 
as colmeias vivas, mas na hora de 
produzir toneladas, não conseguimos 
produzir”, explica o profissional.
 A polinização é fundamental 
para a conservação da biodiver-
sidade do meio natural, tal como 
também é muito importante para 
as culturas agrícolas de que a so-
ciedade depende. Tiago Moreira dá 
o exemplo de que em Guimarães 
existe muita produção de kiwi, para 
a qual o papel da abelha é muito 
importante. Os produtores recor-
rem muitas vezes a apicultores para 
colocar colmeias nos terrenos para 
fazer a polinização. Em estados nor-
te-americanos como a Califórnia, de 
agricultura muito intensiva, pagam 
cerca de 100 dólares por colmeia 
para prestarem um serviço de 
três semanas para haver poliniza-
ção – estes agrónomos estão com-
pletamente dependentes da ação 
das abelhas para haver produção. 
Felizmente, Portugal ainda não 
está nessa fase, diz.

No mundo, e tal como a Organização 
das Nacões Unidas para a Alimen-
tação e Agricultura alertou no Dia 
Mundial das Abelhas, está a ocorrer 
uma diminuição de colmeias a um 
ritmo alarmante. Em Guimarães, o 
problema é o oposto.

As abelhas são importantes. Há cada 
vez uma maior preocupação com 
elas, ou não fossem responsáveis 
por 80% da polinização da nossa 
flora. No entanto, tende-se a pensar 
que quando se fala em agentes poli-
nizadores a referência é dirigida so-
mente a esse inseto, o que é um erro. 
Na verdade, o próprio Einstein po-
derá ter errado quando atirou que, 
caso as abelhas desaparecessem do 
mundo, a vida acabaria em quatro 
anos. Tiago Moreira, técnico apíco-
la da associação de Apicultores do 
Cávado e do Ave (APICAVE), diz não 
saber se seria realmente assim, mas 
caso deixassem de existir polini-
zadores, “obviamente que sim”. Há 
polinizadores e polinizadores. E são 
vários os conjuntos destes agentes, 
como aves, caso da felosa-comum 
ou da toutinegra-de-barrete-preto, 
répteis como a lagartixa-da-madeira, 
roedores ou outros insetos como a 
borboleta-do-medronheiro, jaque-
tões e por aí em diante. 
 Segundo Tiago Moreira e Carlos 
Cunha, um apicultor da região, a 
apicultura sofreu um boom muito 
grande nos últimos anos. Em parte, 
porque é visto como um hobby não 
muito caro, porque, como diz Car-
los, “tirando equipamentos de ma-
nutenção", são "cerca de 35 euros 
por ano, que facilmente, num ano 
bom de mel e pólen, pagam a despe-
sa que se tem”. “Toda a gente anda 
preocupada e acho muito bem, mas 
às vezes confundimos abelhas com 
polinizadores e o problema mun-
dial existente é um declínio muito 
grande dos polinizadores”, alerta o 
técnico da APICAVE. 
 Quando se pensa na primeira 
ameaça, o dedo é apontado à ves-
pa que desembarcou pela primei-
ra vez em Portugal no ano de 2011, 
em Viana do Castelo, e que se tem 
vindo a alastrar pelo país. As es-
pécies invasoras, como a vespa 

Texto: Carolina Pereira  Fotografia: Pedro C. Esteves
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24 de setembro de 1996. 
Num Estádio D. Afonso 
Henriques com feições 
que diferiam das atuais, 

o Vitória SC viveu um dos mais altos 
momentos europeus da sua história. 
“Épico”, “impensável” e “para a história” 
são algumas das tiradas que saem aos 
principais protagonistas dessa noite 
que completa um quarto de século. O 
pontapé de saída foi dado às 21horas, 
mas várias horas antes já se sentia o 
burburinho. Por si só o jogo europeu 
já era diferente. Receber uma equipa 
recheada de grandes jogadores com a 
eliminatória em aberto depois de em 
Itália o jogo ter sido equilibrado aju-
dou a empolgar ainda mais o ambiente. 
Gianluigi Buffon, Thuram, Dino Baggio, 
Enrico Chiesa, Gianfranco Zola e Fabio 
Cannavaro eram alguns dos nomes que 
despontavam no Parma que dois anos 
antes tinha vencido a Taça Uefa. Feito 
repetido duas temporadas após a eli-
minação aos pés do Vitória SC.
 Na primeira mão, no Estádio Ennio 
Tardini, catorze dias antes, o Vitória foi 

derrotado por duas bolas a uma. “Perde-
mos 2-1, o Gilmar faz um golo já na se-
gunda parte. Equilibrámos a partida em 
muitos momentos, o que deixou tudo 
em aberto. Depois cá fizemos um jogo 
incrível”, aponta Vítor Paneira. A elimi-
natória decidir-se-ia em Portugal. Ora no 
dia 24 de setembro de 96, uma terça-fei-
ra, disputou-se o jogo “que ficou na me-
mória do clube, da cidade, dos adeptos e 
dos próprios jogadores”, suspira Ricardo 
Lopes ao Jornal de Guimarães.
 Vítor Paneira apontou o primeiro golo, 
ainda na primeira parte, que já era sufi-
ciente, e na segunda metade Ricardo Lo-
pes deu um pouco mais de cor ao assédio 
do Vitória. Triunfo por duas bolas a zero a 
anular a desvantagem da primeira mão. 
Com honras de transmissão na Eurosport, 
de antemão era dito que “uma das mais fa-
mosas equipas do futebol moderno tinha 
em Guimarães uma tarefa difícil”. Assim 
foi; o Vitória dominou o jogo e acabou até 
por vencer por números escassos. 
 “Criámos dúzias de oportunidades, 
ganhámos 2-0 mas podíamos ter golea-
do um Parma fortíssimo. Não estamos 

a falar de um Parma qualquer, es-
tamos a falar de um dos melhores 
Parmas do futebol italiano. O es-
tádio estava cheio e fizemos uma 
exibição incrível. Fiz o primeiro 
golo, o primeiro golo sofrido pelo 
Buffon em jogos internacionais, 
de um jogo fica para a história 
do Vitória. A exibição foi mesmo 
incrível”, diz Vítor Paneira. Dessa 
eliminatória tem uma recordação 
especial: estava em Parma quan-
do a sua filha nasceu. Até por isso 
os jogos não saem da memória.

“Ainda hoje o meu filho 
brinca: diz que marquei 
ao melhor do mundo”
– Vítor Paneira

Fino recorte técnico de Paneira no 
primeiro golo. Picou a bola sobre 
Buffon. “O Gilmar falhou uma opor-
tunidade muito parecida uns minu-
tos antes. Tive um momento escla-
recido, que foi importante porque 
transformou ainda mais a equipa 
para eliminar o Parma”, dá conta. 
Ricardo Lopes fechou a contagem, 
de cabeça, após ter-lhe sido anula-
do um chapéu ao, agora prestigia-
do, guarda-redes italiano.
 “Só tivemos noção que foi histó-
rico, o resultado e tanto o meu golo 
como o do Paneira, no final do jogo. 
O meu filho brinca muito comigo, 
ainda hoje fala disso: diz que fiz um 
golo ao melhor guarda-redes do 
mundo, e que ele se deve lembrar 
muito disso”, atira com sorrisos Ri-
cardo Lopes, os mesmos sorrisos 
com que festejou há 25 anos.
 Lá em casa há uma camisola 
dessa época. Desse jogo não, des-
sa época sim, amarela e produzida 
para ser o terceiro equipamento, 
para usar nas competições euro-
peias. Pedro Lopes, filho de Ricardo 
Lopes, hoje com 52 anos, tem o pri-
vilégio de usar essa camisola quan-
do vai jogar à bola. 
 Na memória de muitos milha-
res que assistiram ao jogo, ficou a 
forma destemida como o Vitória 
se apresentou em campo. De pei-
to feito e disposto a ombrear com 
o Parma, “o principal candidato 
à conquista da Taça Uefa”, como 
aponta Ricardo. Em muito con-
tribuiu a mensagem de tranqui-
lidade do técnico Jaime Pacheco. 
“Transmitiu-nos que naquele jogo 
não tínhamos nada a perder, pelo 
contrário: tínhamos tudo a ganhar. 
Foi com esse intuito que entrámos 
para o jogo, sabendo de antemão 
que podia ser um jogo épico para 

toda a gente. Foi isso que fizemos: 
honrámos a camisola do Vitória e a 
cidade”, sugere.
 O lado direito, saudosamente 
recordado, formado por José Car-
los, Paneira e Capucho, fez das suas 
e ajudou a que as coisas se simpli-
ficassem sem receios: “Tínhamos 
uma grande equipa e jogávamos 
muito bem. Olhámos para eles 
sem medo e as coisas começaram 
a fluir. Aquela ideia que ficou, do 
flanco direito, as coisas começa-
ram a acontecer de forma natural. 
A equipa toda era boa, mas o flanco 
direito ficou reconhecido, percebe-
mos que o Parma estava ao nosso 
alcance e com o nosso jogo podía-
mos passar, como passámos com 
toda a justiça a eliminatória. Fomos 
a melhor equipa”, defende Paneira.
 “Sou obrigado a, de vez em 
quando, ver esse jogo e ver ima-
gens sobre isso. Foi mesmo me-
morável e indiscritível”, assume 
Ricardo Lopes, “the men”, como 
foi referido na Eurosport. Como é 
apanágio, não faltou o apoio das 
bancadas para ajudar a empurrar 
a equipa num galvanizar mútuo. 
“Contra uma equipa de nomeada, 
favorita a vencer o troféu, a própria 
cidade envolveu-se com a equipa, 
como é costume”, sublinha Ricardo. 
“Os jogadores do Vitória nunca ca-
minham sozinhos, para os adversá-
rios é temível vir aqui jogar e não 
é de agora. Nesse jogo foi assim. 
Transformam a equipa e ganham 
jogos”, complementa Vítor Paneira.

1.ª Mão – Parma
10 setembro 1996
Parma 2-1 Vitória
Neno, José Carlos, Alexandre, 
Arley, Quim Berto, Marco 
Freitas, Vítor Paneira, Capucho, 
Toniño, Basílio Almeida e Riva.

Golos:
Enrico Chiesa (40’ e 82’)
Gilmar (77’)

2.ª Mão – Guimarães
24 setembro 1996
Vitória 2-0 Parma

Neno, José Carlos, Alexandre, 
Arley, Quim Berto, Marco 
Freitas, Vítor Paneira, Capucho, 
Ricardo Lopes e Gilmar.

Golos:
Vítor Paneira (16’)
Ricardo Lopes (50’)

Viagem ao baú de uma eliminatória memorável para o Vitória SC nas 
competições europeias, em que a “equipa fabulosa” do Parma tombou em 
Guimarães. Paneira e Ricardo Lopes apontaram os golos conquistadores 
no jogo disputado na cidade berço. “Incrível”, diz Paneira, do jogo em 
que marcou o primeiro golo a Buffon nas competições europeias.

jornaldeguimaraes.pt

Envie e-mail para info@rfx.pt com
nome, morada completa, telemóvel,

nós tratamos do resto!

As 12 edições de 2022

As edições de 2021
que ainda serão publicadas

Receberá ainda, gratuitamente,
as duas edições semanais

do Jornal de Guimarães
em formato digital

(à terça-feira e ao sábado)
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Texto: Bruno José Ferreira  Fotografia: Arquivo de Joaquim Azevedo
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CERCIGUI: berço 
de campeões
A CERCIGUI tem no desporto adaptado um dos pilares da 
instituição e uma das respostas mais eficazes para a integração 
e o bem-estar da comunidade que acolhe. Praticamente meio 
século depois de se aventurar no desporto pela primeira vez, 
caminha lado a lado com os símbolos mais emblemáticos 
da cidade e em simbiose com a comunidade. 

da instituição, é desta forma que 
se cumpre a verdadeira missão de 
integração: “O facto de estarmos a 
recorrer à comunidade tem um im-
pacto muito forte não só na nossa 
instituição, mas também na comuni-
dade em si”, diz ao Tempo de Jogo. 
De um lado há “uma grande redução 
de custos” e do outro é potenciada “a 
responsabilidade social” dos clubes.
 O primeiro triunfo antecede qual-
quer medalha. Quando começa a 
prática do exercício físico, os bene-
fícios mais notórios não se revelam 
apenas no plano físico, “mas tam-
bém na parte relacional e emocio-
nal". "O desporto tem a capacidade 
de lhes oferecer a concentração, o 
cumprimento de regras e as ques-
tões comportamentais”, nota. A di-
retora-geral usa-se do judo como 
exemplo: é uma modalidade em que 
o cumprimento de rotinas é funda-
mental. Portanto, aprender “as for-
mas de entrar, de se vestir, de se 
comportar numa competição, de 
perceber os momentos de vitória e 
derrota” é extremamente enrique-
cedor. No entanto, engana-se quem 
pensa que não há espírito competi-
tivo nestes atletas. A vontade de ga-
nhar não é menor e vencer dá-lhes 
“a perceção de que o esforço deles 

é reconhecido”. “Isso é importante 
pela forma como eles se encaram e 
se integram na sociedade”, salienta. 
Nélson Silva e Susana Daniela são 
dois dos atletas mais medalhados e, 
sempre que expandem o palmarés, 
“os outros que não atingem o triunfo 
ficam felizes e orgulhosos por quem 
consegue, partilhando esse feito en-
tre eles”, diz Clara.
 O impacto da pandemia foi “mui-
to forte” para a CERCIGUI, e as di-
nâmicas previamente estabelecidas 
alteraram-se. Se antes “quase não 
ficavam parados” e a competição era 
“praticamente semanal”, a covid-19 
obrigou os atletas da CERCIGUI a 
confinar e a abrandar o ritmo. No 
entanto, sendo a inovação um dos 
pilares para o futuro da instituição, 
rapidamente se tratou de arranjar 
soluções e o entusiasmo com as au-
las de judo regressou à distância. 
Para o futuro, Clara Paredes Castro 
quer “consolidar ainda mais este tipo 
de parcerias” e "aumentar o leque de 
modalidades integradas no projeto". 
O cenário é "viável", porque Guima-
rães é olhado "como exemplo" e "as 
suas estruturas estão devidamente 
adaptadas e preparadas para rece-
ber pessoas com problemas de defi-
ciência e mobilidade reduzida”.

Texto e Fotografias: Hugo Marcelo

PUB

O desporto adaptado é fru-
to do século XX. Começou 
por ser dirigido às pes-
soas portadoras de defi-

ciências auditivas e visuais e, a meio 
do século, depois do fim da Segunda 
Guerra Mundial, ganhou um novo 
ímpeto. Em Guimarães, os primei-
ros registos do desporto adaptado 
remontam aos anos de 1990. Na 
reta final da década, a 30 de abril 
de 1997, com o intuito de criar con-
dições adequadas para o exercício 
físico pelas pessoas com deficiência, 
um grupo de colaboradores da CER-
CIGUI – Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Cidadãos com Inca-
pacidades de Guimarães, instituição 
fundada 20 anos antes, criou o Clube 
Desportivo da CERCIGUI.
 Hoje a instituição caminha ao 
lado de alguns dos maiores estan-
dartes do desporto vimaranense: 
com o GUIMAGYM para a prática da 
ginástica; com o Xico Andebol para 
o futsal e o andebol; e com o Vitó-
ria SC para o judo. No entender de 
Clara Paredes Castro, diretora-geral 
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Na última semana de agos-
to, Guimarães reuniu 322 
competidores, entre os 
quais 10 Grandes-Mes-

tres da Federação Internacional de 
Xadrez (FIDE), para o “maior torneio 
de Portugal”, recorda José Manuel 
Teixeira, presidente do Clube de Xa-
drez Afonsino, que fundou em 1996, 
na Escola EB 2 e 3 D. Afonso Henri-
ques, onde leciona História. 
 Com atletas de 32 países dos cin-
co continentes, o Guimarães Chess 
Open, ganho, neste ano, pelo neer-
landês Max Warmerdam, apresenta 
uma dinâmica contrária à da adesão 
dos vimaranenses ao xadrez. “Gui-
marães tem muitos praticantes no 
desporto escolar, mas depois só con-
tinua meia dúzia. Alguns continuam 
no Porto, quando vão para lá estu-
dar para a universidade, mas têm de 
competir pelas equipas de lá”, refere 
o dirigente de um clube que se cinge 
ao desporto escolar, apesar de já ter 
sido federado. 
 O cenário destoa assim daquele 
que se verificava há 20 anos, quando 
Guimarães era “um dos concelhos 
do país com mais praticantes” e os 
“muitos clubes estavam no auge da 
sua atividade”, acrescenta João Mar-
tinho, presidente do Clube de Xadrez 

da Escola EB 2 e 3 João de Meira, ou-
tro dos clubes que organizou o tor-
neio internacional. 
 No final do século XX, os “dois 
clubes escolares foram inovadores e 
pioneiros na introdução do xadrez” e 
deram logo o “salto para o desporto 
federado”, mas a reorganização da 
escola a partir de 2005, com “horá-
rios muito sobrecarregados”, tem 
colocado “obstáculos” à adesão; as 
atividades extracurriculares (AEC) do 
1.º Ciclo poderiam ser uma “oportu-
nidade” para despertar as crianças 
para o xadrez, mas o concelho não 
tem exibido “perceção nem sensibi-
lidade” para esse objetivo. “Alguns 
dos concelhos vizinhos já passaram 
a perna a Guimarães nesse aspeto, 
pois têm apostado nas atividades de 
xadrez numa das três horas de Edu-
cação Física das AEC”, esclarece. 

Apesar da “debandada”, 
perspetiva-se um futuro

Os problemas acentuam-se quan-
do os jogadores chegam à adoles-
cência e à fase adulta. Mesmo com 
esperanças como Pedro Gil Silva, 
jogador sub-16 do Vitória que já é o 
“mais cotado de Guimarães” e será 

“certamente um futuro Mestre”, a 
“debandada de jogadores vimara-
nenses para concelhos próximos” é 
a tendência, para não falar dos que 
optam por desistir, retrata o profes-
sor da Escola EB 2 e 3 João de Meira. 
 Confrontados com a ausência 
de “treinadores qualificados” que 
evoluam os seus jogadores e ainda 
com a falta de recursos financeiros, 
os cinco clubes vimaranenses – in-
cluem-se ainda nesse lote o Amigos 
de Urgeses e o Fórum de Airão – vão 
falhar os campeonatos nacionais 
por equipas da próxima época. 
 Apesar das circunstâncias adver-
sas, João Martinho vê “perspetivas” 
de revitalização da modalidade. 
Uma delas prende-se com o apareci-
mento do Vitória, clube que “chama 
muita gente pela sua grandeza e 
dimensão”. A outra tem a ver com 
o “engrandecimento” do torneio in-
ternacional: é preciso aumentar os 
prémios monetários e as condições 
de alojamento para eventualmen-
te atrair jogadores “entre os 100 
melhores do ranking FIDE”. José 
Manuel Teixeira considera, por seu 
turno, que é preciso mais apoio da 
Câmara Municipal e “atenção por 
parte das televisões” para a prova 
ganhar visibilidade.

Texto: Tiago Mendes Dias Fotografia: Carolina Pereira

Mesmo com o
maior torneio do país,

o xadrez carece de
jogadores da casa
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O Museu do Amanhã
Uma viagem que não deixa

ninguém indiferente

que, previsivelmente, vêm aí e 
obrigando-nos a pensar na mudan-
ça de comportamento que cada 
um de nós deve abraçar para cons-
truir o futuro.

Lá dentro a viagem
é impressionante.

Uma viagem
de reflexão

A visita faz-se percorrendo cinco 
grandes áreas: Cosmos, Terra, An-
tropoceno, Amanhãs e Nós.  

Na sala Cosmos, tudo começa com 
uma experiência audiovisual intri-
gante, deitados no chão, onde um 
vídeo em 360º, nos conta a teoria 
cosmológica da formação do uni-
verso, o Big Bang. 

No pavilhão Terra vamos descobrir 
quem somos e como é a vida no 
nosso planeta. O Globo, os ventos, 
a atmosfera, os oceanos, o mundo, 
mas também a vida, os seres vi-
vos, o ADN, os ecossistemas e seus 
organismos. E ainda, aquilo que 
nos faz humanos, o pensamento, 
os sentimentos, as emoções. Tudo 
isto é mostrado de uma forma sur-
preendente, cativante, interativa, 
que nos obriga a pensar. 

Antropoceno, um termo inventado 
por Crutzen, Prémio Nobel da Quí-
mica 1995, remete para a combina-
ção de Homem e Geologia e neste 
pavilhão somos confrontados com 
factos, estatísticas, imagens reais 
da ação do ser humano na Terra e 
de como essas ações têm provoca-

do mudanças boas e más no plane-
ta. Recordo-me que fiquei esmaga-
do por algumas imagens e dados, 
que desconhecia.

A secção Amanhãs, tem muitos jo-
gos, écrans interativos e vídeos que 
procuram explicar como será o fu-
turo. Mostra-nos as diferentes civili-
zações e ajuda-nos a perceber como 
deveremos gerir recursos para ga-
rantir o futuro da humanidade. Tem 
um foco grande na sustentabilidade 
e interatividade lúdica.

Apesar de ser um museu de ciên-
cia, tem momentos emocionantes 
como aquele em que dois grandes 
véus de tecido fino e leve, numa 
sala completamente escura, dan-
çam com um feixe de luz branca 
e fluxos de ar comprimido, ao som 
de música de piano. Um momento 
emocionante, talvez inspirado na 
mítica cena do saco plástico no 
filme Beleza Americana, de Sam 
Mendes (1999), que arrebatou 8 
Óscares de Hollywood.

Por fim, a parte final da exposição, 
na ala Nós, tem diversas referên-
cias aos povos indígenas, e está 
decorada de forma a convidar à 
introspeção. Sugere-se que o Ama-
nhã começa hoje com as escolhas 
que fazemos e as mudanças de há-
bitos que podemos adotar. 

O objetivo é que comecemos ali 
mesmo a tomar decisões.

Se viajar para o Rio de Janeiro, o 
Museu do Amanhã é de visita obri-
gatória. E a reflexão que ele provo-
ca, também o é.

Em 2019 estive no Rio de Janeiro. 
Foi a última grande viagem que fiz 
até agora. 

Gosto do Brasil e, particularmente, 
do Rio de Janeiro. Além da beleza 
impressionante, é o país de origem 
do meu pai e o meu segundo país. 
Tenho lá muita família, bons ami-
gos e parte de mim.

Sempre que viajo, gosto de conhe-
cer a cultura dos povos e dos luga-
res, visitar bairros, monumentos, 
galerias de arte e museus.

Uma das novas atrações do Rio é 
o Museu do Amanhã. O edifício 
moderno e arrojado tem o traço in-
confundível do starchitect Santiago 
Calatrava, mestre da ‘arquitetura-
-espetáculo’, que assinou também 
a Cidade das Artes e das Ciências, 
em Valência e a Gare do Oriente, 
em Lisboa.

O Museu do Amanhã é uma expe-
riência focada no futuro, que mexe 
com a mente e com os 5 sentidos, 
procurando chamar a nossa aten-
ção para o impacto que o ser hu-
mano tem no mundo em que vive, 
mostrando as coisas boas e más 

~ António Paraíso
Consultor de Marketing

Lifestyle Outros olhares
Envia o teu link de instagram para jdg.destaque@rfx.pt

Fotografia de Leonardo Rodrigues › @leo.rodry
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O “génio e o destino”
de Florbela passaram

por Gonça e estão
agora em livro

Um “roteiro cultural” 
feito de biografia e 
geografia

É na relação da “poética do corpo” 
de Florbela, que é simultaneamente 
“enamoramento” e “desejo de pra-
zer”, com a “geografia física e huma-
na do Norte” que se encontra a ra-
zão de ser do livro de Seabra Pereira. 
Tal como os 11 livros anteriores da 
série, Viajar com Florbela Espanca 
é uma proposta de “roteiro cultural” 
a partir da “obra de um autor, da sua 
biografia e dos locais por onde pas-
saram”, esclarece ao Jornal de Gui-
marães o responsável pela Opera 
Omnia, José Manuel Costa. 
 Os benefícios da coleção para as 
economias das terras inscritas na li-
teratura portuguesa já são visíveis, 
acrescenta. “Em Santa Cruz do Dou-
ro, existem os “Caminhos de Jacin-
to”, que é o Jacinto de A Cidade e as 
Serras, do Eça de Queirós. De vez em 
quando, recebem 50, 60 ou 70 pessoas 
e isso é muito importante”, detalha. 
 A coleção também é uma forma de 
mostrar às populações que “há motivo 
para terem orgulho nas suas terras”, 
eternizadas pelas penas de grandes no-
mes da literatura nacional, acrescenta 
João Silva, da DRCN. No caso de Florbe-
la Espanca, o responsável lembra que 
Gonça foi a inspiração para Rústica, 
poema que começa assim: “Ser a moça 
mais linda do povoado / Pisar, sempre 
contente o mesmo trilho / Ver descer 
sobre o ninho aconchegado / A bênção 
do Senhor em cada filho”. Parece uma 
“visão idílica do mundo rural, não mui-
to realista”, admite Seabra Pereira. Mas 
a serenidade é aparente, já que o eu de 
Florbela se revela no fim: “Meu Deus, 
dai-me esta calma, esta pobreza! / Dou 
por elas meu trono de Princesa / E to-
dos os meus Reinos de Ansiedade”.
“Gonça pode estar grata a Florbe-
la pela incursão na obra dela, mas 
Florbela também ficou certamen-
te grata a Gonça”, constata o espe-
cialista em literatura portuguesa.

Steve Gunn

Low

Há uns anos, os meus amigos ofere-
ceram-me uma viagem a Barcelona 
para ir ver os Radiohead. Eles toca-
vam num festival no Parc del Forum, 
onde hoje se faz o Primavera Sound. 
O festival acontecia em vários pal-
cos e enquanto esperava pelo tinha 
ido efetivamente ver, fui dando uma 
volta pelo recinto. Na minha deam-

bulação lembro-me de ter entrado no interior de um edifício enorme que 
tinha dentro um auditório igualmente grande. Lá ao fundo, meio perdidos 
diante daquela imensidão estavam os Low a tocar. Uma música languida, 
arrastada, melodiosa. Foi em 2008 e desde então venho acompanhando a 
banda que agora está reduzida a dois elementos Alan Sparhawk e Mimi 
Parker. Eles acabam de lançar um belíssimo disco chamado “Hey What”. A 
banda edita desde 1994 e nessa altura faziam parte de um grupo de bandas 
que misturavam o experimentalismo, dando origem ao que entretanto se 
convencionou chamar de post-rock. Não gosto de todos os discos por igual. 
“Hey What” e o anterior “Double Negative”, de 2018 são os meus preferidos.

Estes dias, uma amiga enviou-me um 
poema do Cesariny que descrevia um 
encontro com alguém que esperava 
encontrar-se a si próprio numa esta-
ção de comboios. O poema chama-se 
“Estação” e é muito bonito. Ao ler so-
bre o novo disco de Steve Gunn na Pit-
chfork, fiquei a saber que o produtor 
do disco manipulou eletronicamente a voz de Gunn para que este passasse a 
cantar como o drone dele próprio. Lembrei-me do poema do Cesariny. O título 
do disco - “Other You”, diz ainda a Pitchfork, tem mesmo a ver com esse duelo 
connosco mesmos, no sentido de nos superarmos. Sobre o resultado do disco 
de Steve Gunn encontramos um rico exercício de sublimação, como se o mú-
sico pegasse em tudo o que fez e selecionasse o melhor que conseguiu fazer, 
metendo tudo num único disco. Música que transpira muito do que conhece-
mos como clássico da folk americana, muito costa oeste. Ouça-se o disco duas 
vezes, a segunda com especial atenção ao detalhe dos arranjos. Em “Other You” 
vemos um artista que se encontrou depois de andar à procura dele próprio. Ter 
amigas que nos enviam poesia por e-mail é uma sorte.

Other You
(Matador, LP, 2021)

Hey What
(Sub POP, LP, 2021)

Seleção de Paulo Dumas

Livro

Mulheres
da Minha Alma

Novembro de 2020 é a data da 
primeira publicação de «Mulhe-
res da minha alma». Aqui somos 
impulsionados a refletir sobre o 
quotidiano de uma mulher que 

viveu o feminismo e a experiência 
de ser mulher e homenageia as 
figuras femininas que a marca-

ram na construção do seu sentido 
de vida: Panchita, a mãe; Paula, a 
filha; Carmen, a agente literária, 
escritoras e outras mulheres que 
sofreram e souberam lutar pelos 

seus direitos, rostos de campa-
nhas solidárias, ou fundadoras 
de associações de apoio à mu-

lher, suportando a ideia de que 
cabe à Mulher apoiar a Mulher.

A temática do feminino e a 
situação dramática da violência 

contra as mulheres viaja con-
nosco, com exemplos antigos 
e recentes (#me too), “ a vida 

faz-se caminhando sem mapa 
e não existe forma de voltar 

atrás” ... uma obra de reflexão 
sobre a condição humana.

E o amor? Inevitavelmente, está 
presente. Amor a causas, àque-
las que rebeldemente questio-

nam dogmas e àqueles que nos 
fazem sentir mais mulheres. 

Como Isabel sabemos que, 
independentemente da idade, 
a disponibilidade para amar é 

uma constante do ser humano.

Isabel Allende

Escolha de
Ao Sabor dos Livros, ESCTA Ouvir

Texto e Fotografia: Tiago Mendes Dias

Cultura na tarde soalheira de 11 
de setembro para verem (e ou-
virem) o autor de várias obras 
sobre literatura portuguesa dis-
correr sobre uma figura que se 
destacou entre o “grande surto de 
literatura de autoria feminina” 
ocorrido em Portugal no final da 
Primeira Guerra Mundial. 
 Mesmo sem andar à “tona dos 
movimentos literários”, a alente-
jana que foi do Norte enquanto 
adulta revelou “dotes poéticos na-
turais” e uma “grande consciência 
artística” numa criação marcada 
por um “eu ao mesmo tempo con-
victo e intranquilo”, que entreabre 
a porta para a sua “vida acidenta-
da”, finda em 1930, aos 36 anos. 
 “A matéria principal deste li-
vro é uma imagem global da vida 
e da obra dela. No fundo do génio 
e do destino dela. Esse génio e 
esse destino cumprem-se no Nor-
te e também em Gonça”, reitera o 
antigo professor da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coim-
bra e da Universidade Católica, 
à margem da sessão promovida 
pela Rimas e Tabuadas.
 Foi precisamente a vida de 
“projetos e desenganos”, de “es-
peranças, desilusões e até de-
pressões”, com os sobressaltos de 
“dois casamentos civis e um ter-
ceiro casamento religioso”, que 
despertou na poetisa os senti-
mentos “de fuga e de evasão”, im-
pulsos para a estadia em Gonça, 
decorria o ano de 1923.
 Fruto do segundo casamento, 
com Augusto Guimarães, um mili-
tar no Porto com família em Guima-
rães, Florbela encontrou uma terra 
onde se “sentia bem” e as “pessoas a 
tratavam bem”, frisa Seabra Pereira. 
Uma das suas cartas também não 
deixava dúvidas quanto à “beleza” 
e à “serenidade” que encontrava na-
quele recanto verde: “Acho-me bem 
a interessar-me por estas histórias 
d’aldeia, enfim, a ler ao natural um 
romance de Júlio Diniz”.

Ao fim de quase 100 anos, 
Florbela Espanca re-
gressou a Gonça; não 
com o seu “corpo pro-

metido à morte”, como escreveu 
em Volúpia, mas com a memória 
vertida nas palavras de José Carlos 
Seabra Pereira, autor de mais um 
livro da coleção Viajar com… os ca-
minhos da literatura, promovida 
pela Direção Regional da Cultura 
do Norte (DRCN) em parceria com 
a editora Opera Omnia. 
 Mais de 50 pessoas ocuparam 
os degraus contíguos à praça da 
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Filme

Lethes

Guimarães tem-se afirmado neste 
século XXI como uma referência 
no panorama cinematográfico 
nacional. O maior responsável 
nessa afirmação nacional e inter-
nacional tem sido o realizador 
e produtor Rodrigo Areias, que 
tem formado um grupo de cola-
boradores regulares com muita 
qualidade. Eduardo Brito é um 
desses cúmplices, começando 
como argumentista (em filmes 
de Paulo Abreu, Manuel Mozos, 
Luís Costa e do próprio Rodrigo 
Areias), mas que tem sido reco-
nhecido também como realizador.

“Lethes” é a mais recente curta-
-metragem escrita e realizada por 
Eduardo Brito, que teve estreia 
mundial na última edição do 
festival internacional Curtas Vila 
do Conde e que o Cineclube de 
Guimarães irá exibir no Grande 
Auditório do Centro Cultural Vila 
Flor no dia 30 de Setembro. Prota-
gonizado por Beatriz Brás (tam-
bém conta no elenco com Tânia 
Dinis), com música de Surma e as 
belíssimas paisagens da raia entre 
o Alto Minho e a Galiza, “Lethes” 
aborda o amor e a memória num 
misterioso enredo onde a ausên-
cia das palavras é o mote para um 
visionamento atento e envolvente.

Eduardo Brito 2021

Seleção de Paulo Cunha
Cineclube de Guimarães

Ainda que sem 
mantas, foi um 
festival “muito 
reconfortante”

Após um ano de interrupção, 
o festival Manta em que tipi-
camente o público aconchega 
os jardins do Centro Cultural 
Vila Flor com os seus frouxéis 
nas últimas noites de verão, 
voltou pela 14ª vez, nos dias 11 
e 12 de setembro, com música e 
um sentido ainda mais apura-
do de proximidade. O contexto 
assim o exigiu. Tanto a pande-
mia, como as dúvidas para com 
a meteorologia condicionaram 
os moldes do festival, levando 
a que apenas o concerto da tar-
de, com o quarteto que, através 
do som, veicula mensagens de 
teor ecológico e social para as 
crianças - Afonso Cabral, Fran-
cisca Cortesão, Inês Sousa e Sér-
gio Nascimento - decorresse no 
relvado, entre famílias. 
 Os concertos noturnos, com 
a artista espanhola Sílvia Perez 
Cruz Trio e Mallu Magalhães, 
também vocalista do projeto 
Banda do Mar, acabaram por 
acontecer em auditórios, com 
permissão de apenas 75% do 
limite máximo do espaço. Mas 
nem isso abalou o espírito do 
público, que segundo membros 

da organização se manteve 
“muito entusiasta e satisfeito”. 
Aliás, Fátima Alçada realça 
que o momento de auditório 
acabou por tornar a dinâmica 
destes concertos mais intimis-
ta. “Tanto a Mallu como a Sílvia 
foram tendo um diálogo, que 
foram mantendo ao longo do 
concerto, com o público e ain-
da tornou o concerto numa coi-
sa mais próxima. Não estavam 
só a cantar, também estavam a 
partilhar o seu trabalho, a con-
versar sobre a vida, sobre este 
tempo que vivemos e sobre este 
regresso”, conta a diretora ar-
tística de A Oficina.
 Fátima Alçada não conse-
gue destacar um só momento 
do festival, igualando a quali-
dade de cada prestação, “ainda 
que fossem artistas diferentes” 
e definindo o regresso à progra-
mação como o verdadeiro des-
taque desta edição. “Ainda não 
foi um regresso absoluto como 
o que tínhamos, mas depois de 
um ano em que não podemos 
de todo apresentar o Manta, 
este momento já é muito recon-
fortante”, termina.

Salada de Tomate
Coração de Boi e Sardinha

A Minha Cozinha
Chef António Loureiro
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Texto: Carolina Pereira  Fotografia: Oficina

Para a sardinha marinada:

Amanhe a sardinha, corte em 
filetes (ou peça para arranjar 
na peixaria), retire o máximo 
de espinhas que conseguir, 
lave em água gelada e seque. 

Coloque uma camada de sal numa 
travessa funda, coloque as sardi-
nhas e uma nova camada de sal 
durante 15 minutos, retire, lave 
novamente e seque. Coloque as 
sardinhas numa tigela e cubra com 
um bom vinagre de sidra e deixar 
marinar durante 15 minutos, retire 
lave novamente (sempre em água 
gelada), seque e tempere com 
azeite de boa qualidade, reserve.

Para o vinagrete:

Colocar numa tigela a mostar-
da, vinagre, sal, pimenta, cebola, 
malagueta fresca e hortelã tudo 
finamente picado, misturar com 
umas varas, juntar o azeite aos pou-
cos batendo sempre até obter um 
creme liso e ligeiramente espesso. 
Para as cebolas: Cortar as cebo-
las ao meio, colocar num sauté 

Ingredientes:

Preparação

400g Tomate coração de boi
400g Sardinha 
1 Pimento vermelho
2 Cebola nova
Azeite qb.
Vinagre de vinho
Vinagre de sidra
1 Colher de chã de mostarda  
Sal qb.
Flor de sal qb.
Pimenta qb.
Vinagre qb.
½ Dente de alho 
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com azeite e cozinhar lentamen-
te até ficarem douradas, retirar. 
Cortar novamente ao meio e 
temperar com sal e pimenta.

Para os pimentos:

Assar os pimentos retirar a pele 
e temperar com, azeite, alho pi-
cado finamente, sal e pimenta.

Montagem do prato:

Cortar o tomate em fatias muito 
finas, dispor os filetes de sar-
dinha, as cebolas, o pimento e 
temperar com o vinagrete.
Pode adicionar coentros, salsa, man-
jericão ou outros aromáticos a gosto.
Ideal para os últimos dias 
quente deste verão
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E a tão ansiada época che-
gou. Estamos em época 
das vindimas, com todos 
os seus rituais, aromas, 

cantigas e uma tradição que vem 
de há séculos. Basta dizer que até 
há bem pouco tempo, muitos agri-
cultores contavam os seus anos 
pelo número de vindimas que pas-
saram desde o nascimento. 

Depois de mais um ano a ser trata-
da, acarinhada e podada, a videira 
mostra o esplendor dos seus frutos. 
Para o produtor é o momento de sa-
ber se vai ser um bom ano, se todo o 
seu trabalho vai ser recompensado, 
quer em quantidade, quer em quali-
dade, para produzir bons vinhos.

Lord Byron escreveu um dia que o 
vinho “consola os tristes, rejuvenes-
ce os velhos, inspira os jovens, ali-
via os deprimidos do peso das suas 
preocupações.” 

Nada mais certo, e para o demos-
trar, nada melhor do que escrever 
umas linhas sobre uma Quinta si-
tuada num monte “sagrado” para os 
Vimaranenses, o Monte da Penha. 

A Quinta dos Encados fica situa-
da na vertente nascente da Penha, 
uma quinta com uma história de 
quatro décadas dedicadas ao cul-
tivo da vinha e à produção de vi-
nhos. E que bons vinhos! A Quin-
ta viu em 2019 o seu Vinho Verde 
Branco Grande Escolha conquis-
tar o prémio para o melhor Vinho 
Verde Branco no Concurso “Os 
Melhores Verdes”, promovido pela 
Comissão de Viticultura da Região 

dos Vinhos Verdes (CVRVV). Um 
prémio que distinguiu o trabalho 
e a dedicação de toda uma família 
que, nas encostas da Penha, envol-
vidos pela Natureza, cuidam desta 
bela propriedade, tão bela quanto 
fértil, produzindo vinhos, com o 
mesmo nome, carregados de tradi-
ção, mas que se distinguem pela sua 
frescura e elegância. Vinhos que 
combinam na perfeição as castas 
que predominam nas vinhas, no-
meadamente a versatilidade, singu-
laridade e delicadeza da casta Lou-
reiro, com a acidez, mineralidade e 
frescura da casta Arinto, no caso do 
Branco Grande Escolha. A Quinta 
produz ainda um monocasta Lou-
reiro 2020 no qual sentimos todo o 
vigor desta casta, quer em termos 
olfativos, quer em termos de final 
de boca persistente e marcante. 

Os Vinhos da Quinta dos Encados, 
além de excelentes embaixadores dos 
Vinhos Verdes, são vinhos a desco-
brir e consumir regularmente, pois o 
que é bom “rejuvenesce”e“inspira”. 

Brevemente a Quinta vai ter uma 
vertente de enoturismo que fará 
as delícias dos enocuriosos, pois 
todo o espaço envolvente, tem tan-
to de belo como de misterioso (ou 
não estivéssemos na Penha): ape-
tece levar uma manta, uma cesta 
com farnel e fazer um piquenique 
numa das mesas onde o musgo 
predomina, olhar a paisagem e be-
ber um copo de vinho…verde.

Não podia deixar nesta época de re-
cordar Miguel Torga, que escreveu 
muito sobre o tema das vindimas. 
Recordo o seu romance “ A Vindi-
ma” ou o poema “Confiança”. Nele 
nada fica por dizer. E como é impor-
tante não perdermos a capacidade 
de sonhar em tempos tão estranhos 
como os que vivemos.

“O que é bonito neste 
mundo, e anima,
É ver que na vindima
De cada sonho
Fica a cepa a sonhar 
outra aventura
E que a doçura
Que se não prova
Se transfigura
Numa doçura
Muito mais pura
E muito mais nova…"

Passatempos
Sudoku Médio

Sudoku Difícil

Palavras Cruzadas #006

Soluções

Médio Difícil

1

1

2

3

4
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7

8

9

10

11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS
1. O ponto de onde vem o desastre 2. Agrupam-se em anos · Vai para fora 
3. Trata de excrementos 4. Fica atrás · Muito melhorado 5. Conhece-se pelo 
dedo 6. Vivemos na pós-moderna · De onde vinha a bruxa má que oprimia os 
habitantes de Oz 7. Medem velocidades nauticas · Um general de utilidade 
doméstica · A segunda vértebra cervical 8. Corre num leito de trás para a frente 
· Onde se aprende a contar 9. Onde se partilham fotos e videos 10. Acompanha 
o rei · Inseparável do martelo nas bandeiras comunistas 11. Rodeiam fortalezas

VERTICAIS
1. Antes da calamidade 2. Treinador português · Enes gregos 3. Quase isco · 
Estado da matéria 4. A sua capital é Fortaleza · Cita ao centro 5. Escreve tão 
rápido quanto fala 6. O passado mais recente · Meios gostos 7. Comprovam 
despesas · Paris sem um extremo 8. Novo no meio ·  Enche o cigarro 9. Come 
mosquitos · Avaliam conhecimentos e estados de saúde 10. Gira sobre si próprio 
· Romanos 11. A sua ação decorre no Egito  · Afastar de tudo

O que é que
tem cinco dedos
mas não tem unhas?

3 7 1 5 2

4 2 6 8

1 2 7

4 2 1

2 7 3 8 6 9

3

3 7 4

9 1

9 8 3

378154962

429637185

561289374

984726531

257318649

913495827

932571496

745963218

196842753

3

4 6 8 7

1 7

3 4

6 4

4 3 6 5

5 4

1 6 8

1 9 3 8 7

197254638

342687951

568913472

926345817

851726394

473891265

685479123

734162589

219538746

Soluções #005

HORIZONTAIS  1. PLN · xinga 2. ioio · APDI 3. AG 4. Caím · MO · IT 5. abro 6. 
gasta · breai 7. VII 8. ló · LA · UGT 9. Ou 10. ISSN · arei 11. evoca · upa.

VERTICAIS  1. PAC · gelai 2. gaba · se 3. li · SA · SV 4. NO · AT · lino 5. ilibava 6. 
xô · AA 7. mobilar 8. NATO · ri · eu 9. GP · BE · IP 10. AD · algo 11. lutei · tua.Resposta anterior: o Sapato.

Vindimas e Encados. 
Surpresas na Penha.

~ Paulo Mateus
Consultor em Gastronomia e Vinhos

Recantos e Petiscos
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Atelier Envia o teu link de instagram para
jdg.destaque@rfx.pt

Por: João da Fonseca › @designfonseca

"Pedal for the planet"
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