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A moção aprovada na Assem-
bleia Municipal, repleta de 
lugares comuns, alinhou no 

coro nacional que clamou contra os 
adeptos do Vitória medidas repres-
sivas individuais sem perceber que 
a reacção foi geral e colectiva, sig-
nificando um virar de costas ao que 
realmente se passou no estádio e 
uma clemência para os que disseram  
mal de Guimarães e do VSC.

Muitos vimaranenses inter-
rogam-se porque é que um 
vimaranense não é querido por 

outros vimaranenses na Federação 
Distrital do PS. E não compreendem 
que havendo oportunidade de elevar 
um dos nossos, se opte por quem 
não diz nada aos vimaranenses em 
geral. É assim que os políticos não 
ganham a consideração do povo e 
dos eleitores.

Com toda a espontaneidade, 
os vitorianos mostrarão na 
manifestação que vão organi-

zar o seu repúdio contra os que não 
perceberam a reacção dos adeptos. 
E todos aqueles que os classificar-
am de racistas num território não 
racista, que não faz discriminações 
de raças, credos religiosos e fazem 
parte de uma terra que vivem o seu 
clube como ninguém.

A afirmação de Vânia Dias da Silva 
tem mais de alerta do que de crítica, 
uma vez que de vários quadrantes, 
incluindo empresariais, a mesma 
ideia é difundida. O dinamismo dos  
empresários nunca esteve tão alto, 
a julgar pelos investimentos que são 
concretizados; também da autarquia 
há investimentos em áreas que se 
cruzam com a iniciatica privada. 
Mas o que Guimarães precisa mais é 

de cooperação, parcerias, entendi-
mentos, debates e discussões que 
juntem as pessoas e não as afastem. 
Há um excesso de egos quanto a 
esta e outras questões, com uma 
disputa de medalhas que não leva a 
lado nenhum. E quem manda deve 
unir e agregar, dinamizar interesses 
e pessoas e preocupar-se mais com 
resultados do que em saber quem faz 
e como faz. Há que fazer e pronto!

A FRASE     “...”
“Braga e Famalicão têm
conseguido desenvolver
o seu tecido industrial e
até superar Guimarães
nesse desenvolvimento”.
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OUTRO PONTO
DE VISTA...

Temos uma doença contagiosa: somos bairristas! Uma síndrome incurável diag-
nosticada em tempos primórdios, mas que hoje, volvidos tantos anos, propaga-se 
de geração em geração. E - estranho - não queremos que descubram a cura! Ser de 
Guimarães é ter o ADN de um país. É ter os vasos sanguíneos de Afonso Hen-
riques a fervilhar em cada decisão, em cada opinião, atitude ou comportamento 
mais determinado. O fator impulsionador desta patologia é o fundador de uma 
Nação cuja imagem identifica, também, o emblema do maior embaixador desport-
ivo da cidade. Acredita-se que a comunidade médica ainda irá avaliar este caso 
de estudo e determinará a denominação mais apropriada desta “virose”. Pode-se 
desde já assegurar que se alastrou a outros concelhos e a muitos pontos do plane-
ta, sobretudo onde haja vimaranenses e vitorianos. Há também adeptos de outros 
clubes que desejam igual contaminação. Na verdade, têm revelado dificuldades 
em contrair o “vírus”. E estão em lista de espera… Não há propriamente um SOS 
ou um plano de contingência. O período de contágio dura uma vida e agrava-se 
com a idade. É traumático e não tem remédio! Os sintomas começam na garganta 
e podem atingir outros órgãos vitais. Ficamos afónicos, se tivermos de defender 
o que é nosso! E gritamos a plenos pulmões: “Guimarães Allez, Allez!” O Amor a 
uma cidade e a um clube é assim. Ninguém vai entender! É tão difícil de perceber 
como a letra de uma receita acabada de prescrever por um médico de família. E lá, 
no estádio, são imensas as famílias que acompanham de perto quem é “doente” da 
bola. E que nunca negligenciam um fim de semana sem o seu Vitória ou uma visita 
ao seu Toural, quando está na hora de regressar de férias. Ainda que seja uma vis-
ita… de médico! São rotinas instaladas. São vimaranenses e vitorianos - as células 
principais de um organismo vivo, que apoia, incentiva e que rejeitam… máscaras! 
São puros, genuínos. É uma febre que se transmite por contacto direto e os testes 
médicos não enganam: dá positivo, pela certa! Sem vítimas. Só ataques cardíacos, 
de quando em vez… Sim, ser Vimaranense é ter o coração de Afonso Henriques 
fora do peito. Ficamos doentes quando dizem mal de Guimarães. Tocam-nos na 
ferida! E partem-nos o coração. Até pode haver dor… de alma! Mas estamos vaci-
nados contra qualquer tentativa de intoxicação da opinião pública. Sabemos fazer 
a triagem do que se diz por aí. Somos… pacientes! É uma doença crónica, enfim.

Quando frequentava a minha 
“Universidade” (Escola 
Industrial e Comercial de 
Guimarães), muitos jogadores 
do Vitória faziam o seu 
percurso, a pé, até à Amorosa 
e ao ex-Municipal, em toda 
a extensão da hoje avenida 
Alfredo Pimenta. Silva, Vieira, 
Osvaldinho, Daniel passavam por ali, 
em frente à escola. Tal como Joaquim Jorge, 
Bilhó, Manafá entre outros “negrinhos”, para 
usar uma expressão querida e simpática. 
Eram admirados e reconhecidos como tal, 
recebendo cumprimentos das pessoas, sem 
que estas vissem na cor da pele dos seus 
heróis qualquer diferença. Fiz com eles, 
essa pequena viajem, no intervalo das aulas. 
Mais tarde, o nigeriano Isima, já no tempo 
de Goethals, que morava na Quinta, tinha 
por hábito correr pelas imediações, em 
horas não coincidentes com os treinos, num 
esforço extra, ao jeito do que faz Cristiano 
Ronaldo. Para recuar aos anos 60, muitos 
jogadores do Vitória também frequentavam 
locais fora da cidade, ligados à restauração. 
Eram vistos pelas freguesias. Mário Wilson, 
quando treinador do Vitória, morava nas 
Cancelas da Veiga, em Azurém, com a sua 
família.Isto prova que Guimarães foi sempre 
acolhedora para os jogadores de futebol, 
independente da sua nacionalidade, cor ou 
crença religiosa. E dentro e fora dos campos 
de futebol. Mundinho é hoje funcionário 
municipal por ser recepcionista no Arquivo 
Municipal Alfredo Pimenta. Também temos 

empresários de cor, como Marcelino da Rosa, também casado com uma portuguesa 
branca. Em Guimarães, o racismo é uma pura fantasia e esperemos que não seja 

agora motivo para uma caça às bruxas. E se tivermos em conta que o racismo é 
algo assumido e consumido, tem marcas profundas e raízes fortes, é algo que 
estupidamente se pratica, por convicção ou por oposição e opressão, então 
Guimarães fica mesmo fora desta marca de discriminação racial. Dizer que um 

qualquer incidente, entre brancos e negros, na cidade ou na aldeia, num campo 
de futebol, também, é sinal de racismo e não um conflito social, como tantos 

outros, leva a que, por essa oposição, brancos e pretos se entrincheirem em guetos, 
o que nunca se viu em Guimarães. Os sacrosantos comentadores das nossas queridas 

televisões que se dedicam a julgar, todas as semanas, a nossa realidade social e desportiva, 
só mostram impreparação para compreenderam determinados fenómenos que são da esfera 
social e que acontecem porque a sociedade é humana e tem defeitos e algumas virtudes. Mas 
é uma sociedade desigual, que apela e força alguns comportamentos radicais. O que eu senti, 
da reacção dos adeptos vitorianos à provocação de Marega, não tem nada de racista. É apenas, 
mais um acto, entre um jogador que puxou pelo pior instinto dos amantes do futebol, sempre 
ciosos de que no seu estádio não se tolera qualquer extrovertida actuação do adversário. E 
mesmo qualquer provocação. Ir mais além disto, é ignorar quanto o futebol português vive da 
diferença entre clubes grandes e pequenos e clubes assim-assim. É esconder que a glória de 
alguns se faz à custa de outros, a quem não são reconhecidos os mesmos direitos, de jogar e 
ganhar, aceitando-se que só ganhem os clubes da capital e das metrópoles portuguesas. Nós, 
não precisamos de invocar a história, a nossa e a do nosso país - apesar de os de Braga e os 
da Académica de Coimbra, nos apelidarem de espanhóis - nos campos de futebol - epíteto 
no qual podemos ver uma forma de racismo territorial, social e geográfico e até desportivo. 
Porque não? Já se sabe que Guimarães não é um território de extremos, cujo bairrismo ainda 
respira, e o VSC é o seu clube mais representativo, com todo o respeito que o Moreirense nos 
merece, com  uns adeptos com enorme paixão que vincam o seu amor ao clube, nem sempre 
da forma mais correcta e a quem tem de se explicar que o amor ao clube não pode justificar 
tudo, incluindo prejudicá-lo com actos que sabem terão consequências financeiras - as multas 
- e desportivas - as sanções de interdição de campo.Vamos ver que sanções nos preparam as 
entidades do futebol  pressionadas que estão por iniciar em Guimarães e no VSC uma cruzada 
sem precedentes contra o racismo no futebol, deixando de fora a violência que é mais grave. 
Lamento sinceramente que muitos vimaranenses e vitorianos - alguns de ocasião - se tenham 
escondido na defesa do clube e da cidade, temendo defender, com firmeza, uma verdade única 
a de que o racismo não mora aqui.
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Marega tornou-se um vírus para o VSC e seus adeptos, para Guimarães e seus cidadãos

A extrapolação e propaganda    do racismo
u Se um jogador agredir outro, dentro das quatro linhas, é expulso; 

se o agredido quiser tirar desforço e responder, também, pelo mesmo 
motivo, vem para a rua; se um jogador celebrar o seu golo desafiando 

os adeptos da equipa adversária é um herói, se os adeptos optarem por 
responder ao desafio, imitando os símios, são racistas.

Texto de: José Eduardo Guimarães

“nação” civil 
assistiu ao circo 
montado por uns 
tantos moralistas 
do racismo, que 
pese, um ou out-
ro episódio, não 
é doutrina que se 
professe em Por-
tugal. Confundir 

conflitos sociais - com origem 
na cor da pele dos intervenientes 
- seja na rua ou nos campos de 
futebol, não pode elevar à ultima 
potência, um fenómeno que 
não é assumido e muito menos 
declarado.
 Porque não é o Estado 
que está em causa mas apenas a 
sociedade que respira ainda - e 
vai ser assim certamente até ao 
fim da humanidade - por erros 
da civilização contra as minorias, 
pela intolerância que graça no 
mundo, pelo radicalismo com 
que se transformam questões 
pontuais, convenhamos que, 
neste quadro mais próximo do 
real do que o pintado sobre o que 
se passou no estádio D. Afonso 
Henriques, por uma educação 
sem valores, é que, de vez em 
quando, é possível confundir 
conceitos. 
 O racismo, de hoje, 
não tem nem a filosofia, nem os 
contornos, nem a malvadez que 
os negros americanos - e os povos 
africanos que antes rumaram à 
América - sofreram; sim, dessas 
lutas, desses conflitos sociais, na-
sceram verdadeiros heróis negros, 
gente com a estirpe de Martin 
Luther King ou Nelson Mandela 

A
e muitos heróis anónimos - que 
lutaram sempre pela sua razão, 
sem se queixarem - e Marega fê-
lo - da sua cor. E quantos nomes 
terão ouvido King e Mandela e 
outros ilustres negros, que vimos 
em tantos filmes, verdadeiros 
retratos do que é sofrer no corpo 
e na alma, o racismo puro e duro 
ao jeito do infligido pelo grupo 
Ku Klux Kan. 

Dizer que Marega foi
vítima de racismo é
maltratar a história dos 
negros americanos que não 
foram vítimas a brincar...

 Dizer que Marega foi 
vítima de racismo - por não rac-
istas - é maltratar a história dos 
negros americanos que não foram 
vítimas a brincar do poderio do 
branco e da sua estupidez social 
e racial. É confundir um arrufo 
qualquer de má educação e 
reacção emocional, com a doutri-
na racista.
 No entanto, sob o olhar 
cúmplice de dirigentes locais - o 
Vitória e Guimarães, os vitori-
anos e os vimaranenses, foram 
sendo insultados, vezes sem con-
ta, dias seguidos, nas televisões, 
nas rádios e jornais, por gente 
que virou o tacho da água para 
dizer que houve um rebentamen-
to de um dique.
 Guimarães não sendo 
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Marega tornou-se um vírus para o VSC e seus adeptos, para Guimarães e seus cidadãos

A extrapolação e propaganda    do racismo
militantes em Guimarães, nunca 
houve, e por respeito à história, 
o que se disse de Guimarães, do 
Vitória e das suas gentes merece 
também repulsa, um grande e 
verdadeiro bruaá...
 Se em Guimarães e no 
meio dos adeptos do VSC há 
racistas... a história é diferente. 
Insistindo, quem é racista em 
Guimarães, é-o ao pequeno 
almoço, almoço e jantar, todos 
os dias, de manhã, tarde e noite, 
na casa, no café e no trabalho. 
Mas quantos cidadãos já foram 
a Tribunal julgados por essa 
qualidade? E quantos a polícia 
prendeu por actos racistas? E as 
instituições, também são racistas? 
Vê-se, em Guimarães, instituições 
de solidariedade a mostrarem o 
contrário, a pugnarem pela inte-
gração de negros - como o Lar de 
Santa Estefânia onde era normal 
ver meninas de cor; a Fraterna a 
integrar cidadãos sírios, cidadãos 
de cor a casarem com mulheres 
brancas. E até médicos a exercer-
em medicina nos postos médicos 
do Serviço Nacional de Saúde. 
Alguém se lembra do Dr. Amaro 
Bragança, do Dr. Luís de Sou-
sa - ambos cidadãos de cor que 
casaram com mulheres de Guim-
arães e que se distinguiram pela 
sua bondade e contra eles nunca 
ninguém teve manifestações 
raciais. Nunca os seus doentes 

uma cidade/concelho racista 
cujos cidadãos praticam ou 
comungam filosofias ligadas ao 
xenofobismo e muito menos 
ao racismo, sendo exemplo de 
integração social de imigrantes, 
de todas as cores e raças, com 
políticas sociais visando a defesa 
de minorias - como a cigana -, 
cidade aberta e solidária com os 
cidadãos que deixam a África por 
causa da guerra e que integra no 
seu espaço, só pode insurgir-se 
contra a chafurdice de comentári-
os, ditos a propósito de um mo-
mento que opôs Marega aos seus 
ex-admiradores.
 E esse silêncio cúmplice 
não devia ser mantido mesmo 
que o Presidente da República, 
o 1º Ministro, o presidente da 
Assembleia da República, viessem 
a correr... berrar contra o racismo 
dos vitorianos, sem saber o que se 
passou naquele jogo. Só porque 
era conveniente dizer aquilo que 
disseram? E que se esqueceram 
de dizer noutros momentos, 
num passado recente, para espiar 
culpas?
 O mesmo aconteceu 
localmente. Poucos se atreveram 
a ler e a contextualizar o que se 
passou. E classificar aquele caso - 
igual a tantos outros - se asso-
ciasse algo de tenebroso, pondo 
em causa o nome de Guimarães, 
a sua história e a sua imagem, no 
contexto nacional e internacional.
 Será que não têm argu-
mentos para combater o excesso 
palavroso que se seguiu a um 
caso típico do futebol?
 Neste “Maria vai com 
as outras” nem todos ficaram 
bem na fotografia, revelando 
debilidades e fraquezas que não 
se explicam em líderes e que rep-
resentam Guimarães e o VSC. Até 
porque a causa é justa. Em termos 
de comunicação, Guimarães e o 
VSC falharam redondamente.
 Quem de boa fé, pode 
defender que o que passou no 
estádio é um acto de racismo, 
uma evidência de racismo, ou 
até um episódio? Não há racistas 

os rejeitaram como médicos, por 
causa da sua cor.
 A história de Guimarães 
contraria tudo o que foi dito, 
neste alarido nacional sobre o 
racismo, que não existe, pese 
o exagero de alguns conflitos 
sociais que também têm origem 
e causa em gestos impensados de 
alguns cidadãos. O racista ver-
dadeiro tem convicções e raízes. 
Foi assim que os identificamos na 
América.
 Portanto, não estamos 
perante uma pátria futebolística 
do racismo mas, e para além 
da violência, uma cidade que 
respeita valores essenciais da so-
ciedade democrática e europeia, 
no que aos direitos humanos diz 
respeito.
 Quem na Segunda-feira, 
a seguir ao jogo com o Porto, 
acordou com o irracional barul-
ho de comentadores, notícias, 
reportagens, do que se passou no 
Vitória-Porto, deu para perceber 
que Guimarães era uma qualquer 
cidade da África do Sul - no 
ante-Mandela - ou dos Estados 
Unidos da era de King. Quando, 
afinal, é uma comunidade como 
todas as outras.
 No Vitória, os adeptos 
respeitam os jogadores de futebol 
como os seus “soldados” que vão 
para os relvados como quem vai 
para a guerra. Esta verdade tem 
mais emoção do que exagero, 
porém, como Marega já foi 
“um dos soldados” dos adeptos 
do VSC, aquele gesto inútil, de 
apontar para a cor da pele do seu 
braço, foi entendido mais como 
provocação e desafio, com as con-
sequências que daí advieram.n

Marega suspendeu o jogo quando quis e como quis.
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Mas quantos cidadãos já 
foram a Tribunal julgados 
por essa qualidade? E
quantos a polícia prendeu 
por actos racistas?
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Marega espalhou o vírus 

O contexto em que se deu a explosão...
u E de repente o conceito de racismo vulgar-
izou-se passando a palavra, por tão badalada 
e mal utilizada, serviu de arma de arremesso 

contra um clube e os seus adeptos e uma cidade 
com história e com paz social.

racismo, tal 
como a história 
o regista é, 
antes de mais, 
um conceito 
que exprime 
uma realidade 
social marcada 
pelo precon-
ceito, assente na 

discriminação e na negação de 
direitos aos indivíduos de raça 
negra, que eram limitados na sua 
condição social pela cor da sua 
pele. E punidos por tal, na justiça!
 Na retaguarda do 
racismo, está uma luta justa de 
inúmeros negros, bem formados, 
gente de uma enorme estirpe cul-
tural que se ergueram contra uma 
abusiva e massiva segregação, das 
gentes da sua raça.
 Hoje admiramos Martin 
Luther King e mais recentemente 
Nelson Mandela, só para falar 
de dois excelentes lutadores das 

o

dos jogadores.
 Porém, o show artístico 
do jogador - que insultou todas 
as regras do futebol em si mesmo, 
dentro das quatro linhas, fez com 
que que o jogo fosse interrompido 
- também contra os regulamentos 
- andando em cenas de empur-
rões e de fica e não fica, sai e não 
sai, de bradar aos  céus.
 Marega virou mártir e 
herói, tornando-se numa vítima 
e percursor de uma nova era no 
futebol: a de que ao jogador de 
futebol é lícito e permitido usar 
do direito de manifestação, de 
indignação, de protesto e sabe-se 
lá mais o quê,  de utilizar barrei-
ras e chamar a polícia para que 
com canhões de água se combater 
os pobres dos adeptos que não 
deviam ter beliscado a natureza 
do indivíduo.
 Foi assim que nasceu o 
vírus Marega, que rapidamente 
se espalhou pelas televisões, mo-
bilizou comentadores, obrigou os 
analistas a horas extraordinárias, 
à utilização banal sem nexo e 
mesmo canibal da palavra “rac-
ismo” por causa de uma reacção 
que não tem nada a ver com as 
práticas e tácticas do Ku Klux Kan 
na América de outros tempos, 
não representou qualquer violên-
cia, nem limitação  de direitos, a 
um jogador que quis ficar famoso 
por um acto - do qual não tem 
patente por não ser nem pioneira 
nem representar qualquer novi-
dade.
 De Domingo a Terça-fei-
ra e sabe-se lá por quanto tempo 
mais, Marega passa a herói de um 
jogo, a líder de uma causa em que 
está mesmo só, que não teve def-
esa policial porque o agente que 
viu “alto e bom som” os apupos, 
ditos animalescos, ficou no relva-
do, comodamente, sem agir. Para 
depois também se tornar numa 
testemunha vital, que escutou 
tudo - sem ver nada - e que não 
foi capaz de identificar qualquer 
malvado por entre os adeptos 
vitorianos, quais carrascos, de
um incidente que só se vê no 
futebol.  n

longo de um médio portista, para 
o meio campo do Vitória, leva 
Frederico Venâncio no encalce 
da bola, com Marega a seu lado. 
A bola bate na relva e aciden-
talmente na perna do jogador 
do Vitória ficando à mercê do 
maliano que com a sua classe faz 
o 2-1 a favor dos portistas.
 Os vitorianos sentiram 
este golpe, de má sorte, para logo 
se confrontarem com um festejo 
do golo, à revelia dos regula-
mentos - que não sendo crime 
é passível de sanção desportiva 
- transtornando os vitorianos que 
consideram o seu estádio como 
espaço único, ao jeito de “em 
nossa casa, mandamos nós”.
 Não caiu o Carmo e a 
Trindade porque o jogo era em 
Guimarães e logo aí se mani-
festou a desavença entre Marega 
e os adeptos do Vitória, acos-
sados que foram pela atitude 
menos nobre de um jogador que 
conhece bem a mentalidade dos 
vitorianos.
 Num verdadeiro acto de 
repulsa e protesto pelo compor-
tamento de Marega, a reacção 
não se fez tardar. E por gestos, 
assobios, berros e sabe-se lá que 
mais, incluindo sinais e imitações 
de gestos de um animal da selva, 
os adeptos do VSC irromperam 
num protesto que só podia ser 
interrompido se o Vitória, por 
exemplo, empatasse a partida.
 Para além do show de 
bola, Marega quis dar um show 
de mártir grosseiro, de meni-
no birrento que não aguenta 
confrontos próprios do futebol 
e que muitos adeptos - seja de 
que clube for - praticam em 
circunstâncias idênticas. É claro 
que a mãe de Marega também foi 
visada, como são todas as mães 

causas das pessoas da sua raça 
que conquistaram a admiração e 
simpatia de milhões de brancos 
que se identificaram com a sua 
luta. E se identificam hoje mais 
com a igualdade entre cidadãos 
para além da cor ou da religião.
 Os inúmeros negros 
que morreram por essa causa 
nobre da igualdade de cidadania 
e de igualdade de direitos, só um 
desses mártires vale mais que mil 
Marega’s juntos.
 O seu sacrifício pela 
causa, a sua luta, o seu sofrimen-
to não se compadecem com uns 
espirros fonéticos, gritados num 
qualquer campo de futebol, por 
adeptos já de si susceptíveis de 
berrarem contra tudo o que é 
adversário da sua equipa/clube e 
que se sentiram provocados por 
um festejo desrespeitoso de um 
jogador que estava para ser des-
cartado pelo seu clube e que deu 
à costa do Vitória para se formar 
e enquadrar no futebol português 
sem que antes também fizesse das 
suas num jogo contra o Nacional 
da Madeira.
 O Vitória jogava com 
o FC Porto num jogo que podia 
não ditar a vitória no campeonato 
dos portistas se o resultado fosse 
outro. Apesar das críticas, a eq-
uipa de Ivo Vieira apresentava-se 
num nível bom, tendo em conta 
o peso de mais jogos do que os 
habituais numa época em que 
às competições nacionais juntou 
uma competição europeia.
 Mas a sorte do jogo 
haveria de estar com os portista 
que se adiantaram no marcador 
com um lance de manifesto azar: 
Douglas lançou-se a um remate 
que levou a bola à trave e a fez 
cair nas suas costas e na sua mão, 
entrando pela baliza dentro.
 Nem assim, o Porto 
soube superiorizar-se apesar de 
dominar a partida. E já depois 
do intervalo, o Vitória chega à 
igualdade, num golo bonito, rea-
vivando a partida e equilibrando 
o resultado.
 Até que novamente o 
capricho do futebol, num passe 

Porém, o show artístico do 
jogador - que insultou todas 
as regras do futebol em si 
mesmo, dentro das quatro 
linhas..
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Marega provocou adeptos até aos balneários.
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reacção po-
dia ser outra, 
passiva até, no 
uso da máxima 
de que “só nos 
insulta, quem nós 
queremos”. Mas 
quem pode pedir 
racionalidade em 
momentos chave 

de um jogo de futebol? E quem 
sabe como vão os adeptos reagir a 
isto ou aquilo quando é con-
hecida a susceptibilidade de os 
vitorianos quererem fazer justiça 
por conta própria?
 Contudo, admitindo que 
a reacção pudesse ser de outra 
ordem, não peçam ao adepto de 
futebol - de qualquer equipa - 
que actue sempre dentro de um 
padrão de normalidade e frieza 
que não os leve a cometer actos 
impensáveis - ainda que con-
troláveis-, na celebração de um 
golo, no festejo de um triunfo, no 
desaire do adversário.
 Até os mais vulgares 

Emoção e raiva contra a provocação

Os adeptos reagiram como sempre reagem
u Desenquadrar a reacção dos adeptos vitorianos à provocação de Marega, do 
contexto futebolístico e do estádio, é insultar o bom senso e a inteligência das 

gentes de Guimarães que também gostam do Vitória.

A

seu amigo?
 Na indignação dos 
adeptos do VSC manifestada 
contra Marega está lá tudo isto e 
não apenas o gesto do jogador a 
mostrar o que era evidente: a cor 
da sua pele.
 Também lá está a indif-
erença dos dirigentes desportivos 
- da Liga - a vociferar contra os 
fantasmas racistas de Guimarães, 
esquecendo os Ku Klux Kan do 
futebol e dos múltiplos exemplos 
que não chegam a ser notícia 
de tv ou jornal só porque são 
cometidos por adeptos de clubes 
azuis, verdes e vermelhos.
 Na reacção dos adep-
tos - que não são nenhuns santos 
mas também não são nenhuns 
diabos de quem se fuja - tam-
bém lá está a indignação contra 
a justiça desportiva permeável a 
classificar o arremesso das tochas 

dos adeptos do Benfica um 
adereço de iluminação 

e nos petardos dos 
adeptos do Vitória, 
uma atentado à 
segurança do está-
dio e dos agentes 
desportivos.

 Claro que os 
adeptos sentem-se 

discriminados. Então no 
Moreirense-Porto nem árbitro, 
nem delegados da liga, nem jor-
nais e tv’s viram qualquer insulto, 
episódio ou momento racista. E 
no VSC-FCP fartaram-se de ou-
vir gritos contra o Marega. Pois, 
no futebol, escreve-se demais 
quando é para punir os clubes 
modestos e na hora de descrev-
er o que poderia justificar uma 
punição maior num tal clube 
grande, a tinta da caneta, acaba 
ao delegado e o computador do 
árbitro não tem todos os carac-
teres para que se possa contar a 
verdade. 
 Deixemo-nos de falsos 
moralismos, os adeptos não 
são robots, são gente de corpo e 
alma, são humanos. Deixem de 
os provocar e vão ver que eles 
também são racionais.  n

cidadãos, pacatos no seu dia-a-
dia, se transformam em tempos 
de êxtase futebolístico, exultan-
do com os golos e as vitórias, 
recriminando o jogador da sua 
equipa que falhou um golo, fez 
um passe errado, perdeu a bola. E 
até o treinador que pensa pela sua 
cabeça, o que ouve quando tira o 
A para meter o B em oposição ao 
que o treinador de bancada deseja 
e quer impôr. Ou o dirigente que 
para poupar na farinha gasta no 
farelo, optando por trocas de 
jogadores de qualidades duvido-
sas.
 Para que se saiba - e 
bem ou mal - o adepto de futebol 
não é um ser passivo, reage a 
emoções e solta-as ao Domingo 
(quando assim era). O adepto 
não é o cidadão que aceita que o 
governo lhe cobre mais impostos, 
lhe limite os direitos de acesso 
à segurança social e saúde, lhe 
pague reformas menores.
 Está no futebol para 
assobiar, vociferar, berrar, apoiar, 

dizer mal do adversário e do 
árbitro e das suas famílias.
 E quem vai mudar este 
comportamento se, cada vez 
mais, os adeptos do VSC se que-
ixam - às vezes com razão - de 
que o “sistema” não deixa o seu 
clube ganhar para ser campeão, 
de que o árbitro xis, não vai à 
missa com a malta de Guimarães 
e também dá uma mãozinha ao 
adversário, ajudando-o na derro-
ta e dificultando-lhe a vitória?
 Não faltam por aí “justi-
ceiros” sempre prontos a mandar 
os “pilha galinhas” para a prisão 
e manter em liberdade os que 
nos vão ao bolso, quer seja pela 
via do Novo Banco quer seja por 
outro banco qualquer... E que se 
querem tornar nos educadores 
da classe operária, desejando 
que eles se mantenham firmes 
e hirtos, sem reacção, aceitando 
tudo o que lhe dão - mes-
mo no futebol.
 No futebol, 
há sempre uma 
boa razão para 
comportamen-
tos emocionais 
que escapam às 
nossas razões. E 
que só podem ter um 
fim quando deixarem 
de ganhar sempre os mesmos, 
quando houver mais justiça na 
distribuição do dinheiro do fute-
bol pelos clubes, que os árbitros 
não inclinem o campo. Se assim 
for, os insultos no futebol vão 
diminuir apesar de haver sempre 
lugar para gente menos formada 
e mal educada, que quer protag-
onizar a indignação e a justiça 
pelas suas próprias mãos.
 Os adeptos já olham 
para o futebol com a certeza de 
que o seu clube vai ser prejudi-
cado pelo árbitro xis. E não é por 
superstição. É porque já andam 
nisto há muitos anos.
 Porquê então perseguir 
os adeptos - julgados racistas 
num território cheio de pessoas 
não racistas - quando não se 
castiga o árbitro que inclina o 
campo para favorecer o clube do 

RAZÃO
A emoção

sobrepõe-se à razão e 
resulta de um acumu-

lar de tensões e de 
injustiças contra

o VSC.

Adeptos não contiveram reacção.
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arega é um 
simples jogador, 
um humano que 
não veste Prada 
mas respeitável 
como todos os 
humanos.
 Não é um herói 
se comparado 
com Martin 

Luther King ou Nelson Mandela 
- homens que todos admiramos 
pelo seu exemplo. Marega, o 
provocador, atiçou a ira dos adep-
tos cujo “ferver em pouca água” 
faz parte da sua génese. E que ele 
conhece porque andou por cá.
 Os assobios, ou grun-
hos que recebeu - estão na razão 
directa da forma como festejou 
o golo e foi junto dos vitorianos 
desafiá-los para uma guerra que 
nada tinha a ver com questões 
raciais mas sim clubistas.

Marega é uma criação da tribo da comunicação desportiva

Um herói de pés de barro
u Fazer de Marega um herói e um lutador pelos 

direitos dos negros a não serem insultados, é um 
eufemismo, uma aberração e um prémio a quem 

provoca primeiro, faz-se de vítima depois e chora 
no fim.

M

aparente à luz dos regulamentos 
desportivos. Proclamou-se vítima 
e foi julgado um herói, provo-
cando risadas fortes naqueles que 
são mesmo heróis. Também abriu 
um precedente que ninguém sabe 
como se irá resolver no futebol, 
se todos os jogadores decretarem, 
por si sós, o direito à manifes-
tação e à indignação... e o de 
suspenderem o jogo...
 Já agora, vale a pena faz-
er um exercício de comparação: 
se um jogador qualquer, branco, 
fizesse o mesmo que Marega, 
como reagiriam os adeptos 
vitorianos? A resposta é uma: 
reagiriam da mesma maneira, 
com indignação à provocação, 
chamando-lhe o que viesse à 
cabeça... porque os adeptos do 
VSC já mostraram que são sus-
ceptíveis aos actos do adversário 
- e Marega e o FCP, queiramos ou 
não, eram o adversário - reagem 
a quente, às vezes contra o que é 
manifestamente inofensivo e essa 

e regras do futebol. Quando se 
diz não ao racismo no futebol, é 
dentro do campo e fora dele, na 
bancada e nos relvados. E todos 
o dizem: jogadores, dirigentes, 
árbitros, clubes.
 Ele mesmo  é a causa 
directa do “diferendo” social que 
cavou entre si e os adeptos do 
VSC. Não tenhamos dúvidas 
de que se Marega tivesse feste-
jado o golo com os adeptos do 
Porto, sem mostrar a cor da sua 
pele - que todos sabem qual é - 
tudo morria por ali, mesmo que 
um espirro qualquer viesse das 
bancadas, de forma isolada, sem 
efeitos de epidemia ou pandemia.
 Tudo começou no 
minuto do 2-1 para o Porto e não 
quando o jogo começou porque 
se assim fosse dirigentes da Liga, 
Polícia, árbitro e seus adjuntos, 
não tinham esperado mais de 
60 minutos para dizer 
“aqui d’el rei”, temos 
racismo puro a 
transbordar das 
bancadas.
 Ninguém 
viu mais nada - e 
espero que seja isto 
que escrevam nos 
respectivos relatórios. O 
árbitro era obrigado a denun-
ciar o facto conforme instruções 
da FIFA; a polícia era obrigada a 
agir ao abrigo do arte 23ª da Lei 
nº 93/2017, de 23 de agosto.
 Ora, se o árbitro e a 
polícia não viram motivos para 
suspender e parar o jogo, só 
há um culpado desse alvoroço 
dentro do campo: Marega. Foi ele 
quem despoletou a insurreição 
contra o malfadado racismo, foi 
ele quem mandou suspender o 
jogo, foi ele e a sua atitude quem 
fez descambar um jogo que o 
Porto ganharia de forma normal 
para um espectáculo de coisa que 
não há no futebol: o racismo.
 Nenhum outro jogador, 
de raça negra, do FCP se sen-
tiu magoado ou apupado pelos 
adeptos do VSC como os sentiu 
Marega. Ele estava ali para jogar 

e não para provocar ou inter-
romper o jogo. O racismo é sobre 
um grupo não apenas sobre uma 
pessoa. E por muito que Marega 
represente - nada - não pode 
querer ser vítima única do rac-
ismo que não há em Guimarães. 
Pese, ressalve-se, os impropérios 
que alguns adeptos pudesse ber-
rar das bancadas. A repulsa, neste 
caso, é comum e não para uma 
parte apenas.
 Espera-se para ver que 
pena será aplica ao herói que 
atentou contra os regulamentos 
desportivos e para o compor-
tamento que o jogador deve ter 
dentro do campo.
 E que justificação 
encontra para mostrar o dedo do 
meio aos adeptos do VSC naque-
les seus minutos de show.
 Curiosamente, na lin-

guagem corporal, “os própri-
os dedos já possuem 

algumas represen-
tações simbólicas, 
que muito querem 
dizer sobre nós”. O 
tal dedo esticado 
- com os outros en-

colhidos, chamado 
dedo médio, define 

as pessoas com respons-
abilidades, as suas metas e as 

restrições. Aplicando a Marega, 
esta receita, o jogador não fez jus 
às suas “responsabilidades” nem 
às “restrições” a que estava sujeito 
enquanto atleta profissional pelo 
que a sua “meta” de afrontar os 
vitorianos ficou cumprida.
 Esqueceu-se, por com-
pleto, da regra futebolística de 
quando um jogador agride outro 
e o agredido responde à letra, vai 
na mesma para a rua.
 Com a sua atitude, 
de fazer uma manifestação 
no próprio terreno de jogo, o 
atleta do FCP passou a ser “um 
privilegiado do futebol” e uma 
excepção. E conseguiu um feito 
incrível (mesmo anti-regulamen-
tar): o do direito à manifestação 
em pleno jogo, à indignação, e o 
de suspender o jogo, sem motivo 

GESTOS
Todos os gestos

de Marega foram 
omitidos e desculpados 

pelos comentadores 
desportivos.

No relvado, Marega é mais 
um jogador dos 22 que 
entram de início não é o 
lutador pelos direitos dos 
negros que em Portugal...

 No relvado, Marega 
é mais um jogador dos 22 que 
entram de início - quando não 
está a suplente - não é o lutador 
pelos direitos dos negros que 
em Portugal ninguém ameaça 
porque, para além de todos os 
excessos possíveis, somos um país 
integrador.
 Marega navegou as 
ondas do populismo, neste caso, 
negro, para despir a camisola 
de jogador contra todas as leis 
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s comentadores 
agiram depres-
sa e com a sua 
douta sabedoria. 
Deixaram 
escorrer o seu 
conhecimento 
fanático - há 
quem diga que 
queriam esquec-

er a derrota do SLB com o Braga 
- julgaram e condenaram num 
ápice, contaram todos a mesma 
ladainha, num verdadeiro coro 
de disparates. Para disfarçar, 
também em comum, deslocar-
am Guimarães para fora deste 
cenário de guerra - a cidade e 

Comentadores aumentam alarido

Juízes de turno em 
julgamentos sumários

u Nas tv’s e na generalidade dos meios de comunicação, o caso Marega foi 
julgado a toque de caixa: contra o Vitória, julgar, condenar… condenar!

o
 Então o Estado de di-
reito em que vivemos pode passar 
a Estado de excepção só para se 
encontrar um, meia-dúzia ou mil 
adeptos do VSC que reagiram 
daquele modo?
 Pelas tv´s e seus comen-
tadores, pelas rádios e jornais, a 
esta hora já devíamos estar todos 
condenados por pertencer a Gui-
marães e ao VSC que se transfor-
maram, de repente, na capital do 
“Aqui nasceu o racismo”, decreta-
do pela leviandade de quem fala 
para o microfone sem medir as 
palavras que usa.
 Não fora que, quem apli-
ca justiça neste país, não é este 
género de juízes, o que nos salva 
mesmo é que os magistrados do 
Estado português não querem ser 
- por formação e inteligência - o 
Ku Klux Kan “negro” que reprima 
os adeptos brancos que também 
são pretos - porque estas são as 
cores do seu clube.
 O país não pode andar 
a reboque da (in)justiça, com 
sede em Lisboa e com núcleos 
nas tv’s. Basta ver a democracia 
dos painéis de comentário, dos 
diversos programas televisivos. 
Os estúdios de qualquer televisão 
são, hoje, respeitáveis filiais dos 
clubes ditos grandes: Porto, Ben-
fica e Sporting, onde para além 
das cores, até os símbolos desses 
clubes lhes protegem as costas 
e se tornam ofensivos para os 
espectadores. Para ridicularizar 
ainda mais estes programas, os 
comentadores também já não 
vestem Prada mas sim a cami-
sola de clube que representam 
nos seus comentários, por uma 
questão de transparência. Eles 
não são mesmo isentos e com a 
camisola do seu clube afectivo a 
gente até os compreendemos
melhor.  n

as suas gentes - como se o jogo 
não fosse cá; o mesmo aconte-
ceu em relação ao VSC, dizendo 
que o clube não tem nada a ver 
com uma minoria de racistas. 
Conversa fiada. No estádio, estão 
sempre os verdadeiros vitorianos, 
não vitorianos de primeira ou de 
segunda, nem vitorianos racistas 
e não racistas.
 O disparate foi mais 
além quando pediram justiça a 
metro e para exemplo, logo deix-
ando perceber uma reacção bem 
pior do que a dos adeptos contra 
Marega porque, esses comenta-
dores, estavam sentados numa 
poltrona, longe das emoções e 
do teatro das operações, a exigir 
condenação sem julga-
mento. O seu clamor 
por justiça, imediata 
e a qualquer preço, 
vendo apenas com 
um olho - ignor-
aram por completo 
o comportamento 
anti-desportivo de 
Marega que é evidente 
- nunca associando causa 
e efeito porque lhes convinha 
achincalhar Guimarães. Foi por 
estes desmandos de análise e de 
julgamento mais apressado sobre 
o que de verdadeiro se passou no 
estádio D. Afonso Henriques que 
a imprensa internacional também 
reagiu, julgando estarem os por-
tugueses a dizerem uma verdade 
imaculada. Quando não estavam!
 Todos eles estavam sen-
tados na poltrona, ganhando bem 
para dizer mal, com pequenas 
excepções. Num tribunal televi-
sivo, estes juízes de turno (sem 
o serem) mostraram à fartazana 
que são mesmo verdadeiros 
ignorantes de direito e apre-

sentaram-se como “julgadores” 
de uma qualquer república das 
bananas, onde se aplica a justiça 
como nós queremos e não como 
ela deve ser aplicada respeitando 
leis, direito de defesa e contra-
ditório.
 Fizeram um julgamento 
sumário ao jeito de Saddam ou 
Kadafi o que é imperdoável - por 
se tratarem homens de bem, ou 
ditos como tal. A pressa como 
queriam encontrar culpados . 
ao jeito de procurar uma agulha 
num palheiro - quase exigiram 
que na Avenida de Londres ou na 
Quintã, a PSP prendesse uns tan-
tos malandros, ocasionalmente 
racistas, para ficarem satisfeitos 

com a sua razão que não 
é a verdade, como se 

há-de ver. Só faltou 
dizer que os adep-
tos do futebol só 
serão domados se 
forem para a prisão 
indiscriminada-

mente e a título de 
exemplo. E se for em 

Guimarães, tanto melhor 
porque aqui o slogan carnavale-
sco se aplica como uma luva: se 
for em Guimarães, ninguém leva 
a mal!
 Foi doloroso aquele fim 
de semana, porque qualquer cão 
e gato, falava da vergonha sobre 
Marega, dos insultos racistas. Na 
SIC houve até quem, uma semana 
depois, um comentador cá nasci-
do e com ligações de afinidade a 
esta terra foi dizendo “já passou 
uma semana e ainda nada foi 
apurado”, querendo dizer que 
a PSP não andou a fazer nada e 
fosse fácil saber quem foi o sócio 
do VSC o primeiro a lançar o 
cântico dos símios...

reacção seria na mesma estúpida, 
como a classificou o presidente 
portista.
 Ninguém pode ignorar 
que as reacções dos adeptos de 
futebol são tribais e clubistas, o 
que agrada a uns, desagrada a 
outros. 
 Então neste cenário, de 
reações emotivas, representativas 
da tribo do futebol, ninguém as 
pode desligar do perímetro do 
estádio, onde estão confinadas, 
porque depois do jogo quase 
tudo passa. E os ânimos arrefe-
cem.
 O futebol é a única 
actividade onde sérios e menos 
sérios, riem ou insultam, nin-
guém é, lá dentro, como é fora do 
estádio, há algo que toca na nossa 
alma, que temos de dominar. Não 
à força de castigos, de prisões, de 
caça às bruxas, de saber quem é o 
adepto mais racista que o outro. 
Mas quando a justiça no futebol, 
também, for igual para todos.  n

Pinto Lisboa defendeu os adeptos e o clube numa primeira reacção.

FÚRIA
Sobre Guimarães 

e sobre o Vitória foi 
excessiva, injustifica-
da, imerecida e sem 

razão.
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a vida social e 
política, todos 
preferem fazer 
o que é conve-
niente mesmo 
não sendo 
verdadeiros. No 
desporto, tam-
bém passou a 
ser assim, depois 

do incidente de Marega com os 
adeptos vitorianos. O politica-
mente correcto tem as carac-
terísticas da estupidez manifes-
tada por gente que vai ao futebol 
para chamar nomes a jogadores 
(incluindo os da própria equipa), 
dirigentes e árbitros, como bem 
referiu Pinto da Costa.
 De facto, todos assobiam 
para o lado, quando em situação 
de crise, não sabem o que fazer, 
nem o que dizer. Num verdadeiro 
desfile do “Maria vai com as 
outras”, não há ninguém que con-
trarie o chorrilho de asneiras que 
se produzem a propósito de uma 
determinada “tragédia” social ou 
desportiva.
 Como é fácil, estar do 
lado da vítima, todos se tornam 
popularuchos e não populares, 
alardeando o populismo que 
dizem combater. A sua cara 
(deles) diz tudo: a hipocrisia 
toma conta do seu discurso con-
veniente, alguns fazem fila para 
condenar o que não é, de todo, 
óbvio, e lembrando pecados anti-
gos, todos querem agora aparecer 
a maltratar os adeptos vitoria-
nos, que num lapso de tempo, 
decidiram castigar Marega, com 
grunhos que são uma imitação 
rasca do “falar” dos macacos que 
todos adoramos e que no jardim 
zoológico não deixamos de 
mostrar às crianças (filhos deles), 
provando que o dito macaco até 
é um animal simpático e querido 
mas que travestido de humano, 
é coisa que se repele e não se 
recomenda.
 O grande exército de 
moralistas, homens de letras 
e opinião makers, políticos, 
homens ditos de Estado, também 
fizeram o óbvio, julgando sem 

Homens de letras e políticos ajudam ao espectáculo televisivo

O conveniente nunca é verdadeiro!
u Nunca se viu tanta 

gente informada sobre 
o racismo e ninguém 

compreendeu o que se 
passou num estádio de 

futebol.

N

dar o seu show de cinco minutos.
 Aos que me vão julgar 
por este texto e pelas ideias aqui 
defendidas e nas outras páginas 
apenas respondo: eu escrevo com 
as palavras certas e não inventa-
das, falsas ou convenientes. O que 
se viu é um fenómeno social do 
futebol, próprio da nossa cultura 
e da educação que a sociedade diz 
dar ao povo - que não é nenhuma 
porque não é baseada em valores 

mas em ficções.
 Se me disses-

sem que há adeptos 
mal educados, que 
sob o encanto 
e o manto do 
fervor clubístico 
se julgam mais 

vitorianos que todos 
os vitorianos, e que 

julgam defender o seu 
clube a acender tochas, berrar 

contra o árbitro e insultar as mães 
alheias, eu até estaria de acordo. 
Pior, é os nomes que se fazem 
ecoar sobre muitas mães honra-
das, trabalhadoras, que sofrem 
para educar os seus filhos, que 
minguam à falta de pão e leite, 
não têm casa para viver e que 
em cada jogo de futebol são 
insultadas pelo seu género e 
qualidade.  n

ver, apenas porque o vizinho do 
lado lhes contou a história que 
parece ter ouvido lá no estádio. 
Ou o que o polícia que estava 
no exterior ouviu, alto e bom 
som, quando muita gente que 
assistia ao jogo, nem noção teve 
de alguns apupos habituais antes, 
durante e depois do jogo de fute-
bol. Incluindo o próprio árbitro 
- não aplicou as regras da UEFA 
que mandam suspender e depois 
parar o jogo, em casos destes, 
logo não houve “crime” ou sanção.
 Afinal, todos queriam 
apreciar o espectáculo Marega, 
um artista que a solo, fez um 
chinfrim do caraças, obrigando o 
branco a falar de si. Como ele se 
deve ter rido, nessa noite, desta 
palhaçada radiofónica e televi-
siva.
 O jogador diz que sofreu 
com as imitações rascas dos sími-
os - que ao que parece não têm 
mesmo aquele grunhido - mas 

conseguiu dormir e rir-se da sua 
popularidade.
 Mas não sofreu, o que os 
verdadeiros mártires do racis-
mo - que “distinguiu” a América, 
em determinada época da nossa 
história - sofreram. Não sof-
reu ele, nem a sua família, nem 
os seus amigos como os que 
discriminados não podiam ir à 
escola, andar de autocarro ou ter 
lavabos públicos para fazerem 
as suas necessidades. Muito 
menos foi persegui-
do pelos que julga 
terem-no irritado 
com alguns sinais 
sonoros a imitar 
um animal que 
também é da nossa 
estimação social.
 Não, a sua 
alma não foi ferida, a 
sua condição negro não foi 
ofendida. O Marega não estava 
em campo por ser um cidadão de 
raça diferente, estava ali porque 
era um jogador de futebol, que 
marcou um golo a uma equipa 
onde cresceu para o futebol, e 
cujos adeptos brindou com gestos 
punidos disciplinarmente em 
termos desportivos, salvo se os 
regulamentos não mudaram. Para 
além de ter parado o jogo para 

O Vitória sempre foi preto e branco, as suas cores naturais.

PAPISTAS
A reacção dos nos-

sos estadistas foi mais 
papista que o Papa e 

construída sobre uma 
bola de neve.

Julgando sem ver, apenas 
porque o vizinho do lado 
lhes contou a história que 
parece ter ouvido lá no 
estádio...
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s orgãos 
autárquicos 
utilizaram o 
“politicamente 
correcto”, acor-
dando tarde para 
a propaganda 
negativa feita 
contra Guim-
arães e o Vitória,  

a propósito do caso Marega. 
 As reacções foram feitas 
em reuniões ordinárias, já em 
tempo de bonança e depois de o 
vendaval televisivo ter linchado a 
imagem do clube e de Guimarães, 
com generalidades discursivas, 
afirmações de princípio, conde-
nando  os incidentes sem lhes 
referir as causas, acompanhando 
o coro de críticas, das televisões 
e seus comentadores, pedindo, 
também, “uma investigação que 
se quer séria, célere e exemplar”, 
num seguidismo com as exigên-
cias dos comentadores de serviço, 
na noite após o jogo.
 Só um deputado - o 

Um deputado quebrou unanimidade de uma moção

Assembleia Municipal reclama 
investigação exaustiva

u A Assembleia Municipal aprovou uma moção 
inócua, cheia de generalidades e lugares comuns, 

uma fuga a encarar de frente e com verdade, o 
que se passou no dia do jogo com o FC Porto. E a 

Câmara entendeu que “foi melhor” não ter reagido.

o

“solidariedade política” partidária.
 O assunto foi ainda 
mencionado no período de antes 
da ordem do dia da Câmara 
Municipal, a 24 de Fevereiro, 
sem qualquer deliberação. André 
Coelho Lima, vereador do PSD, 
falou de “uma coisa que não 
devia ter acontecido” e da “gen-
eralização nacional” que teve, 
de como o assunto “assumiu 
tamanha dimensão que não valia 
a pena rebater, entrou-se na onda 
do populismo e do politicamente 
correcto”, na altura, tal como 
agora. Defendeu que “foi melhor 
ter esta tranquilidade e esta paz, 
deixar passar esta semana” sub-
linhando “o grande exemplo dos 
três mil adeptos que foram à Vila 
dos Aves”, numa demonstração de 
“apoio exemplar ao clube”, no jogo 
posterior do Vitória para a Liga, e 
disse que “Guimarães não é mais 
nem menos do que outras terras, 
nestas coisas do racismo e da xe-
nofobia” no futebol. E defendeu, 
sem especificar, que a Câmara e 
o VSC devia fazer qualquer coisa 
que “a comunidade se envolva”. 
 O presidente da Câmara 
alinhou na mesma diapasão, 
elogiando os vimaranenses e 
vitorianos. “Somos bons cidadãos” 
- disse, desligando-se da polémica 
nacional sobre o caso vertida em 
tudo o que era televisão, rádio 
e jornais, de Lisboa e Porto, sa-
lientando que “os valores humanos 
e universais, são defendidos pela 
cidade e pelo clube”, dando alguns 
exemplos, como o acolhimento 
dos refugiados. Tudo muito “po-
liticamente correcto”, justificando 
também a ausência de qualquer 
reacção na hora, perante o 
inferno onde foram sacrificados, 
na opinião pública, nacional e na 
imprensa internacional, o VSC e 
Guimarães. “Temos consciência 
do que somos e não precisamos de 
andar atrás de nada”, atirou Do-
mingos Bragança, que fez alguma 
pedagogia sobre este assunto, ao 
propor aos adeptos que “o fervor 
clubístico que demonstram, seja 
canalizado como energia positiva, 
para a defesa dos valores humanos 
universais”.  n

presidente da Junta da União de 
Freguesias de Selho S. Lourenço/
Gominhães, Daniel Oliveira, 
furou a unanimidade registada 
na votação, ao votar contra esta 
moção que não é adequada ao 
que Guimarães se sujeitou na 
opinião publica nacional e na im-
prensa desportiva internacional.
 Ao consagrarem aquele 
texto, os deputados municipais, 
deixaram perceber que não viram 
nada do que se passou no estádio 
D. Afonso Henriques, nem per-
ceberam a reação dos adeptos - e 
não de um ou meia dúzia - às 
provocações de Marega que são 
reprováveis e que suscitaram uma 
reacção impensável - mas própria 
do futebol, aqui e em qualquer 
campo, dos adeptos do Vitória. 
E muito menos se identificaram 
com a sua causa.
 Sustentando que “os vi-
maranenses não podem ser alvo de 
“generalizações abusivas e alvo de 
qualquer anátema que não condiz 
com o seu património de território 
inclusivo”, os deputados consid-
eram que esta generalização “é 
injusta, intolerável e ela própria 
imbuída de um preconceito ina-
ceitável”.
 Neste contexto, a Assem-
bleia Municipal deliberou “conde-

nar o racismo e discriminação, rec-
lamar que a investigação seja feita 
de forma exaustiva, apurando-se 
todas as responsabilidades”, sem 
nomear os “prevaricadores” - de 
um lado e do outro. Os deputados 
“exigem às entidades desportivas 
e públicas, medidas efectivas de 
combate a todos os fenómenos que 
incentivam o racismo, a xenofobia 
e a violência no desporto”. 
 É claro que com esta 
deliberação “soft” a Assembleia 
Municipal ficou limitada na 
sua apreciação dos incidentes 
condenados na noite do dia 16 de 
Fevereiro, pelas figuras do Estado 
e pelo líder da oposição (PSD), 
das quais as estruturas locais não 
se desligaram, em sinal de uma 

Os órgãos autárquicos foram surpreendidos pelos acontecimentos.

O fervor clubístico que demonstram, 
seja canalizado como energia

positiva, para a defesa dos valores 
humanos universais.”

“
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FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal 
de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, faz público, em 
cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo n.º 78.° do Decreto - Lei n.° 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal de Guimarães, emitiu 
em 2019/12/20, o ADITAMENTO N.º 4/2019, em nome de Francisco José Correia Ribeiro, 
portador do cartão de cidadão n.° 5860030, NIF: 165027380, residente na rua de S. Tiago, n.° 
1332, freguesia de Ronfe, concelho de Guimarães, através do qual é licenciada a alteração 
ao alvará de loteamento n.º 49/2002 (lotes 17 a 20), que incide sobre os prédios sitos no lugar 
do Monte, freguesia de Gondar, descritos na Conservatória dos Registos Predial, Comercial 
e Automóveis de Guimarães sob os n.ºs 661,662, 663 e 664/Gondar e inscritos na matriz 
predial urbana sob os artigos n.ºs 1106, 1107, 1108 e 1109, da respetiva freguesia.
Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal.
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
- Área do prédio a alterar 1.406,00m2
- Área total de construção 2.361,00m2
- VoIume total de construção 7.083,00m3
- Número de lotes 1, com a área de 1.406,00m2
- Número de pisos máximos 3
- Número de lotes para habitação 1   
- Número de fogos total  12
Para conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de um ano.
Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 20 de Dezembro de 2019
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do

presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

AVISO
processo n.º 118/2018

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

 

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Cámara Mu-
nicipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, 
faz público, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.° do 
Decreto - Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara 
Municipal de Guimarães emitiu o aditamento de licença n.° 10/2019, ao loteamento 
licenciado pelo alvará n.º 49/2005, através do qual é licenciada a alteração ao lote 
n.° 10, que incide sobre o prédio sito no lugar do Assento, freguesia de Fermentões, 
requerido em nome de Sofia Alexandra Ribeiro da Costa, portadora do cartão de 
cidadão n.° 14392625, NIF: 255617470, residente na rua de Almansôr, Lote 6 - 3°- 
esq°, freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães. Foi aprovado por meus 
despachos datados de 2018/12/27 e 2019/11/28, respeita o disposto no Plano Dire-
tor Municipal e consiste na alteração da área do anexo e da área de construção e 
volume de construção do edifício a Ievar a efeito naquele lote. O lote alterado (n.° 
10) mantém a área inicial (412,00m2) e destina-se a um edifício com dois pisos 
acima da cota soleira, para habitação unifamiliar. Está descrito na Conservatória 
dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.° 1487/Fer-
mentões e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.° 2305. A área máxima de 
construção e o volume máximo de construção são de 298,00m2 e 852,00m3, res-
petivamente. Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 28 de Novembro de 2019
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do

presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

AVISO
processo n.º 1002/2018

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística
 

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, 
Vereador da Câmara Municipal de Guimarães, com com-
petências delegadas e subdelegadas para o efeito, faz 
público, em cumprimento do artigo 56.° do Anexo I da Lei 
n.° 75/2013, de 12 de setembro, que, por seu despacho de 
2019/12/18, é retificado o aditamento n.° 2/2019, ao alvará 
de loteamento n.° 12/2013, em nome de Tiago André Fer-
reira Barbosa, sito no lugar de Vila Meã, freguesia de Brito.
Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jor-
nal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 18 de Dezembro
de 2019

O Vereador
(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por 

despacho do presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

AVISO
processo n.º 338/2019

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

 

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal de 
Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, faz público, em cum-
primento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo n.° 78 do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal de Guimarães, emitiu em 2019/06/18, 
o ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.° 11/19, em nome de NUPEREMA, LDA, pessoa coletiva do 
n.º 514345101, com sede na rua do Padrão n.º 702, união de freguesias Candoso S. Tiago e 
Mascotelos, concelho de Guimarães, através do qual é licenciada a operação de loteamento e 
as respetivas obras de urbanização, que incidem sobre o prédio sito no lugar de Lage, freguesia 
de Urgezes, descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guim-
arães sob o n.º 1162/Urgezes e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.° 47, da respetiva 
freguesia. Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal.
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
- Área do prédio a lotear:  5.594,00m2
- Área total de construção: 1.615,92m2
- Volume total de construção: 5.311,20m2
- Número de lotes 6, com as áreas de 403,65m2 a 531,63m2
- Número de pisos máximos: 2
- Número de lotes para habitação: 6
- Número de fogos total:  6
- Área de cedência para o domínio público municipal 324,91m2 de terreno, destinados a baía de 
estacionamento (186,23m2) e passeio (138,68), de acordo com a planta arquivada nos serviços 
da Câmara Municipal. Para conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de 2 anos. 
Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal Iocal.

Paços do Concelho de Guimarães, 18 de Junho de 2019
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do

presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

AVISO
processo n.º 235/18

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

 

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal de 
Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, faz público, em cum-
primento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que a do Município, do loteamento licenciado pelo alvará 
n.° 37/94, descrito na Conservatória do Registo Predial Comercial e Automóveis de Guim-
arães sob o n.° 178/Aldão sito no lugar de Assento de Baixo, freguesia de Aldão, em nome 
de MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, NIF: 505948605, com sede no Largo Cónego José Maria 
Gomes, da união de freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião, concelho de Guimarães. 
Foi aprovado por meus despachos datados de 22/04/2019 e 30/05/2019, respeita o disposto 
no Plano Diretor Municipal e consiste na subdivisão da parcela “A”, cedida ao domínio privado 
ao domínio privado do Município e alteração das áreas do domínio público. A parcela “A” com 
a área de 451,00m2, descrita na Conservatória dos Registos Predial Comercial e Automóveis 
de Guimarães sob o n.º 280/AIdão e inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 551, é 
subdividida em 4 parcelas denominadas por: A1, A2, A3 e A4, sendo que a parcela A2 com 
a área de 67,00m2 é integrada no domínio público e as parcelas A1, A3 e A4 com as áreas 
de 157,09m2, 207,91m2 e 19,00m2, respetivamente, mantém-se no domínio privado do Mu-
nicípio. Pelo presente aditamento é cedido ao domínio público a parcela A2, com a área de 
67,00m2, sendo 6,00m2 para passeio e 61,00m2 para arruamento, pelo que área total do 
domínio público passa a ser de 6.337,00m2, assim distribuída: 3.836,00m2 para arruamen-
tos, 941,00m2 para baías de estacionamento, 1.410,00m2 para passeios e 150,00m2 para 
saneamento. Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 6 de Junho de 2019
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do

presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

AVISO
processo n.º 309/19

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

 

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Mu-
nicipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, 
faz público, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.° do Decre-
to-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal 
de Guimarães emitiu o aditamento de Iicença n.° 2/2019, ao loteamento licenciado 
pelo alvará n.º 3/2015, através do qual é licenciada a alteração aos lotes n.°s 1 e 1A 
, que incide sobre os prédios sitos na rua do Jogo, freguesia de S. Torcato, requeri-
do em nome de Domingos de Matos Fernandes, portador do cartão de cidadão n.º 
7478279, NIF: 131517627, residente na Travessa da Ponte, n.º 7, freguesia de Ponte, 
concelho de Guimarães. Foi aprovado por meus despachos datados de 2019/05/31 e 
2019/06/18, respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e consiste na aIteração do 
volume de construção dos edifícios a levar a efeito naqueles lotes. Os lotes alterados 
(n.°s 1 e 1A) mantêm a área inicial (1.551,00m2 e 1.453,00m2) e destinam-se a um 
edifício com dois pisos acima da cota soleira, para um armazém ou indústria cada. 
Estão descritos na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de 
Guimarães sob os n.°s 2788 e 2789/S. Torcato e inscritos na matriz predial urbana 
sob os artigos n.°s 2086 e 2087, respetivamente. A área máxima de construção e o 
volume máximo de construção, para cada lote, é de 926,00m2 e 5.290,00m3, res-
petivamente. Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 18 de Junho de 2019
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do

presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

AVISO
processo n.º 439/2019

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

u A construção do 
desnivelamento da 

rotunda de Silvares já 
cumpriu todas as ex-
igências burocráticas 

para que a empresa 
CJR - Cândido José 

Rodrigues, SA - possa 
dar início à obra.



Vânia Silva faz estreia com mobilidade onde pouco se realiza

Bragança deve fazer “pressão
legítima” junto do governo do PS

ânia Dias da 
Silva fez a sua 
estreia como 
vereadora na 
Câmara, substi-
tuindo António  
Monteiro de 
Castro, na Coli-
gação Juntos Por 
Guimarães. Uma 

situação que se repetirá, ao longo 
do tempo, pela disponibilidade 
manifestada pela eleita do CDS/
PP que passou a residir em Gui-
marães, com regularidade, depois 
de ter estado na Assembleia da 
República, como deputada e antes 
no governo.
 Escolheu assuntos 
ligados à mobilidade - “está em 
permanente debate” - para marcar 
a sua primeira intervenção na 

v

AUTARQUIA

guimaraesagora.pt | fevereiro 2020 guimarães, agora!      13

reunião do executivo municipal, 
lembrando o fecho da ligação 
a Fafe, e da não existência de 
ligação a Braga, em ferrovia. 
Admitiu que o presidente da 
Câmara pudesse ter alguma in-
fluência num governo da sua côr 
política que justificaria alguma 
“pressão legítima” que pu-
desse ser feita, uma vez 
que, a meio do actual 
mandato não há 
nada concretizado 
ou desenvolvido. 
 Indicou 
problemas no 
setor têxtil “e numa 
crise que se adivinha”, 
incitando a definir “os 
modos em que se podia ajudar 
o sector”, reconhecendo que na 
área do Quadrilátero Urbano - de 
que Guimarães faz parte - quer 
Braga, quer Famalicão e mesmo 
Barcelos - “têm conseguido desen-
volver o seu tecido industrial e até 

Comunitários. 
 Começa a acreditar-se 
que o Tramway é o transporte do 
futuro para a região, confortável e 
capaz de garantir o cumprimento 
de horários - por se mover em 
linhas próprias - e ter benefícios 
ambientais.

Já pode começar e vai durar um ano

Obra de desnivelamento na
rotunda de Silvares consignada
 auto de consig-

nação da obra 
foi assinado, na 
Câmara Mu-
nicipal, a 19 de 
Fevereiro, entre a 
“Infra-estruturas 
de Portugal” - IP 
- e a CJR, numa 

cerimónia pública. Vai custar 3,4 
milhões de euros, insere no Plano 
de Desenvolvimento das Áreas 
Empresariais que o governo 
lançou em 2017, com o objectivo 
de reduzir tempos de percurso, 

implementar a conectividade e 
operabilidade nos territórios, de 
modo a que as acessibilidades fo-
mentem o crescimento económi-
co e potencial o emprego.
 Durante um ano, a obra 
suscitará constrangimentos de 
tráfego naquela zona, que a IP e 
a CMG tentarão minimizar de 
modo a diminuir ao máximo o 
impacto negativo na vida dos 
cidadãos e das empresas. 
 O tráfego não será corta-
do enquanto as obras decorrerem, 
com faixas laterais de salvaguar-

da, reduzidas de duas para uma 
via, com desvios múltiplos a 
montante e a jusante da variante 
de Guimarães. A EN 206 - anti-
ga estrada nacional - vai agora 
absorver mais tráfego, tal como 
antigamente, nos dois sentidos, 
o que obrigará a um desvio antes 
do acesso à rotunda de Silvares, 
na direcção Brito-cidade, logo a 
seguir à Mercedes.
 A utilização de todas as 
vias - municipais ou vicinais - na 
zona, podem atenuar os con-
strangimentos de tráfego intenso 

naquela área de acesso à cidade, 
de forma directa, pelo que os 
automobilistas, sobretudo de 
carros ligeiros, podem passar a 
servir-se de vias internas locais 
que servirão de desvio para o 
acesso à cidade. Através de sinais 
de trânsito e outros serão dadas 
as informações necessárias para 
que o atravessamento daquela 
área em obra, seja mais facilitado 
e decorra com a rapidez possível.
 O presidente da Câmara 
reconheceu que para além de 
“muito desejada” a obra “é propor-
cional à respectiva importância 
na medida em que irá resolver 
um grande constrangimento na 
entrada e saída da cidade”. E “não 
decorreu no tempo que queríamos 
que fosse”, dadas as burocracias 
a vencer ao longo do início do 
processo com a definição do seu 
financiamento, da elaboração dos 
projectos, do concurso de adjudi-
cação”, tudo fases de “um caminho 

seguro” que teve de ser percorrido 
até a obra poder iniciar-se.
 Concluído o desnive-
lamento da rotunda de Silvares, 
a Câmara quer que a empresa 
pública “Infra-estruturas de 
Portugal”, faça a repavimentação 
do piso da variante de Guimarães 
desde Silvares até ao “Continente”.
 Domingos Bragança, 
lembrou que depois desta há mais 
obras, no âmbito das ligações 
internas no território concelhio, 
destacando a ligação ao Avepark, 
uma via que vai custar 18 milhões 
de euros, incluindo terrenos, que 
será implementada em duas fases: 
a primeira, até à rotunda de Pon-
te, na EN 101 e depois a ligação 
até Barco, uma via que vai servir 
também as freguesias a norte 
desta área.
 A Câmara Municipal vai 
assumir a despesa com a con-
strução de uma ecovia e de um 
percurso pedonal.  n

superar Guimarães nesse desen-
volvimento”. Pelo que importa 
fazer algo em cooperação mas 
também individualmente.
 Domingos Bragança 
informou que os seus colegas do 
Quadrilátero lhe solicitaram que, 
junto do governo, apresentasse as 

pretensões sobre o Tram-
way, nomeadamente 

“uma linha com 
canais próprios e 
dedicados, de modo 
a levar as pessoas 
para onde vivem e 
trabalham”.

 O  Ministro do 
Ambiente vai ouvir, no 

início de Março, os autar-
cas do Quadrilátero (que forma 
a terceira maior área metropoli-
tana do país) para definir se este 
tipo de transporte é o adequado 
para a região, com cerca de um 
milhão de habitantes,  e se pode 
ter comparticipação dos Fundos Vânia Dias da Silva junta-se ao

elenco dos vereadores municipais.

DEBATE
Limita-se a opiniões 

genéricas e casuísticas 
sobre os constrangi-
mentos de tráfego,

e nada mais.

O presidente da Câmara 
voltou a lembrar o conjunto 
de obras que vão realizar-se 
em Guimarães, na área da 
mobilidade...

 O presidente da Câmara 
voltou a lembrar o conjunto de 
obras que vão realizar-se em Gui-
marães, na área da mobilidade, 
desde a reposição de pavimentos, 
a desnivelamentos nas entradas 
da cidade, alterando “qualitativa-
mente” as estruturas físicas que 
servem a mobilidade urbana, 
com ligações entre parques 
industriais e consolidando e mel-
horando as ligações a Famalicão e 
Braga. A ligação a Vizela também 
está a ser equacionada, desejando 
Domingos Bragança, uma ligação 
pedonal e ciclável.  n
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Novas instalações alarga horizontes e crescimento

Irmãos Rebelo
querem liderar
lavagem industrial

u Marco, Silvino e Carlos - filhos de Guilherme 
Rebelo - são a face visível de um grupo de

empresas do setor imobiliário, de serviços e
lavandaria industrial, com sede em

Moreira de Cónegos.

Texto de: José Eduardo Guimarães

T
udo começou em 
1973, quando 
Guilherme 
Rebelo, resolveu 
investir numa 
lavandaria, tendo 
a sua mulher 
Luísa, à frente 
do negócio. Não 

desistiu de manter a sua profissão 
de afinador de máquinas.
 Criou quatro filhos, um 
eles, José Maria falecido em 
1990 - deixando à sua 
filha a participação 
na sociedade - e três  
sucederam-lhe na 
gestão dos seus 
negócios, em 1992.
 Antes, em 
1987, com o apare-
cimento das gangas, 
surgiram as lavandarias 
industriais. O que equilibrou 
os negócios até então resumidos à 
lavandaria a seco.
 Marco, Silvino e Carlos 
foram confrontados com a neces-
sidade de expandir a Lavanova - 
designação comercial do estabe-
lecimento - e deram um impulso 
maior ao negócio da lavandaria. 
Curiosamente em 1992 - o ano 
de falecimento de Guilherme 
Rebelo o volume de negócios 
tinha chegado ao que são hoje 

7500€, superando todos os anos 
de actividade.
 Com um aumento de 
capital no ano seguinte, a Lava-
nova, dos irmãos Rebelo ganha 
nova dimensão, alarga insta-
lações, cria património e riqueza. 
Ao mesmo tempo, Marco, Silvino 
e Carlos Rebelo, avançam na 
compra de uma área de terrenos, 
situados à volta da lavandaria - e 
resolvem adquirir a herança do 

tio, que se encontrava hipo-
tecada, numa instituição 

bancária.
 Negócio feito, 
os Rebelo’s somam 
à Lavandaria, 
uma empresa 
imobiliária e 

um negócio de 
prestação de serviços 

de contabilidade, de que 
são todos sócios.

 A herança do tio, tinha 
50 herdeiros, com 49 decididos a 
vender os terrenos que se situam 
em torno da lavandaria e apenas 
um não aceita. Os três Rebelo’s 
voltam a agir como “mosquet-
eiros” e adquirem, em hasta 
pública, o património imobiliário 
- da herança do tio, por 580 mil 
euros. 
 É nesse conjunto imo-
biliário que estão implantadas 15 

É nesse conjunto
imobiliário que estão
implantadas 15 habitações 
e um restaurante e a
Lavanova...

DESAFIOS
A Lavanova vai 

enfrentar os desafios 
inerentes à inovação 

e aos crescimento 
empresarial.

habitações e um restaurante e a 
Lavanova, para além da casa onde 
habita Luísa, a mãe do trio de 
mosqueteiros da lavagem
industrial.  n

Irmãos Rebelo deram continuidade 
ao desejo do seu pai.
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novas
instalações

A Lavanova prepara-se para mu-
dar de instalações. Vai ocupar 
um salão de 2300m2, mesmo em 
frente às instalações actuais.
É uma nova fase, de uma Lavan-
daria que se renova e se instala 
numa área maior, para respond-
er à solicitações dos seus clientes 
- muitas empresas do sector de 
têxteis-lar -. As novas instalações 
vão contemplar uma cantina para 
os funcionários, um laboratório 
e espaços administrativos, e a la-
vandaria industrial com equipa-
mentos renovados e requalifica-
dos. No exterior, vai ser instalada 
uma nova caldeira capaz de for-
talecer a produção de energia da 
lavandaria que se dedicará em ex-
clusivo à lavagem industrial. A La-
vanova fica com um maior capaci-
dade instalada, tecnologicamente 
avançada, com a possibilidade de 
trabalhar em três turnos, ou seja 
nas 24 horas do dia. As máquinas 
de lavar que hoje têm uma capaci-
dade de 100 kgs por lavagem vão 
ser substituídas por novas que 
podem lavar até 500 kgs. Porém, 
as novas instalações vão permitir 
que a empresa possa começar a 
fazer fingimentos, o que represen-
ta um investimento de cerca de 
dois milhões de euros. Marco Re-
belo reconhece que com esta valo-
rização,a Lavanova pode oferecer 
mais qualidade quer na lavagem, 
quer no tingimento de têxteis-lar 
e de artigos de confecção. Na lista 
de clientes, estão empresas cota-
das com a Têxteis Penedo, Têxteis 
JFA, Sampedro, Vermis, Agostin-
ho Pereira, Bestitch, entre outras 
mais. “Mas queremos apresentar 
os nossos serviços a mais empresas, 
do ramo do vestuário,  porque nas 
novas instalações podemos inovar e 
valorizar mais o produto” - afirma 
confiante Marco Rebelo.  n

A MPR Negócios é outra empresa dos irmãos Rebelo vocacionada 
para prestar serviços de contabilidade, elaborar projectos de investi-
mento, apoiar acesso ao crédito bancário, dar aconselhamento fiscal, 
mediar seguros em parcerias com empresas externas. Marco Rebelo 
tem reforçado a sua equipa com trabalhadores qualificados e com 
licenciaturas nas áreas mais especializadas como a contabilidade 
de stocks, apostando em oferecer, na Vila de Moreira de Cónegos, 
serviços de qualidade e de excelência. A elaboração de projectos, na 
área dos fundos europeus, é outra área a desenvolver e dinamizar, de 
modo a oferecer uma maior diversificação de serviços.  n

MPR quer prestar mais serviços

criar postos de trabalho
e respeitar o ambiente

A Lavanova está confiante de que o seu investimento na mudança 
de instalações pode triplicar o volume de negócios porque nas in-
stalações onde a empresa nasceu e cresceu, já não se pode fazer mais 
nada. “E limita já a nossa capacidade de resposta”, na certeza de que 
“é possível oferecer aos clientes um outro tipo de serviço” - revela ainda 
Marco Rebelo. A Lavanova pode estar à beira de um novo ciclo em-
presarial porque pode evoluir também nos processos de lavagem - da 
normal para a sandwash ou pilling e até contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável com novos processos. A mudança de instalações 
pode garantir já que a empresa aumente, de 12 para 20, o número 
de trabalhadores, com a possibilidade de poder ter três turnos em 
funcionamento. Com captação de água própria - proveniente da área 
de terrenos que são do grupo - a Lavanova quer continuar a respeitar 
o ambiente. Já tem ligação ao sistema de tratamento de efluentes da 
Tratave, instalou um depósito para tratar toda a água utilizada nos 
processos de lavagem, que é reutilizável após pré-tratamento, com o 
PH da água a zero, em respeito absoluto da sustentabilidade, o que é, 
também, uma mais valia das novas instalações.  n
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“Nos Passos de S. Torcato” é tema da carta pastoral

D. Jorge Ortiga leu-a na cerimónia
de elevação a Basílica do Santuário

u O Santuário de S. 
Torcato tem agora 
o título honorífico 
de Basílica Menor, 

concedido pelo Papa 
Francisco, às igrejas 

consideradas impor-
tantes pela veneração 
que devotam a S. Tor-

cato os seus devotos, 
pela beleza artística da 
sua arquitectura e pela 

sua transcendência 
histórica.

Texto de: José Eduardo Guimarães

N
o mundo, 
há cerca de 
1761 Basílicas 
Menores, sendo 
que 1297 estão 
localizadas na 
Europa. Agora, 
a Basílica de S. 
Torcato será, 
porventura, a 

1298.
 Para D. Jorge Ortiga, 
Arcebispo Primaz, a elevação do 
santuário de S. Torcato a Basílica  
Menor, dá mais dignidade mas 
compromete a comunidade com 
“uma responsabilidade maior” 
com a Igreja, convoca todos os 
fiéis e peregrinos para “um maior 
comprometimento, com a liturgia 
e com a pastoral”.
 E “a promoção da 
pastoral” passa a ter consequên-
cias imediatas na classificação 
agora atribuída. Para o Arcebispo 
Primaz, o santuário de S. Torcato 
tem de ser um exemplo na acção 
litúrgica e na vertente pastoral, tal 
como foi oficializado no pedido 
formal enviado ao Papa Francis-
co, em 11 de Julho de 2019, que 
o confirmou  na Carta de Roma 
que oficializa o título de Basílica.
 Em termos religiosos, 
todos os peregrinos que deslo-
quem a S. Torcato têm direito a 
uma indulgência plenária em dia 
de celebrações especiais, o dia 25 
de Outubro (dia de aniversário 
da dedicação da Basílica), o 27 
de Fevereiro (dia da festa de S. 
Torcato), no dia das solenidade 
dos santos apóstolos Pedro e 
Paulo, no dia 27 de Janeiro, dia da 
concessão do título e no primeiro 
Domingo de Julho.
 Na cerimónia religio-
sa que serviu para entronizar o 
título de Basílica, D. Jorge Ortiga 
leu a Carta pastoral que escreveu 
“Nos Passos de S. Torcato”, docu-

mento que assume uma reflexão 
sobre temas de grande actuali-
dade como “a basílica no 
tempo pós-moderni-
dade, a religiosidade 
popular, o diálogo 
com o Islão e o 
chamamento uni-
versal à santidade”.
 Os traços 
essenciais desta Car-
ta Pastoral, transcre-
vem-se aqui: 
 “Do exemplo de Torcato, 

Nova Basílica com mais responsabilidades na pastoral da igreja.

o santo, ao chamamento universal 
à santidade. É o caminho que a 

Carta Pastoral do Arcebi-
spo Primaz propõe aos 

cristãos da Igreja de 
Braga. 
 D. Jorge Ortiga 
não deixa de sub-
linhar que «Torcato 

não é santo porque 
foi bispo e mártir, 

mas é santo porque o 
seu estilo de vida foi um 

autêntico testemunho evangélico 

para aqueles que conviveram com 
ele, ao ponto de o assumirem como 
referência e espalharem a sua 
fama até aos dias de hoje».  
 Partindo disto, durante 
muito tempo pensou-se que a san-
tidade era algo apenas ao alcance 
dos bispos, padres e religiosas. Mas 
não. Toda a pessoa é chamada 
à santidade», destaca a Carta 
Pastoral do Arcebispo de Braga, 
recordando que «o Papa Francisco, 
na exortação apostólica “Gaudete 
et Exultate”, fala-nos da “classe 
média da santidade”, no sentido 
de exprimir que a santidade não é 
somente uma certeza escatológica, 
mas uma realidade que se vive 
aqui e agora no nosso quotidiano, 
ao “pé da porta”, naqueles rostos 
que nós conhecemos, nomeada-
mente “nos pais que criam os seus 
filhos com tanto amor, nos homens 
e mulheres que trabalham a fim 
de trazerem o pão para casa, nos 
doentes, nas consagradas idosas 
que continuam a sorrir”», sublinha 
a Carta Pastoral “Nos Passos de 
São Torcato”, que D. Jorge dirige 
à Igreja de Braga. - in Diário do 
Minho, 28 Fev 2020. n

ELEVAÇÃO
O reconhecimento 

da obra de São Torcato 
e do seu templo são 

marca da igreja e
dos seus fiéis.
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FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Mu-
nicipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, 
faz público, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.° do Decre-
to-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal 
de Guimarães emitiu o aditamento de Iicença n.º 16/19, ao loteamento licenciado pelo 
alvará n.° 26/88, através do qual é licenciada a aIteração ao lote n.° 15, que incide 
sobre o prédio sito no lugar da Cruz de S. Pedro, freguesia de Azurém, requerido em 
nome de MANUEL FILIPE BEIRÃO GONÇALVES TRUGANO MEIRELES, portador 
do CC n.° 12359934, NIF: 234005548, residente na Praceta Dr. Francisco Sá Carnei-
ro, n.° 217, 4° Esq°, freguesia da Costa, concelho de Guimarães. Foi aprovado por 
meus despachos datados de 17/04/2019 e 06/06/2019, respeita o disposto no Plano 
Diretor Municipal e consiste na aIteração das áreas de implantação, construção e 
volume de constru5âo do ediffcio a levar a efeito no referido lote. O lote alterado (n.° 
15) mantém a área inicial (399,00m2) e destina-se a um edifício com 2 pisos acima da 
cota soleira, para habitação unifamiliar. Está descrito na Conservatória dos Registos 
Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.° 396/Azurém e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.° 1441. A área máxima de construção e o volume 
máximo de construção são de 324,50m2 e 973,50m3, respetivamente. Para conhec-
imento geral se publica o presente Aviso em jornal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 11 de Junho de 2019
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do

presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

AVISO
processo n.º 282/19

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

Todos quiseram ir à Basílica de S. Torcato 

O lugar de muitos peregrinos
u A cerimónia de elevação do Santuário a S. 

Torcato não foi apenas religiosa. Muitos laicos e 
socialistas lá estiveram, tal como outros 

“peregrinos” de circunstância.

f
oi um dia de 
festa, de foguet-
es, de missa, de 
inaugurações e 
muitas fotogra-
fias. 
 Já era de 
esperar que um 
conjunto maior 
de sacerdotes, 

viesse para “ajudar à missa”, que 
crianças, em idade escolar, lá 
estivessem para bater palmas e 
cantar, que o Coro - já habitual - 
cantasse durante a missa, ainda 
engalanado nos seus trajes. Tam-
bém, se esperava que os crentes e 
devotos de S. Torcato voltassem 
ao lugar onde costumam rezar e 
visitar o Santo Mártir.
 E que anteriores e 
actuais mesários da Irmandade 
se juntassem em volta dos seus 
Juízes: Reinaldo Martins, o pri-
meiro “civil” e torcatense a ocupar 

o cargo e Novais de Carvalho o 
antecessor do actual Juíz. Outras 
figuras ilustres também seria 
chamadas para a solenidade do 
dia.
 Também era de esperar 
um número maior de políticos 
convidados ou não, lá estivesse. 
Isabel Estrada - deputada no 
Parlamento Europeu, Domingos 
Bragança, presidente da Câmara, 
sentado ao lado de Ricardo Costa, 
seu vereador, André Coelho Lima 
e Bruno Fernandes, representan-
do o PSD, António Monteiro de 

Castro (CDS/PP) os membros da 
Junta e da Assembleia de Freg-
uesia de S. Torcato, Presidentes 
da Junta das Freguesias vizinhas 
- Gonça, Atães/Rendufe, Selho 
S. Lourenço/Gominhães, todos 
colocados na frente do altar onde 
D. Jorge Ortiga presidia à missa. 
Numa ala lateral, mas também 
defronte do altar, a vice-presiden-
te da CMG, Adelina Pinto, e as 
vereadores Paula Oliveira e Sofia 
Ferreira - com alguns assessores a 
ficaram em segunda e terceira fila; 
ainda na fila, da frente, os depu-

tados do PS, Sónia Fertuzinhos e 
Luís Soares. António Magalhães, 
ex-presidente da Câmara, tam-
bém marcou presença nesta ala 
lateral, já Manuel Ferreira, tam-
bém ex-presidente da CMG, ficou 
sentado, no lado oposto a Domin-
gos Bragança, onde se sentaria 
uma ex-Ministra da Educação.
 Em tempo de dispu-
ta eleitoral no PS, a presença e 
a colocação dos vereadores e 
deputados não deixou de suscitar 
curiosidade e saber quem cum-
primenta ou saúda quem. Aliás, 
este grupo foi até à benção do 
gado, juntamente com Jorge Orti-
ga, num desfile sem cruzamentos, 
porque todos se mostravam ocu-
pados a falar ao telefone ou com 
os vereadores da oposição. Sofia 
Ferreira (PS) e André Coelho 
Lima (PSD), desceram as escadas, 
a conversar bem sorridentes; 
Ricardo Costa (PS) ouvia Mon-
teiro de Castro (CDS); não faltou 
quem quis ser fotografado com 
Isabel Estrada, que outros grupos 
se juntassem não para selfies mas 
para fotos de grupo.  n

Feira dos 27 em S. Torcato

Continua tradição para as gentes da lavoura

u A feira dos 27 foi enriquecida com o estatuto de se realizar  no mesmo 
dia de S. Torcato, depois da elevação do santuário a Basílica.

 ontinua tradi-
cional, festa 
popular, com 
ligação à agricul-
tura. O con-
curso pecuário 
apresenta bons 
exemplares de 
bovinos da raça 

galega, os chamados bois de 
cobrição, másculos, bem lavados 
e cheirosos, engalanados porque a 
festa também é deles.
 Doravante, também as 

frutas, flores, meias, farturas e 
tudo o mais, incluindo os car-
rocéis para crianças.
 É uma animação sempre 
com música nos ouvidos, lançada 
por altifalantes, fixos e móveis, 
uma feira em que, quem mais 
goza e participa, é o povo da 
lavoura, agricultores activos ou 
reformados, homens e mulheres, 
para quem a Feira dos 27 para 
além de tradição e feriado, dia de 
sair de casa e folgar.   n

cerimónias religiosas serão mais 
solenes, em função da carta pas-
toral, e do lugar de peregrinação 
atribuído a S. Torcato.
 Quanto ao resto, a 
festança popular, há diversões, 
folclore, garraiadas, locais de 
comes e bebes, sítio de comércio, 
ambulante e montra de produtos, 
desde os equipamentos agrícolas 
como tractores, a vendedores de 
um, duas, três e quatro toalhas e 
jogos de lençóis. E ponto de venda 
de doces e mais doces, a regueifa, 

C

O 27 de Fevereiro foi marcado por 
várias inaugurações.
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Cerimónia mais solene marcou a eucaristia.



RECONHECIMENTO A SÃO TORCATO

guimaraesagora.pt | fevereiro 2020 guimarães, agora!      19

©
 d

ir
ei

to
s 

re
se

rv
ad

os

Figuras da política e da sociedade entre as personalidades do evento.
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Eleição não será marcada por projectos políticos

Ricardo Costa terá os votos
dos militantes vimaranenses?

u Ricardo Costa,
ao candidatar-se à

Federação Distrital
do PS, baralhou as

estratégias dos
comités políticas

instalados.

Texto de: José Eduardo Guimarães

disputa da Fed-
eração Distrital 
do PS, por Ri-
cardo Costa -  e 
Joaquim Barreto, 
é igual a tantas 
outras, entre dois 
adversários do 
mesmo partido, 
que se sujeitam 

ao veredicto dos militantes. Mas 
só o vai ser em 13 concelhos.
 Em Guimarães, não 
será a mesma coisa, uma vez que 
Ricardo Costa vai contar com a 
oposição de parte do “aparelho” 
local socialista, uma parte da 
comissão política a que pertence 
e, ainda, o presidente e alguns 
colegas vereadores na Câmara 
Municipal que se colocaram do 
lado de Joaquim Barreto.
 O que vai restar do PS 
de Guimarães, após 14 de Março, 
dia da eleição da Federação dis-
trital?
 A “seu tempo” se verá, se 
as mazelas provocadas por esta 
disputa eleitoral - é uma questão 
de vida ou de morte para alguns 
- deixarão marcas profundas - de 
cisão e confronto permanente, ou 
feridas ligeiras, um sinal de ma-
turidade democrática ou mesmo 
de respeito dos vencedores pelos 
vencidos, sempre ultrapassáveis 
após a escolha e eleição dos mili-
tantes e quando o ânimo eleitoral 
se diluir. Ou se vai haver alguma 
“purificação” no pessoal político 
que se divide em apoios pelas 
duas candidaturas, e que poderá 
criar turbulência no tempo que 
falta até ao fim deste mandato de 
Domingos Bragança. Até porque 
anda muita gente a olhar para o 
lado quando vê alguém a apoiar 
um candidato que não é o seu.
 Há já uma certeza: o PS 
vimaranense vive um sobressalto 
que não é apenas democrático, 

A
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do ponto de vista, de se poder 
escolher, optar e votar por um 
dos vários candidatos em pre-
sença. Em jogo, estão carreiras na 
vida política, que alguns - ainda 
jovens - iniciaram e que querem 
fazer perdurar, enquanto elite do 
partido, colocando-se sempre na 
linha da frente e entre o grupo de 
quadros pretensamente destina-
dos a dirigir a vida partidária e 
das instituições onde o PS seja 
maioritário; e também influên-
cias que o poder proporciona, e 
selecção de candidatos a diversos 
orgãos do sistema eleitoral e 
democrático, desde as Juntas de 
Freguesia às Câmaras Municipais 
e até a deputados. 
 Não podemos esquecer 
as ambições pessoais, de pro-
moção na carreira, de modo a 
que alguns possam chegar ao 
topo da hierarquia política. Por 
último e não menos importante, 
também, está em causa o pro-
tagonismo que cada actor tem 
tido na vida política local, nem 
sempre apreciada por todos, quer 
seja por mérito ou competência, 
seja por ciúme, uma vez que a 
democracia, também, proporcio-
na aos fracos, uma oportunidade 
para se mostrarem como grandes 
e verdadeiros servidores do 
povo. Acresce os que procuram 
emprego na administração local e 
empresas municipais como desejo 
e sonho, e que podem almejar 
com um bom “padrinho”.
 Será, pois, interessante 
perceber porque é que, no PS, um 
homem de Guimarães (Ricardo 
Costa) poderá ou não ser vencido 
por um homem de Cabeceiras de 
Basto (Joaquim Barreto), numa 
eleição que os socialistas locais, 
já há muito, queriam disputar 
para - tal como Braga, Famalicão 
e outros concelhos -, terem um 

O PS já não é, hoje, o que 
foi, nos tempos da Rev-
olução dos Cravos e nos 
anos seguintes, em que a 
ideologia predominava...

dirigente seu, na testa Federação, 
numa altura em que Joaquim 
Barreto poderia ceder o seu lugar, 
sem querer indicar sucessor. 
 O PS, em Guimarães, 
evidenciará ou não uma via 
“bairrista” e renovadora, unin-
do-se numa votação concelhia, 
ou continuará sobe o jugo e 
influência dos seus máximos 
dirigentes? E dos seus interesses e 
desejos?
 Importa, pois, perceber 
porque é que tendo essa opor-
tunidade agora, os socialistas a 
desperdiçariam, com a justifi-
cação de que a vontade de dois 
dos seus líderes é para respeitar 
porque eles já haviam manifesta-
do apoio a Joaquim Barreto, por 
vontade própria.
 Se assim for, a eleição da 
Federação - órgão a que alguns 
socialistas, atribuem pouca 
relevância por nunca se terem 
interessado por ela - poderá ter 
maiores consequências no futuro 
do PS local do que alguém possa 
imaginar. São essas contas que já 
se fazem.
 Poderá questionar-se 
se o consenso e unidade que, 
entretanto, se gerou em torno da 
eleição - recente - de Luís Soares 
para presidente e de Ricardo 

Costa para presidir à mesa da 
comissão política será queb-
rado. E de cujos cargos ambos 
tomaram posse no final do mês.
 O PS já não é, hoje, o 
que foi, nos tempos da Revolução 
dos Cravos e nos anos seguintes, 
em que a ideologia predominava, 
em que era vincada a laicidade - 
do partido - face às religiões, em 
que a sociedade se representava 
transversalmente nos órgãos diri-
gentes e no quadro de militantes. 
É comum, todos os fins de sem-
ana, ver autarcas incorporarem  
procissões, de tudo quanto é festa 
católica, em tudo o que é roma-
gem, num sinal de que o partido 
se deixou apropriar por “actores” 
políticos estranhos à sua matriz 
original e socialista.
 É neste contexto que a 
eleição da Federação Distrital do 
PS poderá suscitar para além de 
curiosidades e leituras políticas, 

que alinhamentos se seguirão 
depois de 14 de Março, interna-
mente. E quem sairá reforçado 
desta disputa indirecta do poder 
do PS em Guimarães.
 E como votarão os mil-
itantes, na certeza de que há um 
universo de eleitores novos. Este 
são 70% do universo de votantes 
que pode chegar aos 1400 e 
apenas 30% são socialistas da 
primeira vaga, velhos militantes 
que muito prestígio trouxeram ao 
partido.
 Ou seja, o voto em 
Ricardo Costa ou Joaquim 
Barreto pode ser decidido por 
estes “novos” socialistas - alguns 
desconhecidos no partido, por a 
sua militância se resumir a votar 
quando é preciso.
 Sendo novos na idade e 
no partido, a ideia de renovação 
e de nova dinâmica pode não ser 
adquirida por estes militantes 
para quem, naturalmente, Ricar-
do Costa seria o candidato do 
futuro e da renovação e Joaquim 
Barreto, da continuidade e do 
passado. Mas as contas podem 
não ser assim, e os jovens podem 
mesmo votar no mais tradicional, 
não desejando a mudança.  n
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PS partido de núcleos de influência

“Grupo das Taipas” divide-se em dois

u Luís Soares e Manuel Silva desligam-se de 
Paulo Renato de Faria e Ricardo Costa. E o 

conhecido grupo das “Taipas e do sul do 
concelho” - Moreira de Cónegos, Guardizela e 

Lordelo - parte-se em dois, ao fim de mais
de oito anos.

Texto de: José Eduardo Guimarães

história no PS 
de Guimarães, 
repete-se muitas 
vezes. Talvez 
pela certeza de 
que os vima-
ranenses votam 
sempre no parti-
do para algumas 
mas não para 

todas as eleições, seja qual for o 
pessoal político que venha a ser 
proposto no seu seio. O eleitor 
está a ficar mais exigente e os 
partidos tradicionais - apesar de 
terem no seu seio muitos populis-
tas - podem já não corresponder 
aos anseios da populações.
 Se a unidade 
interna é reconhecida 
como máxima de 
poder, só meia ver-
dade transparece 
para o exterior - 
mal explicada - das 
guerras que animam 
o pessoal político 
dirigente.
 Se ao longo do 
tempo sempre houve escara-
muças, envolvendo as ambições 
dos protagonistas, em 2020, tudo 
se volta a repetir, ainda que em 
novos contextos e com novos 
protagonistas. O PS deixou de ser 
um partido interclassista para se 
tornar num grupo de interesses 
e sindicatos de voto que decidem 
a vida do partido. O poder do 
partido já não está na sede do 
Toural mas descentralizou-se 
para o sul do concelho onde há 
mais militante... de Nespereira e 
de Guardizela.
 O grupo das “Taipas e de 

A

Moreira, Guardizela e sul do con-
celho” foi sempre visto como um 
sindicato de voto que se impôs 
no partido, pela filiação de novos 
militantes, sem história política 
ou identificação com o socialis-
mo. Muitos filiaram-se a pedido, 
pela influência de quem lhes 
propunha a ligação ao partido. 
E a quem se pede ou exige que 
vote... quando o “chefe do partido” 
precisar dos votos, para sufragar 
as suas próprias decisões.
 Com todos os defeitos 
e virtudes, a partir de 2013, o 
grupo ganhou vontade de partic-
ipar. A participação mede-se pelo 
interesse na eleição da comissão 
política, da qual nasce o secretar-
iado.
 Um ano depois da CEC, 
e no ano da eleição de Domin-
gos Bragança para presidente da 
Câmara, este grupo começou a 
forçar uma negociação na escolha 
e na quota de representantes 
nos órgãos locais. O presidente 

da comissão política era 
Domingos Bragança. 

Do outro lado, estava 
Luís Soares - com 
o seu exército de 
votantes - que 
queria ter mais 
ou menos 50% 

de conselheiros na 
época. Foi numa das 

várias eleições internas 
que se avaliou, de facto, o 

peso do grupo das Taipas e do sul 
do concelho.
 Na altura, Amadeu 
Portilha, como vice-presidente 
da Câmara pensava que podia 
suceder a Domingos Bragança - 
na lógica de que o vice-presidente 
seria o presidente da comissão 
política. Domingos Bragança 
não aceitou esta lógica, nem a 
sucessão. Portilha abandonou 
a corrida. Costa e Silva é então 
o preferido de Bragança sendo 
eleito em consenso, numa ne-
gociação que envolveu o ex-ver-
eador António Castro.

Ricardo Costa tem dois adversários nesta corrida.

AMIGOS
Quando a política 

se sobrepõe à amizade, 
não estamos a falar

de ideias diversas nem 
de concorrência.
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contra o tal grupo das Taipas e sul 
do concelho.
 Contudo, ninguém 
parece ter entendido ou prestado 
atenção ao discurso e aos avisos 
de Luís Soares, sobretudo da 
parte dos apoiantes de Bragança, 
numa altura em que estão todos 
empenhados em evitar a eleição 
de Ricardo Costa na Federação 
distrital.

gestão política” do Município.
 Curiosamente, o grupo 
das Taipas dividiu-se em dois e 
a decisão de Ricardo Costa acel-
erou a “trégua” entre Luís Soares 
e Domingos Bragança, que se 
juntaram para evitar que Ricardo 
Costa ganhasse a Federação de 
Braga. E a escolha da nova ver-
eação fosse pacífica em 2021. 
 Porém, no seu discurso 
de posse na comissão políti-
ca, Luís Soares foi muito claro, 
primeiro ao fazer críticas fortes 
a figuras gradas do PS de Guim-
arães - cuja história não apagará 
nunca, nomeadamente a António 
Magalhães, criticou os que andam 
na praça pública a defender a 
abertura do partido à sociedade 
civil - uma contradição com o 
discurso nacional - sustentando 
que o PS tem dentro de si, gente 
capaz - sem os nomear - num 
apelo ao sentimento partidário 
mais ferrenho. A mais poderosa 
afirmação seria a de que “sou eu 
quem manda nisto tudo”, uma 
afirmação não escutada por 
Domingos Bragança que não se 
encontrava na tomada de posse, 
que recebeu fortes aplausos.
 Os apoiantes do 
presidente da Câmara também 
formaram um núcleo que nunca 
se desligou, quiçá um núcleo “elit-
ista” sem representação forte nos 
militantes onde, à boleia, cabem 
Costa e Silva, Sofia Ferreira (que 
ganhou influência depois de 
ter sido indicada e eleita como 
vereadora), Marta Coutada e 
mais alguns presidentes de Junta, 
em quem Bragança se apoiava... 

 Entretanto, o tal grupo 
das Taipas e sul do concelho, 
aprimorou a sua organização 
e poder com a paciência de Jó, 
esperando que o tempo os levasse 
ao poder. Em 2015, Luís Soares 
foi indicado como o “deputado de 
Guimarães” na lista do PS distri-
tal, contra Miguel Laranjeiro, der-
rotado por um voto e que tinha o 
apoio de Domingos Bragança.
 E a saga do grupo das 
Taipas continuou até que Luís 
Soares foi também eleito para 
presidente da comissão política, 
depois de ter passado pela Ju-
ventude Socialista, carimbos que 
marcam a carreira de militante e 
que se supõe sejam passaportes 
para fazer carreira política a nível 
local ou nacional.
 Luís Soares volta a ser 
eleito, em 2020, com um largo 
consenso dos militantes, sem 
qualquer oposição, para pres-
idente da comissão política e 
beneficiando da grandeza do 
sindicato de voto do tal grupo 
das Taipas e sul do concelho. E 
como declaração de interesses, 
proclamou que as suas ambições 
políticas estavam concretizadas, 
faltando apenas ir para o gover-
no, deixando omissa qualquer 
vontade ou ambição de integrar a 
vereação, o que bem pode signifi-
car “gato escondido com o rabo de 
fora” de que ninguém deu conta.
 Tornou-se representante 
legítimo do aparelho e já tinha 
ganho algumas “batalhas” de 
influência, a nível local, apesar de 
um percurso em que enfrentou 
os desejos de Domingos Bra-
gança. Uma delas foi a que levou 
a que Costa e Silva abdicasse de 
concorrer contra si próprio (no 
primeiro mandato deste), indicou 
João Miranda - actual presidente 
da Junta de Penselo e da direcção 
dos Bombeiros - para a admin-
istração do Hospital Senhora da 
Oliveira, contra a preferência de 
Domingos Bragança.
 Alguns apoiantes de Luís 
Soares, antes de Ricardo Costa 
decidir candidatar-se à Federação 
- chegaram a pedir a cabeça de 
Domingos Bragança, de modo 
a que o PS apresentasse um 
novo rosto para a presidência da 
Câmara, já em 2021, admitindo 
que o PSD vinha crescendo nas 
intenções de voto, com a crescen-
te afirmação de André Coelho 
Lima, a nível nacional - face ao 
que consideravam ser “uma má 

Luís Soares e Bragança, es-
quecem arrufos anteriores, 
deixando para depois de 14 
de Março, a discussão da 
estratégia autárquica...
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- pois ainda falta conhecer a in-
fluência de Paulo Renato de Faria 
no grupo de militantes do sul do 
concelho - em Moreira e Lordelo 
e também nas Taipas onde Ricar-
do Costa também tem uma parte 
da influência. 
 Agora, só depois de 14 
de Março, é que se avaliará o que 
ficou da querela que leva um 
militante socialista de Guimarães 
a não ser apoiado pelos seus 
próprios companheiros e pares de 
partido e de vereação, algo que al-
guns vimaranenses não entendem 
como possível. E que pode ter 
influências nas próximas eleições 
autárquicas.
 O que se ouve nos meios 
socialistas é que, com ou sem 
razão, esta divisão é provocada 
por Joaquim Barreto, alguns dos 
quais acusam o homem de Cabe-
ceiras de ter dividido o PS na sua 
própria terra, depois em Vizela, 
Fafe, Barcelos e Famalicão. O que 
pode não ser totalmente verdade, 
uma vez que no PS há homens 
e mulheres que fazem “um jogo 
de sombras”, nem sempre claro e 
directo.
 No Facebook essencial-
mente, há pano para mangas, 
para ver e analisar como o PS 
pode desmoronar-se por causa 
de uma rivalidade concorrencial 
do seu pessoal político, cujas 
ambições estão para lá do que é 
normal. As críticas são ferozes, as 
denúncias são eloquentes, num 
vale tudo eleitoral, que ninguém 
prevê como acabará.  n
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Dois Presidentes, ambos do PS, com escolhas diferentes.

 Nesta “união de facto” 
Luís Soares e Bragança, esquec-
em arrufos anteriores, deixando 
para depois de 14 de Março, a 
discussão da estratégia autárquica 
e o caderno de encargos que cada 
um vai apresentar ao outro, se 
entretanto Joaquim Barreto for 
reeleito para novo mandato na 
deserdação socialista.
 Luís Soares segue “en-
cantando” Domingos Bragança, 
marcando à distância Ricardo 
Costa - de quem tinha sido 
padrinho na sua ascensão política 
e cujo irreverência e rebeldia 
aceitava e reconhecia no início 
mas que não aprecia de momento 
na Câmara.
 Os dois exércitos - de 
Soares e Bragança - reagrupam-se 
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Eleições na Federação do PS influenciadas pelo carreirismo

Ricardo Costa quer marcar uma      nova era

u As eleições para a Federação distrital, estão 
a provocar um tremor democrático no PS. 

Os candidatos em todo o país são deputados, 
secretários de Estado, presidentes de Câmara e 

vereadores na sua grande maioria.

Texto de: José Eduardo Guimarães

eleição das 
Federações que 
representam 
as estruturas 
concelhias do PS 
em cada distrito, 
podem não ser 
tão pacíficas em 
Braga, como 
parecem ser no 

país.
 Já não há lista única - 
com Joaquim Barreto a capitalizar 
- para o bem e para o mal - o 
poder da Federação nós últimos 
anos; e a concorrência vem, pela 
primeira vez, de Guimarães, pro-
tagonizada por Ricardo Costa.
 O actual vereador 
municipal, do desenvolvimento 
económico do Município, iniciou 
uma corrida contrariando um 
esquema de continuidade e 
sucessão no PS maquetizado nas 
cabeças de Joaquim Barreto e de 
Luis Soares, ambos deputados.
 Pese embora, se propal-
ar que Lisboa “não gosta” de 
Barreto e que em Braga ele é 
o responsável pelos sucessivos 
desaires eleitorais, o certo é que o 
homem de Cabeceiras de Basto, 
continua na luta, apoiado por 
uma clientela partidária mais 
atreita a viver de lugares que o 
partido proporciona no governo 
(neste Braga não tem nenhum), 
na Assembleia da República e nos 
órgãos da administração pública, 
onde estagiam - enquanto asses-
sores - alguns militantes rosas 
que aspiram a ser algo mais, no 
futuro.
 Ricardo Costa apareceu, 
de repente, a desafiar toda esta 
lógica partidária de atribuição e 

A

repartição de poder, afrontando a 
estratégia de Barreto e Soares - e 
de certo modo referendada por 
Domingos Bragança. Foi como 
quem deseja elevar o nível de 
qualidade na política.
 Foi assim que surgiu 
a agitação interna no PS - em 
Guimarães - e que não se sabe 
como poderá acabar, uma vez que 
a correlação de forças se inverteu. 
Antes era Luís Soares, Ricardo 
Costa e Paulo Renato de um 
lado, e Bragança e seus apoiantes 
- Costa e Silva, Marta Coutada, 
Sofia Ferreira - do outro, numa 
aparente paz interna que tinha 
um encontro marcado lá para 
2021 ou 2025.

e Domingos Bragança que o diga.
 Seguem-se outros 
personagens com ambição a um 
lugar na política local - seja por 
eleição ou por nomeação política 
como até por contratação para as 
empresas municipais, sendo a Vi-
mágua a que mais pode satisfazer 
esta clientela, onde estes “aríetes” 
podem ser colocados como pré-
mio para a sua lealdade política.
 Quem não olhar para a 
realidade interna do PS local sem 
vislumbrar ambições por lugares, 
nunca compreenderá as movi-
mentações que se fazem longe 
dos olhos dos cidadãos e até dos 
militantes de base, chamados que 
são a votar apenas por consider-
ação ou favor dos padrinhos que 

pacífica e programada.

 A outro nível, Ricardo 
Costa com a sua candidatura fez 
alguém pensar que o seu lugar na 
lista da vereação do futuro podia 
estar ameaçada, estando ao lado 
de Bragança - como sempre - e 
juntando-se agora a Luís Soares, 
numa aliança com um “inimigo” 
comum. Porém, este posicio-
namento de alguns e algumas 
militantes, pode não ser assim, 
até porque há alguém habituado 
a fazer jogos de sombras, com 
o poder,  de apostar em surpre-
sas, quais mestres da ilusão e do 
xadrez. 
 A história regista sobres-
saltos de percurso, ainda recentes, 

Ricardo Costa tem feito uma campanha abrangente, dinâmica e com ideias.

Esta lógica ruiu e foram
refeitos os lados da trincheira: 
Ricardo Costa e Paulo Renato 
mais alguns apoiantes ficaram 
separados do grupo...

 Esta lógica ruiu e foram 
refeitos os lados da trincheira: 
Ricardo Costa e Paulo Renato 
mais alguns apoiantes ficaram 
separados do grupo que agluti-
nou Bragança e seus apoiantes 
ao grupo de Luís Soares, Sónia 
Fertuzinhos e seus indefectíveis.
 Apesar de Luís Soares 
ter sido eleito na lógica de um PS 
unido para defrontar adversários 
domésticos nas eleições autárqui-
cas, a verdade é que a batalha de 
poder dentro do partido tem um 
maior alcance que se pode supor, 
à primeira vista.
  Luís Soares e Sónia Fer-
tuzinhos pensam que a eleição de 
Ricardo Costa, enquanto presi-
dente da Federação pode contrar-
iar não apenas as suas pretensões 
pessoais como o calendário de 
uma vida política mais ou menos 
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Eleições na Federação do PS influenciadas pelo carreirismo

Ricardo Costa quer marcar uma      nova era

os filiaram no partido.
 É bom não esquecer 
que nos cerca de 1400 militantes 
com direito a voto na secção de 
Guimarães, mais de metade tem 
menos de três anos de filiação, 
incorpora uma geração de mili-
tantes nada identificados com a 
génese do partido, desligados dos 
seus valores e desconhecedores 
da sua ideologia. E que se mobi-
lizam para votar no seu progen-
itor político. Basta ver a lista da 
última comissão política, onde há 
militantes desconhecidos mesmo 
dos que conhecem toda a história 
do partido.
 Muitos filiaram-se no PS 
por o partido ser um veículo para 
um lugar na política. E apesar de 

terem cartão de militante pouco 
se interessam pela vida partidária, 
limitando-se a fazer uns bis-
cates, de vez em quando, e votar 
quando há eleições para os orgãos 
internos e esperando que alguém 
lhe pague as cotas. 
 Porém, quem conhece 
bem o PS por dentro, aceita que 
“esta realidade local é o espelho 
da realidade nacional”, comum 
a outros partidos do espectro 
político nacional, onde muitos 
cidadãos acabam por se tornar 
militantes, tendo algo em vista, 
a médio e longo prazo. Também 
com a consciência de que a fila de 
espera, para almejar as benesses 
partidárias seja muito grande, o 
melhor mesmo é marcar lugar 

independentemente da com-
petência e atributos políticos e na 
esperança de cair em sorte dos 
líderes, apesar de alguns imporem 
a antiguidade como um posto 
quando lhes agrada.
 No PS vimaranense, os 
militantes mais novos são donos 
de metade da estrutura par-
tidária; muitos deles foram incluí-
dos ao tempo em que Luís Soares 
liderou o grupo que desejava 
dominar o partido para negociar 
com Domingos Bragança a es-
colha dos homens e mulheres da 
lista da Câmara, em percentagens 
iguais. Aliás, alguns que engros-
sam os apoiantes de Joaquim 
Barreto eram os que queriam que 
Domingos Bragança não concor-
resse a um terceiro mandato. E 
que levaram Miguel Laranjeiro à 
derrota, por um voto, na eleição 
do lugar de deputado, levando 
Luís Soares para o parlamento e 
à capitulação de Costa e Silva na 
anterior comissão política.
 Hoje, estes dois grupos 
desavindos, estão agora unidos 
pelo “amor e ódio” que devotam a 
Ricardo Costa, um rival na con-
quista e na distribuição do poder.
 Como reconhece, um 
ex-dirigente, de prestígio, no 
partido, os “sindicatos de voto” 
construídos para levar Luís 
Soares a presidente da comissão 
política local, com sede na zona 
sul do concelho e da área das Tai-
pas, são quem mais domina o PS 
por dentro, não se sabendo se o 
exército de Ricardo Costa poderá 
contar com as mesmas espingar-
das na secção de Guimarães do 
PS, apesar da sua popularidade 
e simpatia no partido e prestígio 
na opinião pública, cada vez mais 
reconhecidos e assumidos. E que 
podem não ver com bons olhos, 
esta situação de falta de bair-
rismo, numa votação entre um 
homem de Guimarães e outro de 
Cabeceiras de Basto. 
 A eleição que pode levar 
Barreto ou Ricardo Costa para a 
Federação tem o condão de poder 
valer mais do que isso, porquanto 
as manobras - algumas com pou-

ca ética - e as armas usadas para 
seduzir militante, sejam mesmo 
fracturantes e desiguais. Quando 
se promete um lugar na lista da 
vereação para uma vaga cujo 
ocupante ainda não decidiu se 
quer sair, quando alguém recebe 
propostas de emprego na Vi-
mágua, quando - usando 
o nome de Domingos 
Bragança - se intim-
idam os presidentes 
da Junta de que “o 
presidente pode dis-
pensar alguns dos 
actuais autarcas” 
e outros episódios 
mais, tal deixa antever 
que na eleição do pres-
idente da Federação se está a 
jogar outros lugares e posições 
no futuro. E se pensarmos que o 
governo até pode cair e o cenário 
de eleições antecipadas levar à 
perda de lugares no parlamento, 
a alternativa que resta a alguns 

pode mesmo ser a de autarca 
para os políticos de carreira, tam-
bém instalados na nomenclatura 
socialista, julgando que podem 
saltar de um lado para o outro, 
num partido que julgam ser seu. 
E por si dominado.
 Neste jogo de sombras, 

visível na eleição da Fed-
eração, há muita gente 

a fazer contas, com 
números e dados 
viciados, como 
no casino, tal 
como outros que 

apostam no esperar 
para ver, olhando 

sempre para o amanhã. 
Neste calculismo político 

- a carta com que alguns protago-
nistas escolhem para jogar, nesta 
“bisca lambida” - poucos acertam 
porque há factores que sempre 
lhes escapam, nas analíses sim-
plistas que fazem, por só verem 
ao perto e não ao longe.  n

TEMPO
A sucessão na 

Federação tinha um 
calendário diferente e 

acordado entre
Barreto e Soares.
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Joaquim Barreto quer adiar renovação.



 

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal 
de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, faz público, 
em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal de Guimarães emitiu 
o aditamento de Iicença n.° 4/19, ao loteamento licenciado pelo alvará n.° 8/10, através do 
qual é licenciada a alteração ao lote n.° 6 e as respetivas obras de urbanização, que in-
cidem sobre o prédio sito no Iugar de Assento e Boavista, freguesia de S. Torcato, requeri-
do em nome de DEOLINDA AMÉLIA GOMES GARCIA, portador do cartão do cidadão n.° 
13582832, NIF: 253238510, residente na rua General Humberto Delgado, 121, freguesia 
de S. Torcato, concelho de Guimarães.
Foi aprovado por meus despachos datados de 12/07/2019 e 13/08/2019, respeita o dispos-
to no Plano Diretor Municipal e consiste na criação de uma piscina, alteração da área do 
anexo, do n.° de unidades de ocupação e da área de construção e volume de construção 
do edifício a levar a efeito no referido lote.
O lote alterado (n.º 6), mantém a área inicial (680,00m2) e destina-se a um edifício com 
2 pisos acima da cota soleira, para o máximo de 1 fogo. Está descrito na Conservatória 
dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.º 2425/S. Torcato 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.° 1847. A área máxima de construção 
e o volume máximo de construção são de 363,60m2 e 1.090,80m3 e uma  piscina  com  
20,00m2, respetivamente.
Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 13 de Agosto de 2019
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do presidente da 
câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

AVISO
processo n.º 1333/18

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística
 

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal 
de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, faz público, 
em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 78.° do Decreto-Lei n.° 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal de Guimarães emitiu 
o aditamento de Iicença n.º 1/19, ao loteamento licenciado pelo alvará n.º 208/77, através 
do qual é licenciada a alteração ao lote n.° 2, que incide sobre o prédio sito na Travessa 
da Boucinha, n.° 235, freguesia de Airão Santa Maria, requerido em nome de FERNANDO 
ALBERTO TEIXEIRA VIDAL, cartão de cidadão n.º 07050581, NIF 162984995, residente na 
Travessa da Boucinha, n.º 235, união de freguesias de Airão Santa Maria, Airão (S. João) e 
Vermil, concelho de Guimarães.
Foi aprovado por despacho do presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança, dat-
ado de 2018/09/20 e meu despacho datado de 2019/10/14, respeita o disposto no Plano 
Diretor Municipal e consiste na regularização de anexos levados a efeito naquele lote.
O lote alterado (n.º 2) mantém a área inicial (460,00m2) e destina-se a um edifício com 2 
pisos acima da cota soleira e 1 piso abaixo da cota soleira, para habitação unifamiliar, o qual 
está descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães 
sob o n.° 92/Airão (Santa Maria) e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.° 1081 
da união de Freguesias de Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil. A área máxima de 
construção e o volume máximo de construção são de 459,70m2 (249,80m2-habitação + 
142,00m2-garagens e arrumos + 67,90m2-anexos) e 1.379,10m3, respetivamente.
Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 16 de Outubro de 2019
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do presidente da 
câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

AVISO
processo n.º 967/18

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

 

DOMINGOS BRAGANÇA SALGADO, Presidente da Câmara Municipal 
de Guimarães, no impedimento do Vereador com poderes delegados e 
subdelegados para o efeito, faz público, em cumprimento do disposto 
na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal de Guim-
arães emitiu o aditamento de licença n.° 1/2019, ao loteamento licen-
ciado pelo alvará n.° 8/2007, através do qual são reformuladas as áreas 
cedidas ao domínio público, que incidem sobre o prédio sito na rua de 
S. Torcato, freguesia de Azurém, requerido em nome de Município de 
Guimarães, NIF: 505948605, com sede no Largo Cónego José Ma-
ria Gomes, união de freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião, 
concelho de Guimarães. Foi aprovado por meus despachos datados 
de 2019/08/06, 2019/10/15 e 2019/10/16, respeita o disposto no Plano 
Diretor Municipal. Para conhecimento geral se publica o presente Aviso 
em jornal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 17 de Outubro de 2019
O Presidente da Câmara

(no impedimento do vereador com competências delegadas

e subdelegadas)
Domingos Bragança

AVISO
processo n.º 671/2019

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

 

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal 
de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, faz público, 
em cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal de Guimarães emitiu o 
aditamento de licença n.° 4/2019, ao loteamento licenciado pelo alvará n.º 24/74, através 
do qual é licenciada a alteração ao lote n.° 17 e as respetivas obras de urbanização, que 
incidem sobre o prédio sito no Iugar das Hortas, UNIÃO FREGUESIAS DE OLIVEIRA, SÃO 
PAIO E SÃO SEBASTIÃO, requerido em nome de FUNDAÇÃO OLIVEIRA FREDERICO, 
NIF: 513993215, com sede na QUINTA DA FONTE, LUGAR DO BACELO, freguesia de 
Gonça, concelho de Guimarães. Foi aprovado por meus despachos datados de 27/06/2018, 
23/01/2019, 07/10/2019 e 15/10/2019, respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e con-
siste na alteração do número de pisos, do número de unidades de ocupação e áreas de 
implantação, construção e volume de construção do edifício a Ievar a efeito no respetivo 
lote. O lote alterado (n.° 17) mantém a área inicial (400,00m2) e destina-se a um edifício 
com 2 pisos acima da cota soleira e 1 piso abaixo da cota soleira, para habitação utilização 
coletiva. Está descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de 
Guimarães sob o n.° 110/Oliveira do Castelo e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
n.º 1848 da união de freguesias de Oliveira, São Sebastião e São Paio. A área máxima de 
construção e o volume máximo de construção são de 493,00m2 e 1.479,00 m3, respetiva-
mente. Para conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de 1 ano, as quais já 
foram executadas. Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 15 de Outubro de 2019
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do presidente da 
câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

AVISO
processo n.º 1235/17

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

 

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Ver-
eador da Câmara Municipal de Guimarães, com competên-
cias delegadas e subdelegadas para o efeito, faz público, em 
cumprimento do artigo 56.° do Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 
12 de setembro, que, por seu despacho de 17/07/2019, foi 
prorrogado por 120 dias o prazo de validade do alvará de 
loteamento n.° 29/18, (processo n.° 1068/17), em nome de 
MANUEL JOAQUIM DA SILVA FERNANDES, sito na rua 
Arq°. Marques da Silva, freguesia de S. Torcato, o qual ter-
mina em 17/11/2019. Para conhecimento geral se publica o 
presente Aviso em jornal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 18 de Julho de 2019
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por 
despacho do presidente da câmara de 19-10-2017)

Fernando Seara de Sá

AVISO
processo n.º 1068/17

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

 

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal 
de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para a efeito, faz público, em 
cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal de Guimarães emitiu o adi-
tamento de licença n.° 8/19, ao loteamento licenciado pelo alvará n.° 21/03, através do qual 
é licenciada a aIteração aos lotes n.° 28/29, 30 e 31, que incide sobre o prédio sito no lugar 
de Monte da Carreira, freguesia de Ponte, requerido em nome de MANUEL FILIPE PEIXO-
TO PINTO MONTEIRO, cartão de cidadão n.° 10560251, NIF 199222550, residente na rua 
Fernando Pessoa n.° 72 - 5° Esq°, freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães. Foi 
aprovado por meus despachos datados de 2019/04/26 e 2019/07/17, respeita o disposto 
no Plano Diretor Municipal e consiste na alteração do n° de pisos e da cota de soleira dos 
edificios a levar a efeito nos lotes 30 e 31 e alteração do muro de vedação dos lotes 28/29, 
30 e 31. Os lotes alterados (n.°s 28/29, 30 e 31) mantém a área inicial (429,00m2, 174,00m2 
e 174,00m2, respetivamente) e cada lote, destina-se a um edifício com 2 pisos acima da 
cota soleira, para 1 fogo. Estão descritos na Conservatória dos Registos Predial, Comercial 
e Automóveis de Guimarães sob os n.° 3791, 2449 e 2450/Ponte, respetivamente e inscri-
tos na matriz predial urbana sob os artigos n.º 4509, 3619 e 3620, respetivamente. A área 
máxima de construção de cada lote é respetivamente de 229,00m2, 195,00m2 e 195,00m2 
e o volume máximo de construção de cada lote é respetivamente de 687,00m3, 585,00m3 e 
585,00m3. Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 17 de Julho de 2019
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do

presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

AVISO
processo n.º 1486/18
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u O sistema de
limpeza urbana nas 
vilas aumenta a sua 
eficiência graças ao 

uso de equipamentos 
eléctricos.

Vila de Pevidém.
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Caldelas, Ponte, S. Torcato e Selho S. Jorge contempladas

Aspiradores eléctricos para quatro vilas
nde a Câmara 
tem descentral-
izadas equipas 
de higiene e 
tratamento de 
espaços urbanos 
e jardins, foram 
colocados agora 
equipamentos 
eléctricos, no-

meadamente aspiradores de lixo e 
varredura, o que torna mais fácil 
e eficiente a limpeza das vilas.
 O sistema de limpe-
za torna-se mais inovador em 
situações de volume de trabalho 
considerável, deixando as vias 

o
públicas limpas e mais asseadas, 
dada a eficiência daquele serviço 
mecânico que complementa o 
que se faz manualmente.
 Sofia Ferreira, vereado-
ra do ambiente, acompanhou a 
entrega destes equipamentos nas 
vilas de Caldelas, Ponte, S. Torca-
to e Selho S. Jorge, fazendo notar 
que “estes aspiradores são uma 
ferramenta indispensável para a 
limpeza de passeios, ruas, parques 

e jardins, mercados, parques de 
estacionamento, escolas, parques 
de campismo e em todo o lado 
onde a vassoura seja impossível de 
utilizar e ineficaz”.
 A limpeza do meio ur-
bano e a manutenção da higiene 
pública moderniza-se, permite 
que, cada vez mais, as medidas 
tomadas se enquadrem na procu-
ra de um ambiente sustentável.
 O aspirador entregue na 
freguesia de Ponte, ao contrário 
dos restantes, é carregável por
um sistema de energia solar
eólica, situado no Horto da
freguesia.  n

Mais ecopontos nas freguesias

Recolhe selectiva de resíduos em níveis europeus
Resinorte colo-
cou mais de 40 
ecopontos, em 
várias freguesias 
do concelho, não 
especificadas,  
reforçando a 
rede de recolha 
selectiva do lixo 
doméstico.

 O reforço surge, quando 
em algumas freguesias, por actos 
de vandalismo puro, alguns 

A
contentores de resíduos urbanos 
foram destruídos, por incêndio.
 Dada a adesão cada vez 
maior dos cidadãos, a colocar-
am nos ecopontos papel, vidro, 
plástico, mais usado na sua vida 
diária, o reforço dos pontos de 
recolha permite captar ainda mais 
este tipo de resíduos, contribuin-
do também para que nesta região 
aumentem os níveis de recolha 
para as metas definidas no Plano 
Estratégico de Resíduos Sólidos 

Urbanos - PERSU 2020. 
 O aumento da rede 
de ecopontos significa também 
uma melhoria na qualidade do 
serviço prestado aos municípios 
e cidadãos pela Resinorte, numa 
estratégia comum para a gestão 
do sistema de limpeza urbana e 
recolha de resíduos, enquadrados 
na política da União Europeia 
sobre resíduos.
 A mudança de compor-
tamentos dos cidadãos no modo 

como se liberta dos resíduos da 
sua sua vida diária é que pode 
justificar uma rede de recolha 
mais eficaz e eficiente, e fazer 
com que em cada Município a 
sustentabilidade seja mais efec-
tiva, pois não é a mesma coisa 
depositar papel, cartão, plástico, 
metal ou vidro nos ecopontos do 
que incluí-lo nos sacos de lixo 
doméstico onde vão ser depois 
sujeitos a triagem selectiva.  n
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Vila de Pevidém. Vila das Caldas das Taipas. Vila de São Torcato.

Ponte demarca-se das restantes vilas 
com carregamento eólico.
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Desvio de doentes para Braga custa 6,3 milhões por ano 

Já há entendimento para a abertura
do Centro de Hemodinâmica

u O Centro de Hemodinâmica do Hospital 
Senhora da Oliveira (HSO), continua com a 

sua entrada em funcionamento adiada, por não 
fazer parte de uma rede de referenciação que 

aglutina esses serviços no distrito.

Texto de: José Eduardo Guimarães

parceria entre 
o Estado e um 
grupo privado 
para a gestão 
do Hospital 
de Braga, foi 
sempre o entrave 
maior à entrada 
em funciona-
mento do Centro 

de Hemodinâmica do Hospital 
Senhora da Oliveira.
  Uma vez que esse 
contrato cessou, o Ministério da 
Saúde tem agora a solução para a 
unidade do hospital vimaranense 
se integrar nas redes de refer-
enciação hospitalar, do sistema 
público de saúde.
 O presidente da Câmara 
foi a Lisboa falar com a Minis-
tra da Saúde, e na reunião entre 
ambos, foi abordada a solução 
para que não adie por muito mais 

A

entre o valor do mecenato e o 
custo final dos equipamentos. 
Ninguém avançou, para já, prazos 
para a conclusão desta operação 
administrativa e financeira, nem 
para a abertura do Centro no 
hospital em Guimarães.
 Uma coisa é certa: com 
este equipamento, adormeci-
do nas instalações do HSO, há 
doentes que podiam realizar 
cateterismos e agioplastias sem 
necessidade de qualquer deslo-
cação a Braga.
 Entretanto, nos últimos 
dias de Fevereiro, decorreram 
as Jornadas de Cardiologia de 
Guimarães, nas quais, António 
Lourenço, director do serviço de 
Cardiologia, abordou a questão. 
Segundo, o JN, António Lourenço 
manifestou mesmo incom-
preensão que parte da Unidade 
de Diagnóstico e Intervenção 
Cardiovascular, onde está insta-
lada a sala de hemodinâmica, 
continue fechada e sem utilidade.
 E apesar das críticas dos 
vereadores, deputados da Assem-
bleia da República e membros da 
Assembleia Municipal, o Centro 
de Hemodinâmica continue a não 
servir os 1200 doentes cardíacos 
reconhecidos pelo HSO.
 “É totalmente incom-
preensível” - sublinha António 
Lourenço, que esteja fechado 
um centro que prestaria mel-
hores cuidados aos doentes, de 
uma região vasta que abrange 
o hospital vimaranense. Com 
um equipamento não utilizado, 
com doentes a serem desloca-
dos, todos os dias, para Braga, o 
Hospital Senhora da Oliveira, tem 
custos anuais na ordem dos 6,3 
milhões de euros, dinheiro que 
bem poderia ser gasto noutras 
valências e a bem dos doentes. 
 A deslocação de doentes 
de Guimarães torna-se assim 
num “bom negócio” para o Hospi-
tal de Braga para onde foram, em 
média, três doentes, por dia, nos 
últimos sete anos.  n

Centro de Hemodinâmica virou problema quando era uma solução.
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tempo a abertura do Centro de 
Hemodinâmica e a sua utilização 
pelo utentes.
 Domingos Bragança, 
informou, na reunião da Câmara 
Municipal de 24 de Fevereiro, 
que um grupo de trabalho vai 
reformular a rede de refer-
enciação hospitalar e 
estabelecer  a forma 
como o Hospital de 
Braga e o Hospital 
Senhora da Olivei-
ra podem cooperar 
de modo a que 
os cerca de 1200 
doentes cardíacos, 
existentes em Guimarães, 
possam beneficiar dos serviços 
do Centro sem necessidade de se 
deslocarem a Braga.
 A entrada em funcio-
namento do Centro de Hemod-
inâmica no HSO só ocorrerá 

depois de ser feita a parceria com 
o Hospital de Braga. Também 
por resolver está o financiamento 
do equipamento adquirido para 
este Centro, uma parte paga por 
mecenas (cerca de 2,5 milhões), 
outra por laboratórios médicos, e 

que não se enquadram na 
Lei dos Contratos Pú-

blicos, cujas regras 
de contratação são 
europeias.
 Ora, as verbas 
recebidas dos 
mecenas não 

podem ser con-
tabilizadas por falta 

de enquadramento legal, 
o que levará à anulação das 
operações com as quais foi feita 
a aquisição do equipamento, tal 
como o contributo de alguns 
laboratórios. O Estado terá agora 
de suportar, também, a diferença 

iMpressão.: UniPress - Vila Nova Gaia 
depósiTo legAl Nº.: 453168/19
regisTo NA erC Nº.: 127 216
TirAgeM.: 10 000 exemplares

FICHA TÉCNICA 
ediTor e direCTor.:

José Eduardo Guimarães
desigN.: Eduardo André

propriedAde.: Crónicaprazível Unipessoal, Lda. | CoNTribuiNTe Nº.: 514 766 026
CApiTAl soCiAl.: 1000 euros | eMAil.: cronicaprazivel@gmail.com 
gereNTe e deTeNTor do CApiTAl soCiAl.: Eduardo A. Guimarães 
esTATuTo ediToriAl dispoNível eM.: www.guimaraesagora.pt/estatuto-editorial

sede, AdMiNisTrAção, redACção e ediTor.:
Rua Dª. Maria Faria Ramos, 452
São Torcato 4800-881 Guimarães
geral@guimaraesagora.pt

publiCidAde/AssiNATurAs.:
publicidade@guimaraesagora.pt

assinaturas@guimaraesagora.pt
 +351 93 117 39 15

ColAborAM NesTe NúMero.: Alberto Martins, 
Álvaro Oliveira, Carlos Fonseca, Helena 
Sousa, Miguel Leite, Paulo Castelo Branco, 
Ricardo Costa e Vítor Oliveira.agora!Guimarães,

NEGÓCIO
A ida de doentes

de Guimarães para 
Braga está a ser um
bom negócio para 

o Hospital do 
distrito.

Domingos Bragança,
informou, que um grupo 
de trabalho vai reformular 
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Quando as palavras são curtas para descrever tamanho orgulho… 
Este é o sentimento geral dos Torcatenses após um dia 27 de Fe-
vereiro repleto de emoções. Eu como Torcatense e como Presidente 
da Junta de Freguesia não poderia estar mais orgulhoso destas 
enormes conquistas. A partir de agora São Torcato tem o justo e 
merecido reconhecimento enquanto santo e vê o monumento onde 
repousa ser elevado à dignidade de Basílica Menor. Este orgulho 
é extensível a todos os vimaranenses e aos milhares de devotos do 
Santo do Povo, espalhados pelo mundo, de onde destaco a grande 
comunidade piscatória de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, 
detentores de uma fé inabalável em São Torcato. São Torcato terra 

Esta distinção trás ao monumento uma enorme 
honra e dignidade, permitindo receber a maior 
figura da Igreja católica...

opiNião
u

Alberto
Martins
Empresário
alberto.martins@guimaraesagora.pt

Dia 27 de Fevereiro
dia de São Torcato

“”
e Santo veem agora com 
esta dupla distinção o 
concretizar de um sonho 
antigo que irá permitir, 
alicerçado num presente 
já consolidado, um futuro 
ainda mais risonho. Mas 
vamos por partes em relação 
ao dia 27 de Fevereiro dia 
de São Torcato, como foi 
referido pelo Reverendís-
simo Arcebispo Primaz de 
Braga D. Jorge Ortiga na 
nota pastoral, São Torcato é 
um “Santo Grande”, grande 
no seu exemplo de vida, de 
entrega aos outros e à fé, na 
igreja enquanto Arcebispo 
mas também na sua vida 
enquanto homem. Este ex-
emplo continua a ter grande 
eco na comunidade do Vale 
de São Torcato e a servir de 
alicerce para esta terra e este 

povo. Esta distinção permite ainda incluir São Torcato no calendário 
litúrgico, conferindo justiça e permitindo uma maior abrangência no 
quotidiano da igreja. Em relação à elevação do Santuário à dignidade 
de Basílica, esta distinção trás ao monumento uma enorme honra e 
dignidade, permitindo receber a maior figura da Igreja católica, sua 
santidade o Papa. Ancorada nesta elevação, São Torcato assumirá 
um papel ainda de maior destaque na região, quer ao nível religioso, 
quer ao nível socioeconómico. É ainda muito importante relevar a 
vertente turística, criando escala e atraindo potenciais novos inves-
timentos para o Vale de São Torcato. Desta forma nunca é demais 
parabenizar todos aqueles que contribuíram para que estes sucessos 
fossem alcançados, os milhares de fiéis de São Torcato, os homens 
e mulheres que entregaram parte da sua vida dedicada a esta causa 
e naturalmente às mesas da Irmandade e em particular à atual, que 
com toda a sua entrega e resiliência conseguiram tão notáveis feitos. 
A Irmandade de São Torcato é central nesta Vila e na matriz cultural 
e religiosa que nos carateriza, pela sua importância e dinamismo 
que imprime e muito honra a nossa terra. As palavras são pequenas 
quando os feitos são enormes...

O episódio que envolveu Marega e os adeptos do Vitória não pode ser 
julgado sumariamente, em desfavor de Guimarães e do VSC, dos vima-
ranenses e dos vitorianos. Tão só porque na sua essência estão reacções 
humanas, mais propícias a serem vistas em recintos desportivos, em 
modalidades mais competitivas – como o futebol – do que no nosso 
quotidiano. E que não são apanágio de nenhum clube ou cidade. Acon-
teceu e daí devemos todos apressar uma reflexão séria, a começar pelos 
adeptos do VSC, dos seus dirigentes, das instâncias desportivas e da 
sociedade em geral. E não iniciar uma caça ao racista que ninguém sabe 
onde mora e o que faz. Os adeptos do VSC que tão exemplares têm 
sido em comportamento no D. Afonso Henriques e noutros estádios 
do país e da Europa, devem a partir deste incidente repensar se vale 
a pena, com actos irreflectidos, pôr em causa o clube e a cidade a que 
pertencem. E se não é melhor continuar a seguir as boas práticas que 
têm demonstrado na sua defesa do fervor clubístico. Certamente que 
devemos condenar todos os excessos no futebol e no desporto. Mas de-
vemos ser justos nessa condenação. Não devemos, porém, discriminar 
alguém que é parte desses excessos, fazendo crer que uns são heróis 
e outros vilões. Não interessa condenar casuisticamente, importa, de 
forma sistemática, combatê-los – os excessos – por igual. Sobretudo 
combater as origens ou causas que levam pessoas a saírem fora da sua 

Aqui, na cidade berço da Nação, não se combate 
o racismo porque ele não mora aqui. Somos uma 
cidade cosmopolita...
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Guimarães e Vitória são
exemplos de integração social

“”
caixa. Não devemos esquecer 
que estamos a falar de 
reacções humanas, tomadas 
em lapsos de tempo tão cur-
to, em palcos inundados de 
emoção e fervor clubístico, 
por vezes também manifes-
tado em excesso, em todo o 
lado. Pode não se desculpar 
uma parte (do conflito) como 
reagiu, ou a que a impulsio-
nou a manifestar-se de forma 
irreflectida, como repulsa a 
outros excessos comporta-
mentais; mas não podemos 
julgar uma reacção humana 
de protesto, como uma mani-
festação de racismo – por não 
racistas. Isto é uma hipocrisia 
que não aceito. A repulsa 
e o protesto são comuns às 
duas partes ainda que tenham 
motivações diferentes. O 
combate ao racismo não pode 
ser, nem um impulso, nem 
uma moda, uma bandeira 
partidária, nem esconder 
outras verdades do universo 
desportivo. Se esta atitude 
impensada, espontânea, livre, 
emotiva, dos adeptos teve 
origem num gesto impróprio 
e inadequado do jogador 
que, também, ele reagiu 
após a euforia do golo que 

marcou, exibindo-se perante os adeptos do Vitória – cuja susceptibili-
dade ficou ferida e exacerbada – não podemos a partir destas situações 
marcadas e dominadas pela emoção, extrapolar e ferir o nome da cidade 
e do clube, deixando repercutir este acto – que não é virgem, nem 
único – para fora do país, como se algo de satânico fosse. Guimarães e 
o Vitória são exemplos maiores no país de integração social e profis-
sional de cidadãos de cor. A lista de cidadãos de outras nacionalidades 
no nosso quotidiano é longa e abrange até jovens, alguns nascidos aqui. 
Este capital de inclusão cidadã – que não discrimina ninguém pela sua 
altura, peso, cor da pele e da roupa, corte de cabelo ou seja o que for, 
não pode ser posto em causa por virgens ofendidas deste país que co-
mentam a partir de uma secretária, a realidade do país, sem ter contacto 
directo com a vida real. Guimarães não é um território de excepção mas 
também não pode ser o lugar onde tudo acontece de mau, no desporto 
ou no futebol. Casos mais graves já aconteceram e nunca ninguém quis 
iniciar uma cruzada a partir desses exemplos porque nós em Guimarães 
lutamos pela dignidade de todos os cidadãos. E Marega pode ser até um 
bom exemplo de integração profissional quando esteve à beira de ser 
descartado do plantel do clube que representa. Aqui, na cidade berço 
da Nação, não se combate o racismo porque ele não mora aqui. Somos 
uma cidade cosmopolita e tolerante à nossa escala. Como vimaranense 
e como vitoriano, exprimo aqui a minha opinião pessoal – sem medo de 
caças às bruxas – desligo-me da hipocrisia que tem levado à discussão 
deste tema nos órgãos de comunicação social nacionais. Não alinho 
nos que a pedido ou a todo custo querem uma punição exemplar para 
com um clube, cuja história de recrutamento de jogadores, de outras 
raças, é constante e sistemática. Não há nenhum jogador que se tenha 
queixado de maus tratos no clube e na cidade. Aqui não precisamos 
de combater o racismo porque ele não existe, apesar deste episódio 
negativo que se registou no jogo com o FCP.
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A concretização de movimento corporal obedece a um determinado 
controlo neuro motor, desde gestos simples até outros mais complexos, 
controlado por estruturas centrais que delimitam uma tarefa a executar. 
Muitas vezes quando esse gesto específico, e pelas mais diversas razões, 
não é bem executado, encontramo-nos perante a existência de uma 
possível lesão. As nossas ações têm repercussões externas e visíveis é 
certo, mas para que isso suceda existem numa primeira fase uma série 
de modificações intrínsecas. Se reportarmos esta situação à estrutura 
designada de cartilagem, verificamos que este elemento é fundamental 
para que os movimentos do corpo humano possam ser realizados com 
harmonia pela estrutura articular. A cartilagem funciona como um 
“amortecedor”, protegendo a superfície óssea em termos articulares de 
grandes impactos inerentes às nossas atividades diárias. A realização de 
atividade física ao longo do tempo, com vários graus de intensidade em 
diferentes condições e contextos, acarreta lesões cartilagíneas (modi-
fica propriedades e compromete quase sempre a função articular) que 
apresentam uma severidade maior em termos de recuperação compara-
tivamente a estruturas como ligamentos, tendões ou os próprios ossos, 
pois a cartilagem é descrita como sendo uma estrutura muito peculiar e 
de função única. Se observarmos a cartilagem articular constatamos que 
na sua composição existem células (condrócitos), água e uma estrutura 
de matriz macromolecular (colagénio, proteoglicanos e proteínas não 

Uma característica fundamental da cartilagem ar-
ticular é a capacidade de se submeter à deformação 
e depois se reverter à forma original...
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A porção mágica

“”
colagénias e glicoproteínas). 
Esta não apresenta estruturas 
nervosas, vasculares ou com-
ponentes do sistema linfático. 
Encontra-se também delin-
eada por zonas ou camadas, 
como sendo, zona superficial, 
zona intermédia, zona pro-
funda e zona de cartilagem 
calcificada. Uma característi-
ca fundamental da cartilagem 
articular é a capacidade de 
se submeter à deformação 
e depois se reverter à forma 
original. Esta característica 
é essencial na lubrificação da 
articulação e na circulação do 
tecido fluido, principalmente 
devido à função de suporte 
de carga e porque a mesma 
não possui sistema linfático e 
suporte vascular. Sendo a car-
tilagem uma superfície lisa, 
mais superficial comparativa-
mente ao osso subcondral, de 
coloração branca e avascular, 
a situação inflamatória não 
existe se a lesão for só na 
mesma. Porém, quando o 
evento traumático atinge a 
cartilagem e o osso subcon-
dral (mais profundo), os vasos 
sanguíneos da estrutura óssea 

potenciam um processo inflamatório que dá início a uma possível repa-
ração da lesão. Apesar disso, a zona da cartilagem afetada é preenchida 
por fibrocartilagem que não é de todo igual à cartilagem hialina de base. 
O tratamento a definir deve ter sempre em conta três grandes grupos 
lesionais, desde logo, perda de macromoléculas de matriz ou rotura da 
estrutura macromolecular sem rotura visível do tecido; rotura mecânica 
da cartilagem articular e rotura mecânica da cartilagem articular e osso 
subcondral. Importante perceber que as cargas (intensidade e tipo de 
pressão) aplicadas na cartilagem de forma consecutiva que abordem as 
estruturas anteriormente mencionadas, aparecem mais correlacionadas 
com a prática desportiva nos seus diferentes níveis profissionais de 
uma forma mais agressiva, comparativamente a indivíduos de faixas 
etárias mais avançadas que suportam modificações cartilaginosas 
devido ao envelhecimento natural e global da estrutura. A reparação 
cirúrgica aparece de momento como a indicação mais efetiva em caso 
de lesão da cartilagem articular, mesmo existindo atualmente uma 
continuidade na investigação cientifica sobre qual a metodologia de 
tratamento (Fisioterapia, viscosuplementação com ácido hialurónico, 
entre outros) e qual a técnica cirúrgica mais eficaz para proporcionar 
ao indivíduo o resultado mais efetivo na busca de uma maior qualidade 
de vida. Relativamente, ao conjunto de artefactos noticiosos diários 
sobre uma imensidão de soluções milagrosas e da existência de uma 
porção mágica, referentes a toda uma “suplementação” que “regenera” 
as articulações e respetiva cartilagem articular que invade diariamente 
os nossos sentidos, é fundamental mencionar que a cartilagem articular 
tem uma capacidade de regeneração limitada devido à ausência de vasos 
sanguíneos e à baixa potência mitogénica dos condrócitos, sendo que, 
quando atingida, a auto-regeneração da zona lesada não é possível. 

Os modelos e recomendações que se vão discutindo nos fóruns 
internacionais, perspectivam as cidades como meios de integração 
das múltiplas pluralidades socioculturais com o meio urbano em con-
stante mutação, como se de imensos organismos vivos (complexos 
e falíveis, mas com capacidade auto-regeneradora) se tratasse. Este 
“proto paradigma” de cidades pós-industriais, em maior comun-
hão com a natureza, integra um conceito de cidadania e sentido 
de pertença, diverso do caduco ideal de Homem etnocêntrico e 
soberbo, dominador de todas as formas de vida - como afirmou Serge 
Moscovici. Tudo nos incita a pôr termo à visão de uma natureza não 
humana e de um homem não natural. Conforme já opinei noutras 
ocasiões, a consciência de fazermos parte de um meio híper explo-
rado e socialmente desequilibrado aconselha a agir rápidamente sob 
risco de uma perigosa irreversibilidade. Neste sentido, o conceito 
de “Smart City”, Cidade Incubadora, ou Cidade Intelectual (como 

Portugal, país da miscigenação, tolerância,
vocação aeroportuária e marítima, tem tudo para se 
correlacionar planetariamente...
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Smart People

“”afirma José F.G. Mendes no 
seu “Futuro das Cidades”), 
é a cidade equilibrada por 
excelência: participativa, 
sociável, sustentável, amiga, 
tecnológica, culta, plena de 
massa crítica. Esta cidade 
democrática, monitorizada, 
arborizada, com mobili-
dades e gestão energética 
eficazes e um sistema de 
saúde e hábitos alimentares 
exemplares, é divertida, 
segura, integradora e ex-
traordináriamente exigente 
pois requer “governança” e 
cidadãos inteligentes, “in-
foconetados”, informados, 
que cultivem valores éticos 
e morais de solidariedade, 
e respeito pela diferença, 
num sentido de grupo e 
pertença muito para lá de 
novelas e futebóis. Ainda 
assim não me parece que 

o futuro se deva ocupar apenas da cidade - apesar (ou talvez por 
causa disso) de 3/4 da população ir viver nelas em 2050…! “Smart 
Territories”, conectados em rede, é ir ainda mais longe na abrangên-
cia! É o uso da “inteligência” que tanto faz sentido nas ruas urbanas 
como nos campos da ruralidade, numa região como num continente; 
um somatório concertado de partes até à dimensão planetária. Neste 
sentido se afirmam, há muito, várias regiões da Europa onde ainda 
assim as tensões sócio-políticas continuam ameaçadoras. Portugal, 
país da miscigenação, tolerância, vocação aeroportuária e marítima, 
tem tudo para se correlacionar planetariamente (nas Sociedades das 
Nações) concentrando-se, simultaneamente, num propósito patrióti-
co - a aposta numa maior autonomização energética, industrial e 
alimentar dando bom uso a um multifacetado espaço geográfico de 
mar, terra e pessoas  - unidas por objectivos comuns. Sugiro pois se 
reflita sobre a importancia de ser Smart; nas vantagens da educação e 
formação como imperativo maior para um desenvolvimento à escala 
da história, potencial económico e vocação de cada região tornan-
do-a mais forte e participativa no desenvolvimento e coesão nacional 
face a um mundo demasiadamente assimétrico, globalizado, tenso e 
competitivo onde escasseiam recursos e alternativas à tecnocracia, 
mercados bolsistas e intolerância.
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Teatro do CCD 
Coelima, fun-
dado em 1977, 
integrado, hoje, 
na associação 
cultural “Sol 
no Miral”, tem 
em curso uma 
mostra de teatro, 
internacional, 

com 17 espectáculos garantidos 
por grupos de cidades diversas: 
Braga, Barcelos, Vila do Conde, 
Avintes, Madeira, Maia, Angra 
do Heroísmo, Rio Tinto, Oeiras, 
Feira, Tomar, Paços de Ferreira, 
Leiria, Lisboa e de Verín e Vigo, 
da Galiza.
 Pevidém, torna-se, assim 
a capital do teatro, no país, com 
propostas diversas, para se poder 
ver o melhor do teatro amador, 
ao longo do ano.
 Rui Fernandes, é um dos 
sócios - amantes do teatro - de 
cerca de vinte e tal, que dão cor-

Já se realizam três de 17 espectáculos

Pevidém continua capital 
do teatro amador

Teatro Coelima tem já o reconhe-
cimento nacional que lhe permite 
ter uma carteira de espectáculos 
apreciável.
 “Lançar mais projectos 
que sejam adaptações de obras 
de autores viamaranenses” é o 
desafio que se segue, no imedia-
to, “uma vez que nunca estamos 
satisfeitos com o que produz-
imos”, revela Rui Fernandes, 
responsável do Teatro Coelima.
 A Vintena MMXX - 
mostra internacional de teatro 
de Pevidém - surge também 
para ajudar às comemorações 
dos 25 anos da vila de Pevidém, 
numa produção que pretende ser 
futurista, e que tente mostrar o 
Pevidém que há-de vir. Será um 
espectáculo de ar livre, ao género 
de talk show. E é uma resposta e 
desafio a Pevidém, onde nunca 
se fez um evento tão grande e 
marcante de cariz teatral.
 Até porque houve “a 
preocupação de lhe colocar um 
selo de qualidade, garantido pelo 
nível dos grupos convidados, 
abrangentes do território nacional 
e oferecerem projectos diferencia-
dos que aliem o teatro á poesia, ao 
humor e ao drama, numa selecção 
cuidada e de qualidade” - e justi-
fica Rui Fernandes.
 A Mostra Internacional 
de Teatro de Pevidém, tem um 
orçamento de nove mil euros 
e conta com apoios da Câmara 
Municipal de Guimarães, Inatel, 
da Junta de Freguesia de Selho S. 
Jorge, da Moretextile Group, para 
além de outros mecenas.
 A entrada para os es-
pectáculos tem o custo de 1€, um 
valor simbólico e facultativo.
 O próximo espectá-
culo, realiza-se a 27 de Março, 
pelas 22h, no Salão Paroquial de 
Pevidém. “Flagrante delito” é o 
nome da peça a apresentar pelo 
grupo de teatro do Ave, de Vila 
do Conde.  n

po, expressão e vida ao Tgrupo 
de teatro, que utiliza o pavilhão 
da Coelima, como sede e no qual 
desenvolve a sua actividade a out-
ras iniciativas como o Carnaval 
de Pevidém e a “Vila Encantada” 
durante o Natal.
 O Teatro Coelima é, por 
isso, não apenas uma referência 
cultural da vila, mas um dos mais 
dinâmicos grupos portugueses 
de teatro amador, com actividade 
regular e produção própria.
 Vários projectos teatrais 
têm sido produzidos para con-
sumo local mas para apresentação 
em outras terras, do continente 
e ilhas. A sua aceitação pelo pú-
blico não deixa dúvidas, mesmo 
pela qualidade literária das peças. 
Obras de Teresa Rita Lopes e 
Pedro Chagas Freitas, já foram 
adaptadas para constituirem o 
repertório do grupo. Aliás, o 
Teatro Coelima fez uma primeira 
adaptação das obras do escritor 

vimaranense Pedro Chagas Freit-
as, com bastante sucesso.
 Ao longo do ano, a 
actividade tem sido intensa, com 
cerca de 30 a 40 espectáculos por 
ano, em festivais e mostras, em 
fins de semana atarefados, já que 
o Teatro Coelima leva “a casa 
às costas”, transportando toda a 
parafernália de adereços, cenári-
os, peças diversas, iluminação, 
que a sua equipa de produção 
monta em qualquer localidade.
 Composto por gente 
jovem e outros que há 42 anos 
se dedicam ao teatro, o grupo de 

u Já lá vão três
espectáculos, dos 17 

que estão incluídos na 
mostra internacional 
de teatro, que se vão 

realizar em Pevidém, até 
ao final do ano.

o Ao longo do ano, a
actividade tem sido
intensa, com cerca de 30
a 40 espectáculos por ano, 
em festivais e mostras...
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Presidente da Junta satisfeito com dinâmica cultural do Teatro Coelima.


