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Candidatura pronta

Penha quer ter
estatuto de paisagem protegida
A maior artéria sem carros

Da Srª da Guia até à
rua Santo António

Convenção da ITMF Guimarães Jazz

Produtores Há 28 anos com
mundiais de a qualidade de
têxteis em sempre
Guimarães

Estrada Aldão-Atães

Requalificação com percurso urbano
Inaugurou Parque de Lazer

Vila das Taipas quer ter a primeira
praia fluvial do concelho
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EDITORIAL

Tão claro
como a
água

Oportunidade de ouro!
VÍTOR OLIVEIRA

vitor.oliveira@guimaraesagora.pt

OUTRO PONTO
DE VISTA...

JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES
je.guimaraes@guimaraesagora.pt

Diz quem sabe que Guimarães é uma das cidades melhor preparadas e com mais capacidade de resposta para responder às consequências das alterações climáticas. Diz
também quem sabe que somos uma das cidades que mais valorizou e reforçou as suas
preocupações ambientais. Vem o assunto a propósito de notícias postas a circular
recentemente sobre o trabalho efetuado pelos municípios no combate às alterações
climáticas. Não será necessário fazer um grande exercício de memória para verificar
que o trabalho desenvolvido por Domingos Bragança desde 2013, tem sido gradativo
e substantivo. Tal também não é alheio o facto de, pelo terceiro ano consecutivo,
Guimarães ser o Município mais sustentável do país, tendo obtido a pontuação mais
elevada do programa ECOXXI. Por haver trabalho de terreno, Guimarães é hoje uma
cidade líder que demonstra melhores práticas em adaptação e mitigação às alterações
climáticas. E nem entra nesta equação o entusiasmo, sentido de comunidade e a
envolvência dos vimaranenses em torno da causa ambiental – algo incontestável, que
é tão claro e transparente como… a água! Há obra feita. Claramente. E as bacias de
retenção são um exemplo flagrante. Desde que foram inauguradas em junho de 2015,
têm evitado cheias na zona baixa da cidade. A Academia de Ginástica, um edifício que
consome a energia produzida pela própria infraestrutura, com um elevado grau de
eficiência energética, próximo da autossustentabilidade, é outra medida ambiental de
referência. Mas há mais. A abertura do concurso para adjudicação de serviço de transporte público com uma taxa superior a 50% de autocarros 100% elétricos; a criação
de mais de três dezenas de Brigadas Verdes na proteção do património natural; a
transformação de prédios sociais em edifícios ambientalmente sustentáveis; a intervenção, em concurso de obra, de mais de 300 habitações sociais; os programas educativos ambientais em todas as Escolas, com 50 estabelecimentos de ensino considerados “Eco Escolas”; o “Ecoparlamento”, o Programa PEGADAS… Sim, está claro! E
talvez se perceba, agora, por que razão Guimarães foi a cidade europeia escolhida para
receber a 7ª Conferência do Diálogo de Alto Nível da Plataforma China-Europa para
a Água. Um evento de âmbito internacional, com o apoio da Comissão Europeia, que
decorrerá de 06 a 09 de novembro e que contará com a presença em Portugal de importantes ministros europeus e chineses. Nesta semana, reunir-se-ão em Guimarães
mais de duas centenas de personalidades do setor da água para partilhar experiências
e boas práticas de gestão de recursos hídricos na União Europeia e na China. E, claro,
serão efetuadas visitas ao que tão bom se faz nesta matéria em Guimarães…

REUNIÕES DE CÂMARA

ECONOMIA

Câmara Municipal de Guimarães

Instrumento para o desenvolvimento

A intenção manifestada - mais
uma vez - pelo Município
de fazer coabitar uma rua
para carros (a sul) e outra
para peões (a norte), em
toda a extensão da Alameda
de S. Dâmaso e no Toural
e de transformar a rua de
Santo António, apenas numa
artéria pedonal, num verdadeiro jardim
comercial, é uma oportunidade que vale
ouro no desenvolvimento da cidade e
do seu coração. A perda evidente de
vivacidade (nocturna e diurna) e “músculo” com o fecho de lojas de marcas,
de encerramento de agências bancárias,
com a crise que chegou aos consultórios médicos, e cafés com identidade
histórica e patrimonial como o “Oriental” e o “Toural” - visíveis ainda nos
anos 60, para além dos moradores que
preferiram os apartamentos às casas
tradicionais das cidades mais habitadas, tornou o centro de Guimarães
apenas um sítio para a fotografia. Esta
(nova) oportunidade virá acrescentar
ao investimento que o Município já fez
no alojamento de carros em parques
de estacionamento estruturantes e no
que vai fazer no arranjo e requalificação
de ruas históricas como a de D. João
I e já fez em Camões, e vai fazer na

Caldeirôa, são mais valias que ilustraram por certo o ar de uma cidade em
ebulição e transformação - sem perder as qualidades que a distinguem.
Nem apostar em megalomanias. Com o dinamismo da iniciativa privada
que tem em carteira projectos de alguma dimensão, à volta do centro
histórico, - e dos quais se espera que não sejam só “mais cimento”, o
que era até hoje um torrão amorfo e sem dinâmica, feio e adulterado
pelo tempo, libertará Guimarães e pode fazer dar um salto de enorme
dimensão quando este ciclo de desenvolvimento se completar. É isto que
importa ter em mente, Guimarães não se pode banalizar em capelinhas e os
homens e mulheres que dirigem a cidade não podem temer por ousar e arrojar, fazer
e complementar quem anda para a frente e arrisca, mostrando visão e estratégia,
vincando o desenvolvimento e o crescimento, não se colocando no papel de banais
servidores da causa pública. Os cidadãos não esperam que os seus governantes
apenas governem a cidade para o voto, certo e fácil. Também gostam de ver ousadia que não desperdício - de ver que quem olha pela cidade sabe o que faz e está à altura
das circunstâncias e dos desafios. Não podemos andar todos, sempre a ver, o que
Braga e Famalicão fazem, sobe pena de ao olhar para trás e descontando a mais valia
da cidade histórica e patrimonial, afinal, percebermos que na fila já não estamos em
primeiro mas com o quarto e o quinto à nossa ilharga. E tudo porque vivemos de
acusações mútuas. A hora é de decisão e menos de reflexão porque o diagnóstico já
foi feito e o estudo já está preparado. E devemos contar com a arquitectura e com a
engenharia para resolver o que não podemos. Nem sabemos. Todos gostamos que
Guimarães seja um presépio - que nos trás lindas recordações. Mas desejamos que
o Menino Jesus, S. José e Maria, estejam vivos, comunguem connosco a vida diária
de um centro, outrora praça comercial das mais importantes do país, animada pelo
vai-e-vém de pessoas, pelos serviços, pela actividade bancária, por uma consulta no
médico. Não nos podemos contemplar apenas e ver ao espelho, há que acabar com
esta rotina, apenas dando às pessoas o que hoje se entrega aos carros. Ocupar casas
e edifícios com pessoas e serviços, fazer com que o comércio revitalize a cidade,
que haja novas oportunidades de negócio, que o Natal comercial esteja ao nível de
uma cidade urbana europeia e não seja uma mera festa de aldeia, que as iluminações
tenham sentido e não sejam motivo de propaganda.

PROTAGONISTAS

ITMF

Convenção dos produtores têxteis

IVO MARTINS

Director artístico Guimarães Jazz

A FRASE “...”

O programa é uma espécie de
carta de intenções qual passe
de mágica em que advínhamos o desejo alheio, e é como o
vinho que tem anos de boas
ou más colheitas.
As reuniões de Câmara têm
mostrado debates “desgarrados” e avulsos sobre o
desenvolvimento do concelho, mais
ao jeito de discussão “parlamentar”
pura do que de um órgão executivo.
Fica no ar que as medidas políticas
se tomam por “impulso” ou que
merecem pouco estudo e discussão
técnica. O que pode não ser bem
assim.

L

O que se sente em Portugal
e na Europa é que o desenvolvimento passa muito pela
economia. As opções e prioridades
dos governos são organizadas em
função do ambiente favorável em
que as empresas devem viver para
que a riqueza aumente. Guimarães
tem de convergir nesta área com o
que faz o governo e a UE inovando e
potenciando os investimentos.

L

De nível mundial, com um
elevado número de participantes, e a China com maior
representação, a convenção do sector teria sido uma óptima oportunidade para se aprofundar relações
entre empresas (chinesas) mas a
presença dos empresários vimaranenses não foi de molde a explorar
o potencial de relações externas e de
conhecimento de Guimarães.

L

A sua dedicação ao Guimarães Jazz
tem sido renovada de ano para ano.
Como director artístico do festival
tem feito opções, na elaboração do
programa, que o distinguem. As suas
apostas são arrojadas, sempre justificadas, o que o torna quase insubstituível na tarefa exigente de conciliar
o melhor… do possível. Este ano dá
um contributo ao Jazz português
para se afirmar também em

Guimarães. O número de concertos
com músicos portugueses, é uma
nova frente, de futuro em que há
uma oportunidade de afirmar o Jazz
português, com músicos que aliás já
fizeram parte de outros projectos,
no passado deste festival. Desta
forma o Guimarães Jazz mostra o
seu dinamismo e que há gente que
ou apanha o combóio… ou espera
pelo próximo.
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AMBIENTE & NATUREZA
Candidatura em marcha faz inventário das espécies

Montanha da Penha na rota das
paisagens protegidas
Texto de: José Eduardo Guimarães

Há uma candidatura em marcha para
classificar a montanha
da Penha e integrá-la
na rede nacional de
áreas protegidas, um
esforço comum da
Câmara Municipal
e da Irmandade da
Penha.
u

A Montanha da Penha procura uma classificação que a proteja como um bom sítio natural.

O

perímetro da
futura área
protegida da
Penha terá 353,5
hectares. É um
território ainda
mais vasto mas
só uma parte integrará a
paisagem a proteger. A freguesia
da Costa tem 242,6 ha nessa área,
Abação e Gémeos 79,8, Infantas
22,5 e Mesão Frio 4,6.
Toda esta área terá o
tratamento definido pela estratégia nacional de conservação da
natureza e biodiversidade e, por
isso, vai respeitar o regime jurídico que está definido para esta da
conservação do que é natural em
Guimarães. Todo este conjunto
integrará por certo a futura candidatura a capital verde europeia
(em 2020) que o Município quer
manter viva depois de há pouco
tempo ter falhado esse objectivo.
Mas o que vale a
montanha da Penha em valores
naturais, qual é a sua flora, que

vegetação há por ali e que habiTambém na fauna, o
tats existem?
inventário regista 123 espécies,
No estudo feito para
desde aves a mamíferos, anfíbios
alavancar a candidatura da área
e répteis, o que torna a Penha
a classificar e inclui-la na rede
num “excelente repositório da
nacional de de áreas protegidas,
fauna nacional”. E considera que
ficou a saber-se o que é a Montendo em atenção a área de estutanha da Penha em três domído e a ausência de rios e habitats
nios: valores naturais, paisagem e
aquáticos de maior dimensão, a
valores culturais.
diversidade faunística acaba por
Cartografada a
ser relevante.
área a proteger e analEntre as aves
ESPÉCIES
isando a qualidade
encontradas e
Já estão identifida Montanha seidentificadas como
cadas e cartografadas
gundo os parâmethabitando na mono que permite saber o
ros definidos para
tanha está o búvalor da sua fauna e
o que merece ou
tio-vespeiro, uma
da flora.
não ser preservado
ave de rapina rara e
e conservado, ino morcego-de-ferraventariados que foram
dura-pequeno, espéas suas riquezas florísticie mais vulneráveis que
cas, o inventário mostra que há
existem em Portugal.
321 espécies de flora - sendo o
No que toca a valores
narciso-bravo uma delas, espécie
naturais - geologia e geomorfoincluída no grupo das protegilogia - a Penha não esconde a
das. As espécies mais exóticas
sua característica granítica em
são na sua maioria invasoras, as
quatro áreas desta área a classifichamadas espécies “bravas” sem
car e espalhados por 60 pontos de
qualquer valor.
interesse.

Os blocos graníticos não são
muitos mas distinguem-se pelo
seu calibre e volume.
Como centro de uma
bacia visual, a Penha tem quatro
miradouros: o da capela de São
Cristovão, do Santuário, Pio IX e
o do Promontório sul. A partir de
qualquer destes miradouros, da
Penha pode ver-se, em seu redor,
três espécies de paisagens, o que
lhe dá um enquadramento visual
para o Minho interior, Baixo
Tâmega e Sousa e vale do Ave,
três unidades de paisagem que se
identificam por um simples olhar.
No conjunto cultural, o
inventário identifica sete espaços
distintos: o do Templo e área
envolvente (do século XX), o do
hotel (de 1893), o do início das
obras para a construção do templo (1932) são os mais notórios.
Também há sítios arqueológicos
que se destacam neste estudo.
A montanha da Penha
parte, pois, para a classificação
como paisagem protegida de interesse local, como um território
com “uma paisagem singular”,
destacando-se pelos seus valores
naturais e culturais. O conjunto
de jardins e a colecção botânica
dos mesmos - parque da Penha,
o parque da Pousada de Santa
Marinha, ambos com arvoredo
de interesse público, ajudam a
qualificar a área que se pretende
distinguir como especial no conjunto das áreas de conservação da
natureza definidas no território
nacional.
Sofia Ferreira, vereadora
do Ambiente, salientou o trabalho conjunto da autarquia e da
Irmandade na prossecução deste
objectivo, adiantando que depois
deste estudo segue-se a elaboração do regulamento que a candidatura tem de contemplar, bem
como o plano de acção, a serem
presentes, para uma decisão
final, na Câmara e na Assembleia
Municipal. E só depois sujeita
à aprovação dos organismos da
Conservação da Natureza. n
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REUNIÃO DE CÂMARA
“Qualidade” da intervenção justifica atraso na sua concretização

Uma estrada com perfil urbano
Texto de: José Eduardo Guimarães

A Câmara incluiu na agenda da reunião
descentralizada de Atães/Rendufe, a requalificação da via que começa na estrada nacional
207-4 (em Selho/Aldão) e acaba em Atães.
Uma espécie de prenda - e não promessa - uma
vez que já está em curso de concretização,
e com impacto na mobilidade da população e
dos veículos e no bem-estar de quem vive
em Aldão, na margem da rua 24 de Junho,
fustigada por lençóis de águas pluviais
incómodas e incessantes.
u

C

om uma agenda mais leve, a
Câmara reuniu no salão
paroquial de
Atães, para a sua
habitual reunião
quinzenal. Só
por uma questão
foi aberta à
temática do vale de S. Torcato - a pavimentação da estrada
municipal que liga Fermentões
a Penselo, segue por Selho-S.
Lourenço, entronca coma estrada
A reunião descentralizada em Atães teve uma participação aceitável da comunidade.
nacional S. Torcato-Guimarães e
ida em duas empreitadas, vai chevolta ao eixo municipal Aldão até
gar aos 8,5 milhões de euros. E ter
Atães. Bruno Fernandes (PSD)
um perfil de “qualidade” sublinculpou o Plano Director Munichado pelo presidente da Câmara e
ipal (PDM) de não contribuir
que se tornou na justificação para
para fixar os jovens em S. Torcato
que a obra só agora tenha
e nas freguesias limítrofes,
sido incluída para
assunto abordado no
execução nos planos
período de antes da
PROJECTO
da Câmara.
ordem do dia.
A requalificação da
O seu carácter
Tratanligação Aldão-Atães é
estruturante é
do-se de uma
um projecto de qualainda devido ao
via com enorme
idade e com feições
facto de, desde
tráfego, seja qual for
urbanas.
Fermentões a Atães,
o sentido e o seu uso
a via servir parques
múltiplo por diversas
industriais com enorme
freguesias, só por isso, a
importância pelo tipo de empresua requalificação seria estrusas que a utilizam desde as exporturante. Porém, de um extremo
tadoras a PME’s e que tem uma
ao outro, vertical ou horizontalmente, o certo é que a obra, divid- utilização particular e também
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para ligar Aldão a Atães
esventrado por sucessivas intervenções de redes de abastecimento de água e saneamento, sem
iluminação apropriada, lombas e
buracos, a pedir uma intervenção
completa e total.
A intervenção que vai
ser executada foi explicada pelo
Arquitecto Artur que fazendo
o seu historial não deixou de
recordar as dificuldades do processo, uma vez que a via sendo
agora alargada exigia cedências
de terreno da parte dos moradores, ao longo do seu percurso.

melhorias:
+
+
+
+

Perfil urbano
Estacionamento
Arborização
Contenção de
águas
+ Pisos adequados

de transporte público acentuado,
conferindo-lhe o estatuto de eixo
rodoviário fulcral para seis freguesias directamente e para outras
mais que também dela se servem.
E cujo estado de conservação era
caótico, por falta de estruturas
básicas, com redes de escoamento
de águas pluviais, passeios, piso

Também a qualidade
que a requalificação da via
permitiu que em alguns trocos,
classificados com um perfil mais
urbano, o tratamento seja do
nível de uma alameda, com algumas rotundas - necessárias à visibilidade de quem nela transita,
melhor iluminação e vegetação
ao longo da sua plataforma. que
vai ter dimensões e piso adequados ao tráfego de todo o tipo de
veículos,
O “drama” do escoa-

mento das águas pluviais também foi contemplado com uma
solução que vai atenuar os efeitos
do seu escoamento numa zona de
declive acentuado - da zona alta
de Aldão e Mesão Frio . A água
será recolhida numa primeira
fase num sistema de retenção
rápida e lenta, sendo conduzida
depois para a rede - rios e áreas
menos impermeabilizadas.
Esta é a filosofia geral da
intervenção desde Fermentões a
Atães, com as obras de reperfilamento e requalificação a mudar
o aspecto geral e a segurança do
traçado.
Em algumas áreas, há
obras de arte importantes, desde
passeios pedonais a rotundas e o
alargamento da ponte sobre o Selho no início da estrada para Aldão - rua 24 de Junho. Em Atães,
o projecto prevê soluções para
tornar mais lentas o arruamento
principal de acesso da freguesia,
perto da igreja, onde o declive
permite uma velocidade e preciosidade do tráfego automóvel mais
grave.
Ao longo do traçado e
sempre que possível será mantida a continuidade urbana, isto
é o reforço do estacionamento
de veículos, com mais lugares,
os passeios e as baias de estacionamento serão em granito e em
pavimentos semi-penetrantes e
as águas pluviais desviadas da
estrada e dos passeios, dando
qualidade ao espaço público.
Um tratamento mais
cuidado será dado à zona da
Senhora da Guia, em Atães, dada
a proximidade com a escola,
cemitério e igreja, o centro
cívico da freguesia onde será
dada atenção à área de descida
acentuada que deverá ter pavimento que contenha a velocidade
que se nota naquela descida. Será
uma zona 30, ou seja, onde o
tráfego será reduzido para uma
velocidade não superior a 30kms.
Integrará uma zona de estacionamento maior e o espaço público
permitirá às pessoas andar e
passear sem constrangimentos. n
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REUNIÃO DE CÂMARA
Uma discussão mais parlamentar do que executiva

A coesão (e desenvolvimento) que o
vale de S. Torcato não tem
Texto de: José Eduardo Guimarães

Não passou disso,
foi mesmo uma abordagem de números,
de factos, estatísticas,
promessas, opiniões,
conceitos e pouco
mais, numa reunião
de Câmara “parlamentarizada” onde se
ouviram apenas ecos
de alguns problemas
ou de estratégias
que nunca foram
assumidas no seu
todo pelas autarquias
do vale de S. Torcato.
u

B

runo Fernandes,
da coligação Juntos por Guimarães, introduziu
na reunião, antes
da ordem do dia,
uma abordagem
sobre o vale de
S. Torcato - que
vai morrer por
ali e assim porque em Guimarães o hábito é de cada pensar
por si e para si, sem um olhar de
fundo livre e liberto de grilhetas
partidárias, de estratégias ou de
prioridades.
A Câmara pensa por si,
cada um dos seis presidentes de
Junta pensa para si, as forças sociais apenas se aglutinam em parte
e o vale de S. Torcato continua
O vale de S. Torcato esteve em discussão em apenas algumas áreas.
indefinido, sem estratégia, apesar
de potenciais focos onde podia
ter preponderância concelhia.
Não se notam os impulsos de
O que o vereador do
crescimento na habitação, por
PSD disse sobre o vale que já não
causa do PDM e apenas Aldão
é agrícola pese o verde que se escresce porque há uns anos foi
palha desde o declive de Aldão ao
ali implantado um complexo
alto de Rendufe, estendendo-se
industrial que arrastou nas suas
até ao Picoto (em Gominhães) e
costas um complexo habitacional,
com Atães no vértice oposto, foi
numa conjugação quase perfeita,
que “há uma forte presença da igde urbanização mista.
reja, onde nasce o rio Selho,
No resto do território,
e tem sido notada por
Bruno Fernandes vê a
maus exemplos (as
“visão conservadora
DISCUSSÃO
descargas no rio
do Município” sobre
Teve interesse
Selho provenientes
o território que
mas também foi para
do SIDVA)”.
“impede a abertura
eleitor ver, numa
Contabide novas vias” e o
reunião muito
lizou a perda de 330
crescimento habita“parlamentar”.
residentes nos últicional com a certeza
mos anos ou décadas,
de que “é possível
acentuando a sua caracplanear no território áreas
terística de “museu” agrícola, sem
de implantação industrial e áreas
um modelo de desenvolvimento
habitacionais”, de modo a que
que “não desenvolve”. O Vale de S.
o vale de S. Torcato seja coeso,
Torcato está, na opinião de Bruno
progrida e cresça em desenvolviFernandes, “condenado pelo
mento.
modelo actual, afasta os jovens e
E questionou peras empresas” porque “o PDM tem
guntando: “para que servem os
sido castrador para este território”.
equipamentos instalados no ter-

“

Está na hora
de colocar a
Águas do Norte
em Tribunal e
o Município
tomar uma
posição.”

ritório se não há população para
os usar”.
Em jeito de abrangência territorial, Bruno Fernandes
abordou os problemas do vale
de S. Torcato, lamentando “este
tempo que demora a concretizar…
a requalificação da estrada Aldão/
Atães”, lembrou a implantação
de uma união de freguesias que
“não respeitou a vontade do povo”,
o “mau estado do equipamento
escolar” e o que se está a passar
com “a poluição do rio Ave”.
Incitou a Câmara de
Guimarães a seguir o exemplo da
Câmara de Vizela, pois “está na
hora de colocar a Águas do Norte
em Tribunal e o Município tomar
uma posição”. Porque o rio pede
que haja correcções nos emissários para evitar mais derrames e a
empresa Águas do Norte “deixe
de dar justificações que dão vontade de rir”, como a de dizer que as
infraestruturas não estão preparadas para evitar que um rio seja
poluído. Acusou a Agência Portu-
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”

guesa do Ambiente de “constantemente prejudicar Guimarães”.
O presidente da Câmara
quis demarcar-se do retrato e
da opinião de Bruno Fernandes.
E foi claro: “o modelo que tem
para o vale de S. Torcato não
coincide com o nosso…o nosso é
mais contemporâneo”. Esclareceu
que o PDM tem sido trabalhado
com mais de 10 entidades e, por
isso, avisou: “não contem comigo
para estragar o vale de S. Torcato,
rasgando-o por todo o lado”.
“Anunciamos mais de
8 milhões de investimento, para
refuncionalizar o território, um investimento que vai servir o parque
industrial de Selho e é preciso
desmistificar que não há demora
nenhuma na execução da obra…
há é um conjunto de regras da lei
dos contratos públicos que temos
de cumprir… isto é demagogo e
populista… dizer que há muita
demora nesta empreitada… só
para repavimentar leva sete a nove
meses.” - sustentou.
Domingos Bragança
defendeu que “se quisesse fazer
uma obra barata, sem qualidade
gastava 2 milhões e já a tinha feito
há dois anos…”. “Não, nós queremos qualidade” - vincou. Para
acrescentar que “não há dinheiro
para tudo” mas sustentando que
“desde 2013 nunca houve tanto
investimento nas freguesias”.
Sobre a diminuição
de população no território, o
presidente da Câmara entende-o
como um desejo das populações

“quererem mudar, é normal, a
mobilidade nos territórios regista
essas deslocações”.
Sobre a poluição do Ave
e seus afluentes, Domingos Bragança respondeu que “o mais fácil
era fazer como Vizela e mandar o
assunto para o Ministério Público”. Porém, informou que “há um
plano para o Ave… Vizela e outros
rios… a Câmara está a criar uma
forte sensibilidade ambiental nas
empresas e nos cidadãos, com a
criação das Brigadas Verdes, é um
processo moroso” que há-de dar
frutos.
Sobre as obras no
parque escolar, o presidente da
Câmara recriminou os que só
agora se lembraram de falar da
falta de obras nas escolas. “As escolas EB 2,3 do concelho passaram
20/30 anos sem obras e ninguém
se importou com isso… e foi a
Câmara que começou a mexer
com o assunto e agora querem que
nós façamos tudo em quatro anos.”
Concretamente sobre a escola de
S. Torcato, Bragança disse que “o
projecto está a ser trabalhado, não
há dinheiro e só com apoios comunitários é que a obra avançará”.
André Coelho Lima
lembrou que desde 2014 todas
estas escolas precisam de intervenções. “A das Taipas estava
em degradação completa, até as
paredes eram de amianto. A escola
de S. Torcato merece mais atenção,
com uma cobertura que podia
tornar mais polivalente o espaço
de recreio”.
Também o presidente
da Junta, Alberto Martins, quis
dizer de sua justiça. “Fui dizer à

associação de pais que era melhor
aguardar mais um pouco e ter
uma obra de qualidade, porque
importa manter o número de
alunos da escola EB 2,3 que serve
outras freguesias”. Foi isso que
Bruno Fernandes acrescentou
dizendo que “a escola é do vale de
S. Torcato e as promessas feitas,
em 2014, eram as de que as obras
de requalificação seriam feitas
naquele mandato. Foi apresentado
um projecto sem garantias de poder ser cumprido, criou-se expectativa e se não era da competência
da Câmara é uma falha que tenha
sido prometido”. n

“

Foi a Câmara
que começou
a mexer com o
assunto e agora
querem que nós
façamos tudo
em quatro anos.”

Patrício Araújo apresentou novos projectos para Atães/Rendufe.

a Voz dos Autarcas
u Conceição Castro (Aldão)
Dedicou-se a contactar os proprietários dos terrenos confinantes
com a rua 24 de Junho, de modo a que o alargamento da via fosse
consumado de uma ponta a outra e com menores custos para o
erário público. Cumpriu a missão ao conseguir a cedência das 26
parcelas de terreno necessárias sendo apenas três adquiridas com
pagamento aos seus proprietários. E deixou claro que: “o maior
problema da rua 24 de Junho, não é o piso - e as fissuras que provoca
nas habitações - os problemas são mais graves, nomeadamente o que
que diz respeito ao escoamento das águas pluviais. Desde Aldão de
Cima, numa zona de declive acentuado, começam a escorrer águas
que misturadas com terra, se transformam numa lama que entope a
rede de águas pluviais, criam menções de água na estrada, inundando
as habitações. Quando chove… ninguém pára aquele turbilhão…”
Outro problema é o barulho provocado pelo latir dos cães que se
alojam no canil municipal. O desasossego nocturno que provocam
os animais espalha-se e muita gente fica incomodada. “A continuar
o canil em Aldão, ao menos que o espaço seja insonorizado quando se
fizer o seu alargamento”, pediu Conceição Castro. O presidente da
Câmara elogiou o “trabalho incansável” da presidente da Junta na
aquisição de terrenos e prometeu ter em conta as observações sobre
o canil.
u Alberto Martins (S. Torcato)
Diz que não há dia de atendimento na Junta que não receba pais a
reclamar pelas condições da escola EB 2,3. E o que tem feito o autarca? “Como é importante manter o número de alunos naquela escola,
apelo à compreensão dos pais para que aceitem esperar
que a obra de requalificação tragam mais benefícios para
os alunos, esperando que o presidente da Câmara pressione o Governo a ter em atenção a sua responsabilidade”.

PROTAGONISTAS!

“Se quisesse
fazer uma
obra barata,
sem qualidade
gastava 2
milhões e já a
tinha feito há
dois anos...

u Patrício Araújo (Atães/Rendufe)
“Assim custa menos ser autarca”, resumiu Patrício Araújo,
presidente da união de Freguesias Atães/Rendufe quando se referiu às obras que a Câmara vai executar, nomeadamente a da requalificação da estrada que liga Atães até
à entrada da EN 207-4 em Selho S. Lourenço e a ponte
que se alargará sobre o rio Selho. “São bem exemplo do
paradigma do vale de S. Torcato” - salientou.

u As presenças notáveis e notadas
A reunião em Atães/Rendufe, fez encher o salão
paroquial com os convidados para a sessão. Desde o deputado da AR Luís Soares, aos presidentes das empresas
municipais Vimágua e Vitrus, aos ex-presidentes das Juntas de Atães
- Bento Ribeiro e Fernando Alves - de Rendufe - José Poças, todos
se perfilaram nas primeiras filas da plateia. Também lá estiveram
os autarcas actuais das seis freguesias do Avel de S. Torcato: Arosa/
Castelões, Atães/Rendufe, Selho/Gominhães, Gonça, S. Torcato e
Aldão. O conjunto foi completo pelos assessores políticos do presidente e vereadores, técnicos ligados ao ambiente e obras municipais.
As empresas mais representativas do vale de S. Torcato também
estiveram presentes: JAF, Confecções Cunha Ribeiro, Manuel Carvalho, entre outros. Bem como dirigentes de algumas associações. E
a escola local com um grupo de alunos que cantaram nesta “Câmara
Aberta” que durou mais três horas para os jornalistas. E, por fim, o
Pároco da Freguesia, com um “sermão” com recados e conclusões da
reunião. “A proximidade gera humanidade e as duas geram civismo”
salientou o padre Domingos que encontrou nestas três palavras o
melhor resumo para a reunião. Sobre a estrada, não deixou de advertir para prevenir os perigos que daí podem advir… Uma estrada
precisa de ter visibilidade, ter linhas marcadas, valetas limpas (e sem
lixo que a população não pode mandar para lá), árvores que não
causem perigo, sem rampas notórias. Quis falar da capela mortuário
por a sua edificação estar associada ao contributo da Igreja com o
terreno, também sobre o turismo “a história deve ser algo de apaixonante que nos ponha a alma em fogo”. n
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REUNIÃO DE CÂMARA
Bragança diz que não há dinheiro para tudo

Monteiro de Castro queria uma ciclovia

“E

stava a contar com uma
ciclovia” neste
trajecto e neste
projecto, desabafou António
Monteiro de
Castro, vereador
do CDS .
Dizendo que,
na sua opinião, as ciclovias devem
ficar junto das estradas, para
aproveitar os traçados rectilíneos
“e se queremos implementar a
utilização da bicicleta até 2030”,
esta seria oportunidade para não
desperdiçar.
Monteiro de Castro
entende que se “deve acentuar o
quotidiano” deixado as ruas e vias

bem iluminadas…
Questionou, depois,
porque “não se instala uma
ciclovia”, neste percurso? E mais
questões colocou Monteiro de
Castro, interrogando porque é
que “este troço não seguiu até S.
Torcato, pois era pertinente dar
prioridade a S. Torcato”.
Domingos Bragança
respondeu à questão das ciclovias
- vias segregadas - são construídas “quando podemos” e a ideia
é fazer com que “a bicicleta use a
própria estrada, com sinaléctica
adequada, pintada no chão”.
Sobre não estender até S.
Torcato, estes melhoramentos, o
presidente da Câmara esclareceu
que “o dinheiro não chega para

Ciclovia não foi considerada importante no projecto.

tudo, ao mesmo tempo, esta obra
Fermentões, Penselo, Selho, Aldão
até Atães custa 8 milhões…”

Porém, deixou antever
que a ligação da Volta de Pedroso
(em Azurém) até S. Torcato, está

a ser trabalhada, começando a
Câmara com a “expropriação de
terrenos”, sem contudo incitar os
autarcas de Selho/Gominhães e
S. Torcato a utilizar a metodologia usada em Atães/Aldão, onde
Conceição Castro, autarca de
Aldão teve papel importante na
mobilizando dos proprietários
de terrenos confinantes com a
estrada a contribuírem para o seu
alargamento, um projecto que
começou em 2013 e que agora se
concretiza.
Explicando que “o que
fazemos é com muita qualidade”,
o presidente da Câmara lembrou
que vale sempre a pena “esperar”
porque fazer projectos, adquirir
terrenos, executar a obra, demora
tempo. E foi esse tempo de espera
que o levou “a pedir desculpas às
gentes de Fermentões e Penselo
pela demora na execução desta
obra de requalificação da estrada
municipal”. n
PUBLICIDADE
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REUNIÃO DE CÂMARA
Ideias avulsas sobre uma actividade económica

Mostrar o que se quer no turismo…

A

estratégia de
turismo, que o
executivo de Domingos Bragança
abraçou como
a sua opção
para captar
mais turistas
para Guimarães
também foi apresentada em Atães, num “sinal de
que o turismo tem a ver com todo
o território” vimaranense, como
sublinhou Filipe Roquete, da
Bloom Consulting.
A apresentação não
trouxe de nada de novo à maioria
dos presentes e a intenção fica
apenas como um registo de que
nas reuniões descentralizadas
também se pode ir mais além da
agenda, o que faria mais sentido
se, por exemplo, fossem convidados os operadores de turismo
situados no vale de S. Torcato a
quem tal proposta e estratégia
interessaria.
De facto, do alojamento
local, a turismo de habitação,
turismo religioso e outros operadores hoteleiros, seria possível
reunir um auditório mais interessado na problemática e a quem tal
divulgação poderia ser útil, tendo
como limite geográfico o vale de
S. Torcato.
André Coelho Lima
(PSD), esboçou um comentário
alargado sobre o que poderia ser
um tema abrangente dos políti-

cos vimaranenses. Acentuou a
importância “como perspectiva,
a estratégia mas também a visão
sobre o turismo” que o Município
há-de ter sobre uma área de actividade que continua “desgarrada” em termos funcionais dentro
do Município, quando se lhe
recolhe uma importância mais
económica do que cultural, logo a
ser encarada como um negócio e
menos como uma bandeira, seja
ela qual fôr.
Sobre a “garra vima-

“

Não podemos
correr o risco
de mandar para
fora o que nós
temos orgulho,
pois não é
fácil vir de fora
e sentir o que
nós sentimos.”

Falar de turismo em Atães só por circunstância e por pedagogia.

ranense” que a proposta agarra
como ideia central, o vereador
do PSD entende que isso é uma
visão de fora para dentro, que nos
“apouca”, reconhecendo que o
trabalho feito é “um levantamento
positivo mas um pouco aquém
para fixar quem nos visita, que
não vai além de duas a quatro
noites”, logo curta estadia que
não enlaça os visitantes. Deu o
exemplo, da cidade italiana de
Siena - “onde ninguém entra sem
ser controlado” - uma forma de

Mais central e perto da igreja da paróquia

Nova capela mortuária
Uma casa mortuária
volta a ser uma preocupação da
Junta de Freguesia. O alargamento do cemitério de Atães arrastou
consigo o desmoronamento de
uma capela existente, construída
na presidência de Bento Ribeiro.
Agora, Patrício Araújo,
presidente actual entende a capela

mortuária deve ficar situada perto
da igreja de modo a ter utilidade
para os cidadãos, ao contrário
da anterior que ficava dentro do
próprio cemitério.
“Há uma parcela de
terreno de cerca de 500 m2, entre
o adro da igreja paroquial e uma
zona de estacionamento, pertença

da Diocese que, por acordo com a
Junta, cedeu o terreno para ali implantar a nova capela mortuária”
- esclareceu o presidente da Junta,
no decorrer da reunião.
“A população tem
aumentado e daqui a dois anos
esperamos ter a obra executada e
pronta” - disse o autarca. n

retenção que podia caber na
Sobre outras “marcas” algumas
estratégia turística de Guimarães
das quais lançadas durante a CEC
para alongar as estadias dos turis2012, o vereador do PSD reconmo em Guimarães.
hece que “a Plataforma das Artes
Mais do que “a garra
não tem uma marca distintiva
vimaranense” André Coelho
para além de 50 kms de GuimLima quis evidenciar o conceito
arães”, porquanto, a estratégia de
que o ex-Presidente da República,
turismo para divulgar e difundir
Jorge Sampaio, avançou sobre
Guimarães no mundo, passa
Guimarães quando defendeu
muito pelo “trabalho feito junto
que “aqui se vivia um
de operadores turísticos”
patriotismo de cidade”,
sobre quem recai mais
AGENTES
mote que bem podia
a responsabilidade
Seria bom se os
ser enquadrável na
de escolha dos esoperadores de turismo
estratégia apresentrangeiros nas suas
em Atães/Rendufe tivestada.
viagens de turismo.
sem sido convidados
Na sua
Enquanto acpara a reunião.
intervenção, o
tividade económico,
vereador do PSD
o turismo devia ter
sublinhou que “não
mais “peso na economia
podemos correr o risco de
local - defendeu o vermandar para fora o que nós temos
eador - e não tem porque lhe falta
orgulho, pois não é fácil vir de fora
um hotel internacional”, numa
e sentir o que nós sentimos”.
estratégia hoteleira que devia ser
Sobre as “marcas locais”
mais importante do que é.
importantes no turismo, André
Apesar de tudo, em GuiCoelho Lima também falou da
marães “a importância económica
Citânia de Briteiros como “avô
do turismo é razoável e pode
de Portugal”, mostrando que
atingir 5% da economia local” e
Guimarães “tem duas origens,
por isso sugere que “a actividade
a da pátria nossa e outra mais
túristica em Guimarães mereça
remota da pré-invasão romana”.
afinações”. n
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URBANISMO
Câmara dá um “impulso” à revitalização do comércio de cidade

Uma grande avenida comercial desde a
Srª da Guia até à antiga estação dos CTT
alimentam as cidades modernas.
na nossa dimensão comercial”.
A Coligação Juntos Por GuiGuimarães é uma
marães, pelo vereador Bruno
cidade atractiva do ponto de vista
Fernandes, saudou a preocupação cultural, turístico, de restauração
e considerou-a um sinal “positivo”
mas ainda há muitos vimaranensu A Câmara assumiu o “impulso” de dar vida
sem deixar de salientar “as coisas
es a “fugirem” a uma vida normal
ao centro da cidade, através do comércio, reque foram colocadas de parte” ao
na sua cidade. E a procurar “fora”
longo dos tempos e que “estamos
o que outros encontram “cá dencuperando algumas ideias de encerramento de
a pagar por isso”.
tro”.
ruas ao tráfego automóvel. É o caso das ruas
A insolvênSão precisos quatros
cia da ACIG serviu
anos para mudar este
norte da Alameda, Toural (norte) e a toda a rua
RUA
de alerta mas o
paradigma comerDe um lado ao
de Santo António até à antiga estação dos CTT.
desaparecimento
cial. Este prazo
outro daria à cidade
de uma associação
definido por Douma projecção inquescentenária - com
mingos Bragança,
turistas e visitantes e até público
ns entendem-na
tionável e com vários
múltiplos serviços
como necessário
para as actividades vastas no
como um
benefícios.
prestados à cidade
para concretizar
domínio cultural;
“impulso” de
- é “sintoma” que
uma solução de
Quarto, que este sinal
momento, outros
revela algo mais e que
mudança no comércio
seja uma vontade inequívoca
como mais uma
Domingos Bragança entende cidade, pode até ser mais
e não um circunstancialismo
“tentativa”.
deu como o click que faltava para
curto. Mas decidir para além do
que sirva apenas para satisfazer
Admite-se até
ir em frente, colocando a Câmara
“impulso” ou da “intenção” é que
clientelas ou interesses partidárique seja uma
ao lado dos comerciantes, investinão pode levar tanto tempo.
os, afirmar lideranças, servindo
“resposta” tardia.
dores e promotores, para ir mais
A desculpa, sempre
apenas e só interesses específicos
Porém, a “vonalém e provocar uma rotura, pribadalada, de que não havia
de Guimarães e dos vimaranenstade” manifestada pela Câmara,
meiro, com o passado recente, e
parques de estacionamento para
es;
através do seu presidente, na
depois, uma viragem que mostra
saldar as perdas de lugares nas
Quinto, finalmente, que
última reunião de Outubro, tem
que “há qualquer coisa de errado
ruas que ficariam dedicadas aos
não seja preciso um milagre de
de ser testada.
peões, já não se ouvem, nem são
Primeiro, para que se
O traçado da nova artéria pedonal teria um impacto tremendo na qualidade de vida na cidade.
credíveis. O estacionamento no
perceber até que ponto Domingos
parque de Camões, na Plataforma
Bragança e seus pares pretendem
das Artes, no recinto da feira continuar na senda de decisões
apenas indisponível à Sexta-feiestratégicas e estruturais que
ra - com o Toural a escassos
marcarão os anos seguintes da
minutos - vieram mostrar-se,
vida da cidade;
tal como outros parques no
Segundo, para ver se
mesmo perímetro, estruturas
a Câmara acompanha a iniciaque permitem a adopção de
tiva privada numa altura em
soluções urbanísticas de cidade
que esta assumiu uma enorme
que possam permitir um centro
preponderância - nunca vista
comercial aberto e de ar livre,
- de mexer no miolo urbano, de
passível de ser obra emblemática
diversas formas e feitios, e com
e marcante - em toda a extensão
investimentos que darão uma
da avenida que começará na
outra dimensão ao coração e à ciSenhora da Guia e pode terminar
dade de Guimarães em si;
na rotunda, à beira da antiga esTerceiro, apostando no
tação dos CTT, no final da rua de
comércio como uma outra âncora
Santo António. E consigo arrastar
de desenvolvimento e coesão
soluções para que os edifícios
da cidade, onde sejam vivos os
habitacionais sejam ocupados
sinais de uma cidade mais urbana
por pessoas e serviços, em
- quiçá cosmopolita - capaz de
conjugação com os alojamentos
arrojar, sem medos e animar-se
locais que já se instalaram na
com algo que valha a pena, não
periferia. n
apenas na Páscoa ou no Natal
mas durante todo ano, que capte
Texto de: José Eduardo Guimarães

U

Santo António e outros santos
que habitam nas imediações desta
grande avenida comercial - sem
carros - para a tornar verdadeira
e exequível porque não precisará
de grandes investimentos mas
apenas que seja dado ao peão o
que hoje se dá ao carro.
A intenção agora
lançada em remoque ao fervor da
oposição de que Guimarães está
a ficar para trás e atrás de outras
cidades, mais dinâmicas a desenvolver iniciativas que são prova
de desenvolvimento, podia ter
sido feita com pompa e circunstância, até para ser mais credível
e evidenciar que se quer efectivamente, e não ser mais uma
declaração política de projectos
que se anunciam e demoram anos
a concretizar.
O presidente da Câmara
“preocupou-se” com o estado do
comércio, após a insolvência da
ACIG e a falta de comércio local
e de qualidade, com marcas bem
conhecidas, de ruas pedonais, que
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PLANO 2020
Plano de actividades para 2020 foi aprovado pelo PS

Reforço da coesão territorial medido
pelo investimento nas freguesias
O orçamento para
2020 da Câmara
Municipal é de 116
515 723 euros que
sendo que 28,6 serão
gastos com despesas
de pessoal.
u

O

nde vai a Câmara
Municipal gastar
a verba inscrita
no seu orçamento para 2020?
Grosso modo, há
18 milhões destinados às funções
sociais na área
da educação,
saúde, habitação acção social.
cultura, património e desporto.
Na habitação e serviços
colectivos, estão previstos 3,3
milhões para subsidiar o plano
de acção para a habitação e neste
particular para a eficiência energética das habitações sociais.
Na malha urbana, há
projectos estruturantes para a
vila das Taipas. São 5,5 milhões a
gastar até 2021, num projecto de
reabilitação urbana que vai alterar
a actual Avenida da República; no Monte do Cavalinho, o
investimento será privado, mas a

Câmara prevê a construção de via
estruturante que ligue a rua António Costa Guimarães à Avenida
D. João IV - uma via para suavizar o tráfego automóvel.
A Cultura e Património
terão 2,2 milhões e neste valor está incluído o custo com a
construção da Torre da Alfândega
e da reabilitação dos Fornos da
Cruz de Pedra.
No desporto, está previsto um novo pavilhão para a
EB 2,3 João de Meira, o início da
construção da Vila Desportiva de
Ronfe, de uma nova piscina na cidade e a renovação do Multiusos.
A educação tem associada uma
verba de 11,8 milhões de euros,
sendo os projectos educativos e
o programa de enriquecimento
curricular e refeitórios escolares
dos Jardins de Infância estão
contemplados com 6,3 milhões.
A acção social vai contar
com 2,3 milhões destinados à

rede social. Na cultura, o orçamento é de 5,3 milhões com
subsídios directos e programa de
apoio a instituições.
A Câmara vai substituir-se ao Estado, destinando 1
milhão de euros à ampliação da
urgência do Hospital Senhora da
Oliveira e a construção do novo
centro de saúde de Moreira de
Cónegos.
Nas funções económicas, indústria, energia, transportes e comunicações, turismo
o investimento global é de 20
milhões mas no fim do mandato pode chegar aos 56 milhões
quando for implementado o
plano municipal de transportes.
Na indústria e energia,
há 3 milhões destinados a requalificar parques industriais.
A rede viária vai absorver 13,9 milhões de euros com
obras na cidade - rua D. João I
e rua da Caldeirôa e rua Padre

António Caldas-; nas vilas e
freguesias ligação Aldão-Atães
e na ligação Fermentões-Selho
S. Lourenço, e ainda da ligação
Reboto-Mouril em Silvares.
Para o turismo há 700
mil euros onde estão incluídos
341 mil euros para a Turitermas
e 92 mil para a Turipenha e 75
mil euros para a estratégia de
turismo, a cargo da Bloom Consulting. O programa “Guimarães
Marca” será dotado de 194 mil
euros.
Os encargos com a
participação de Guimarães nas
associações municipais vai chegar
aos 700 mil euros - Amave, CIM
do Ave e Quadrilátero Urbano.
As receitas previstas
para 2020 em impostos directos
são: 18,8 em IMI, 3,8 em imposto de circulação, IMIT 6,8 e
Derrama 3,9. Acrescem taxas de
1,9, impostos indirectos 2,0. Do
Estado, a Câmara vai receber 15,4
do Fundo de Equilíbrio Financeiro (receitas correntes) e 1,7
de receitas de capital. O Fundo
Social Municipal vai contribuir
com 3,4 sendo as receitas de IRS
de quase 5 milhões de euros. No
total, o orçamento da CMG para
2020 terá 84,1 milhões de receitas
correntes (para 69,7 de despesas correntes) e 32,3 milhões de
receitas de capital (para 46,7 de
despesas de capital). n

Oposição vota “não” ao plano e orçamento municipal

E mostra divergência sobre modelo de desenvolvimento
O que tem sido um
casamento “de facto”,
ao longo de anos,
virou divórcio, entre
PS e Coligação Juntos
por Guimarães, no
que ao Plano de Actividades e Orçamento
para 2020 diz respeito.
u

Os vereadores da
Coligação Juntos Por Guimarães
passaram o ano, a votar, por unânimidade, as propostas avulsas
da gestão municipal, ao lado do
PS, numa espécie de “namoro” e
de convivência política - estranha
para alguns - que impedem a
afirmação de um projecto político
e de desenvolvimento alternativo.
Porém, na votação do
plano e orçamento e instrumentos conexos da gestão municipal
para 2020, os vereadores da dita
oposição, entenderam que o consenso até agora manifestado, não
se aplicava aos grandes documentos da gestão municipal e onde se
condensam as medidas avulsas
que vão sendo propostas ao longo

do ano. Bruno Fernandes (PSD)
notou a ausência de referências
ao desenvolvimento económico
naqueles documentos apenas
reconhecível na intenção de
“requalificação dos parques urbanos com um orçamento de 1,7
milhões de euros”, onde nem uma
referência “há para novos parques
industriais”.
“Só isto bastava para que
não viéssemos cá votar” os instrumentos da governação municipal,
disse Bruno Fernandes que considerou o orçamento municipal
para 2020, como de “gestão corrente” e que dedica “investimento”
no desenvolvimento urbano “do
espaço público que foi abandonado
nos últimos anos e que foi levado a

um ponto de degradação por falta
de investimento”.
No elenco de críticas
para justificar o “não” às medidas
de política para 2020, o vereador
do PSD também, notou, que a
Câmara nada faz para recriminar
a empresa Águas do Norte que
“continua a poluir os nossos rios,
comprometendo a candidatura a
capital verde europeia”.
Outra crítica, evidenciada pela Coligação Juntos Por
Guimarães (CJP), foi a de que
continuamos “na pré-história do
transporte público, pois só temos
um autocarro eléctrico na cidade
que tem ambições ambientais”
evidentes. Outros assuntos fazem
parte do cardápio de razões que

justificaram o voto negativo dos
vereadores da CJG: o financiamento das freguesias que mantêm
as mesmas verbas, nenhuma
referência sobre o futuro da
Plataforma das Artes - ícone de
2012-, a manutenção da carga
fiscal municipal.
Por o voto da CJG, em
2018, ter sido de abstenção, Bruno Fernandes justificou que “temos razões objectivas para votar
agora em oposição aos desígnios
para 2020 porque mantemos
divergência sobre o modelo de
desenvolvimento para Guimarães”.
Politicamente, o vereador do PSD
entende que só assim “reforçamos
a nossa divergência em aspectos
fundamentais”. n
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ECONOMIA
Conceito de “parque industrial” à vontade do freguês

À procura da arca perdida…
Texto de: José Eduardo Guimarães

O investimento exterior, de grandes empresas e a ausência ou não de parques industriais,
a vulgarização do próprio conceito de parque
industrial, tornou-se numa espécie de “arca
perdida” onde todos os políticos locais querem
tomar o papel de Indiana Jones...
u

É

uma procura
permanente
de argumentos
para, pela economia, os partidos
políticos locais
se beliscarem
mutuamente.
Sem resolverem qualquer

problema.
Tem sido frequente ver
que o investimento estrangeiro,
afinal, vai para Famalicão,
Santo Tirso ou Braga e não para
Guimarães. Quem está no poder
defende-se com o “Guimarães
não pode ter tudo” e quem vive na
oposição insiste que “o poder não
faz o que devia”.
Mas nunca ninguém
aprofundou a razão de tal opção
- dos empresários -, nem se
questionam os motivos porque
a opção nunca é Guimarães mas

O conceito de parque industrial não devia ser vulgarizado.

sim os concelhos à sua volta.
O segredo guardado por
esta “arca perdida” nem sequer
é conhecido porque os políticos
preferem a cobiça à investigação,
o atirar de culpas mútuas, sem
fazer o que deve ser feito em termos de afirmação da realidade e
das potencialidades de Guimarães
face a outros Municípios.
Por certo, se escavassem
à procura dos argumentos que
fazem decidir investidores, tomariam outras atitudes e comportamentos políticos.
Monteiro de Castro,
vereador do CDS, eleito pela
Coligação Juntos por Guimarães,
é mais prudente e convidou à
reflexão. Elegeu as infra-estruturas do porto marítimo de Leixões
e o aeroporto como essenciais
nas opções que têm sido feitas,
conferindo-lhes uma importância
decisiva pela sua proximidade na

escolha dos locais onde se fazem
investimentos.
“Temos de ter consciência destas debilidades de Guimarães”- defendeu o vereador
centrista. E apontou algo que
“possa compensar a distância de
Guimarães ao Porto” citando o
exemplo da “Cães de Pedra” que
deixou Guimarães para se instalar
em Matosinhos.
Vejamos, entretanto,
o que se passa com os parques
industriais. Os que temos, apesar
dos reparos das empresas, são
deixados ao Deus dará. Os melhores transformam-se em piores,
perdem qualidades infra-estruturais, não são complementados
com serviços, nem com vias que
os aproximem mais das auto-estradas para que os produtos fabricados pelas empresas
tenham uma rapidez maior na
sua chegada ao consumidor

final. Perdem capacidade de
expansão. E se confrontarmos
os nossos parques industriais
com os “polígonos industriais”
sucedâneos da vizinha Espanha,
então constatamos que vivemos
em realidades bem diferentes.
Mesmo que se vá dizendo que há
mais espaço para as empresas se
instalarem, o que é diferente de
dizer que os parques industriais
se vão criando, quando o que se
vê é empresas a instalarem-se ao
longo de estradas, sem estruturas
de apoio.
E para as novas empresas surgem alternativas avulsas.
Por sua iniciativa, o empresário
instala-se num terreno que
comprou a bom preço num sítio
qualquer. Mais tarde, há um
outro que se instala ao lado e
assim começa a cristalizar-se um
“parque industrial” - não como
um local estruturado e ambien-
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ECONOMIA
Será na zona sul do concelho e em Moreira de Cónegos

Câmara procura terreno com 100 hectares
A Câmara Municipal procura na zona
sul do concelho, um
terreno com 100 hectares que possa estar
disponível para um
grande investidor.
u

M

oreira de Cónegos pode ser
a freguesia a
contemplar com
esta escolha.
O Município
procura uma
área enorme
de terreno, que
pretende transformar em área
empresarial. É uma ideia avulsa
e não acompanhada de estudos
conhecidos que levem a perceber
o que se quer: se contrapor a
Santo Tirso onde a Airbus vai investir 40 milhões numa unidade
subsidiária das aeroestruturas, ou
concorrer com outros potenciais
investimentos que venha a ser
instalados na região do Ave mas
que ninguém advinha quando se
consumarão.
“A apetência pelo
território é enorme e não temos

instrumentos para suster um
aumento do preço de preços que inviabilizem investimentos” - revela
o presidente da Câmara.
Contudo, Domingos
Bragança apenas esclarece que
tem “um modo não tradicional”
de trabalhar o PDM para escol-

her o terreno com os tais 100 ha,
necessários para grandes projectos ou novas áreas empresariais,
o que passa por desclassificar
terrenos das reservas agrícolas ou
de floresta, precavendo a especulação do preço dos terrenos. n

Estado do concelho visto pelo presidente da Câmara

Não há áreas degradadas nem abandonadas
talmente sustentável mas como
um aglomerado de empresas que
resolveram o seu problema de instalação. A isto começa a chamarse parque industrial, com as
mesmas vias, os mesmos acessos,
sem infra-estruturas. Replica-se
o exemplo noutros lados e no
território municipal criam-se
parques industriais sem estratégia
alguma porque tudo começou
porque o dono da fábrica xis
encontrou num lado qualquer o
terreno ideal para implantar a sua
fábrica e expandir o seu negócio.
É com esta realidade que
vivemos há imenso tempo sem
que alguém altere o que quer que
seja, na dimensão, na qualidade,
na localização de parques industriais, que deviam ser e nascer
estruturados e não por pressão
da procura que faz com que as
empresas se instalem onde lhes
der mais jeito. n

“Há uma crise de procura de terrenos para indústrias
que temos de resolver” - revelou o
presidente da Câmara.
Olhando para os
“parques ou áreas empresariais existentes”, Domingos Bragança não
encontra uma que esteja devoluta
ou degradada. E tal deve-se ao
facto de a retoma económica ter
sido aproveitada pelas empresas
vimaranenses.
Defendendo que o
desenvolvimento também passa
pela educação, pela ciência, pela
investigação e também pela
cultura, o presidente da Câmara
mostra-se satisfeito com o estado
do concelho, reconhecendo que
a cidade é atractiva, as vilas e
freguesias também.
E tudo por causa das
políticas públicas municipais.
E da acção do presidente da
Câmara, lembrando o caso da
urbanização do Cavalinho, em

Guimarães não tem cemitérios industriais.

que a Câmara se empenhou por
encontrar a melhor solução.
Sobre a afirmação de
Bruno Fernandes (PSD) de que “o
Monte Cavalinho caiu em sorte...

à Câmara”, Domingos Bragança
não se fez rogado e chamou para
si os créditos da solução encontrada. “O presidente da Câmara
fez acontecer... tudo estava feito

para continuar o loteamento nas
condições do alvará, num projecto
de 200/01 mas o presidente foi
à hasta pública e encontrou-se a
solução mais adequada aos interesses do Município”.
Revelou ainda que “o
projecto para a zona do monte
de Cavalinho” está a ser muito
discutido, Domingos Bragança
entende que “uma via tem de ser
construída na urbanização, em
terreno cedido pelo proprietário,
tal como um parque de estacionamento”, não deixando perceber se
há ou não questões que possam
alterar os compromissos assumidos. Apenas admitiu que a
Câmara se possa pronunciar,
de novo, se houver ajustamentos
a fazer no projecto que se
discute. n

14

guimaraesagora.pt | outubro 2019

guimarães, agora!

GUIMARÃES JAZZ
Programa com Jazz de Chicago e com músicos portugueses

Jazz em festival que marca Guimarães
Os nomes do cartaz
são da melhor escola
americana, os músicos portugueses vão
ter uma participação
mais acentuada no
que se entende como
uma afirmação do Jazz
nacional.

GUIMARÃES JAZZ
Visões sobre o evento

u

J

á é um festival
adulto, reconhecido, notabilizado, entre
músicos e gente
que adora o Jazz
mas ainda capaz
de surpreender
e demarcar-se
como evento com característicos
que vão para além do espectáculo
puro e simples.
O Guimarães Jazz está aí
para em 10 dias mostrar 13 concertos, em mais uma edição (28ª)
que tem muito de participação de
músicos portugueses.
Ivo Martins, o director
artístico do festival, sublinha que
o Guimarães Jazz de 2019 tem
“um programa curioso”, é “tão
aberto, tão abrangente e tão largo
nos seus horizontes” que nem
sempre é possível de conseguir
ano a ano, festival a festival.
Vai apresentar músicos
com nome feitos na história do
Jazz, como Charles Lloyd, que
aos 80 anos, vai incluir na sua
história “fortíssima” um projecto
interessante, na lógica dos quartetos clássicos, que acontece logo
na abertura do festival. Lloyd é
já uma figura do Jazz que ainda
recentemente completou 100
anos, e cuja história conhece tão
bem por nela ter vivido inúmeros
anos.

Música quente em tempo frio dá a Guimarães uma projecção especial

Do programa do Guimarães Jazz constam outros nomes
António Sanchez, baterista, que
incluiu na sua música o drama
das relações entre o seu país e
a América; Joe Lovano que Ivo
Martins considera um “improvisador em tempo real”. Também

o quinteto de Lina Nyberg actuará com a Orquestra de Guimarães, numa das parcerias que só
o Guimarães Jazz proporciona.
Geof Bradfield mostrará
como o Jazz da escola de Chicago, que se tem apresentado em
Guimarães, continua a merecer

Festival é um marco na cidade

Celebrar a longevidade

O Guimarães Jazz continua a ser “um marco fundamental na cidade”- defende Adelina Pinto, vereadora
da Cultura. Falando sobre o evento, a vereadora
considerou que Ivo Martins, director artístico, tem
conseguido fazer com que o festival de Jazz consiga “trazer desassossego à cidade, entrar na cidade”
pois o Guimarães Jazz é “um espaço e um tempo
diferente para Guimarães”. E que deixa saudades e
recordações a muita gente que vem a Guimarães
em congressos, por exemplo, dizendo que “já estive
no Guimarães Jazz”. Adelina Pinto considera que o
festival “tem sido um passaporte e um front-office da
cidade”.

“O Guimarães Jazz é um dos momentos mais marcantes do calendário cultural da Oficina e de Guimarães. Celebrar a longevidade de um dos festivais
mais importantes do país é lembrar o desassossego
do Ivo que tem trazido contaminações que fazem
do Guimarães Jazz um festival multidisciplinar que
tem trazido gente com modos de pensar a música
diversos a Guimarães. As parcerias com a Orquestra
de Guimarães e com a ESMAE são importantes por
permitirem um trabalho em rede e à Oficina afirmar-se como uma plataforma de trabalho, uma rede
permanente”.
João Pedro Vaz, director da Oficina

César Machado, presidente do
Convívio
“Agradeço à organização do Guimarães Jazz por se ter
lembrado do Convívio para apresentar na nossa sede
o programa do festival. Hoje teria sido importante ter
o espólio gravado do que se passou nesta sala desde
1992. As Jam Sessions começaram em 1995. A escola
de Jazz do Convívio é um dos mais vivos exemplos do
que é uma decorrência do Festival. O Guimarães Jazz
colocou a cidade no mapa principal dos acontecimentos de Jazz em Portugal”.
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GUIMARÃES JAZZ

“

O festival tem
vários concertos
com muitas
vozes e haverá
mesmo um
concerto em que
um bailarino
se exprime com
dança.”

”

aplausos e a justificar escolha
alternativa ao Jazz novaiorquino
muito explorado nos últimos
tempos.
Outros nomes e projectos constam do programa do
Guimarães Jazz marcado por uma
componente transgeracional, de
músicos muito novos e músicos
muito velhos, o que faz com que
o programa suscite situações
diversas, uma vez que conjuga
pensamento crítico, com criatividade, comunicação e colaboração.
Se a presença de
músicos portugueses é de notar,
também a mistura de Jazz com
muitas vozes e dança, evidenciará
uma abertura a novas fronteiras e
frentes do Festival, que se abrem
sem receios. “O projecto cantado

poderem conjugar-se”.
No que toca a parcerias,
destaca-se a que alia o festival à
escola de música ESMAE ao congregar não apenas um mas uma
comunidade de músicos, através
do Jazz.
Aliás, António Aguiar
director da ESMAE, defende que
tem sido positiva a parceria com
o Guimarães Jazz, “por ser única”,
por ser “uma experiência que
permite aos alunos, uma experiência abrangente, não apenas no
contacto com músicos, contribuindo para a animação da cidade,
e vendo como se faz música”. Este
ano, a Orquestra da ESMAE, vai
contar com violinistas - pouco
usados no Jazz - e com alunos de
música clássica que participam
no festival para fortalecer a sua
vivência musical e desta forma ter
uma formação mais abrangente.
n

PROGRAMA
Quinta 7 novembro // CCVF
(Grande Auditório) 21h30
l Charles Lloyd | Kindred
Spirits
15€ / 12,50€ c/d
Sexta 8 novembro // CCVF
(Grande Auditório) 21h30
l Antonio Sánchez and
Migration
15€ / 12,50€ c/d
Sábado 9 novembro // CCVF (Pequeno Auditório) 17h00
l Trio Oliva/Boisseau/Rainey | Orbit
7,50€ / 5€ c/d
Sábado 9 novembro // CCVF (Grande Auditório) 21h30
l Vijay Iyer and Craig Taborn | The Transitory Poems
15€ / 12,50€ c/d
Domingo 10 novembro // CCVF (Grande Auditório) 17h00
l Big Band e Ensemble de Cordas ESMAE dirigida por Geof
Bradfield
entrada gratuita (limite da lotação da sala).
levantamento dos convites (dia do concerto).
limite de 2 bilhetes por pessoa.

GUIMARÃES JAZZ

“Uma experiência
abrangente, não
apenas no contacto com músicos,
do canadiano Andrew Rathburn e
contribuindo
outros vão mostrar que o festival
vários concertos com muitas
para a animação tem
vozes (indirectas) e haverá mesmo
um concerto em que um bailarino
da cidade, e
se exprime com dança” - diz Ivo
Martins que sabe que esta edição
vendo como se
do Guimarães Jazz “consegue
cumprir com um conjunto de itens
faz música.
e características que é uma sorte

Domingo 10 novembro // CIAJG (Black Box) 21h30
l Miguel Moreira, Lucien Dubuis, Mário Costa, Rui
Rodrigues, Valter Fernandes | Porta-Jazz /
Guimarães Jazz
7,50€ / 5€ c/d
Segunda 11 novembro // CCVF (Grande Auditório)
21h30
l ICP Orchestra
7,50€ / 5€ c/d
Terça 12 novembro // CCVF (Pequeno Auditório)
21h30
l Gustavo Costa, Julius Gabriel, Gonçalo Almeida
Sonoscopia / Guimarães Jazz
7,50€ / 5€ c/d

Quarta 13 novembro // CCVF (Grande Auditório) 21h30
Joe Lovano Tapestry Trio com Marilyn Crispell e Carmen
Castaldi
15€ / 12,50€ c/d
l

Quinta 14 novembro // CCVF (Grande Auditório) 21h30
l Lina Nyberg Quintet e Orquestra de Guimarães | Terrestrial
7,50€ / 5€ c/d
Sexta 15 novembro // CCVF (Grande Auditório) 21h30
l Rudy Royston | Flatbed Buggy
15€ / 12,50€ c/d
Sábado 16 novembro // CCVF (Pequeno Auditório) 17h00
l Geof Bradfield Quintet
7,50€ / 5€ c/d
Sábado 16 novembro //
CCVF (Grande Auditório)
21h30
l Andrew Rathbun Large
Ensemble | The Atwood
Suites
15€ / 12,50€ c/d
ASSINATURA DO FESTIVAL:
90€ (todos os concertos)
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UNIVERSIDADE
Obra para o próximo quadriénio

Campus de Azurém da UM muda de “cara”
Texto de: José Eduardo Guimarães

A Universidade do
Minho está a olhar
para dentro de si e
tem um plano para
mudar a “face” do
campus de Azurém,
qualificando-o como
um parque urbano,
onde os estudantes
tenham melhor
qualidade de vida.
u

D

epois da construção, no
seu perímetro
territorial, de
edifícios para
escolas e centros
de investigação, a
UM chega aos 45
anos, sentindo a
necessidade de
olhar para o seu layout urbanístico original e para o interior do
seu campus universitário, pretendendo mudar a casa de Azurém,
no que são os espaços exteriores
entre edifícios, áreas verdes e recreio ou estar, por onde se movem
diariamente alunos e viaturas.
A tarefa está já atribuída
à escola de Arquitectura, com
Marta Labastida a coordenar um
grupo de jovens arquitectos e engenheiros que hão-de dar corpo
a uma proposta tecnicamente de
qualidade e sustentável e que será
assumida pela equipa reitoral,
que sabe que “mexer nos campi é
uma opção de enorme delicadeza”.

O campus de Azurém vai ter um novo visual e será mais cómodo para quem o utiliza.

A comunidade universitária tem
sido envolvida na discussão da
proposta e não se tem rogada a
dar contributos, como aconteceu
na última sessão de apresentação
de uma proposta mais avançada
e a qual os alunos podem compreender melhor com a múltipla
informação que está exposta
no corpo central do edifício de
Azurém. Também, a Câmara
Municipal de Guimarães destacou
duas técnicas da área do ambiente
e do urbanismo para acompanharem este trabalho, que dará uma
nova imagem da Universidade,
em Azurém.

Paulo Cruz, professor
radicado em Guimarães, lidera
o desenvolvimento do Plano de
Desenvolvimento Integrado do
campus de Azurém, e mostrou o
trabalho já feito, apresentando o
estudo prévio da equipa de Marta
Labastida. As linhas estratégicas deste plano são públicas e
continuam a merecer contributos
e sugestões de alunos, professores
e funcionários. E também de uma
comissão interdisciplinar das
várias escolas da Universidade e
dos serviços técnicos.
Objectivamente, o que
se pretende é qualificar os es-

frases para meditar “...”
“Pelo que vemos por esse mundo
fora… não são os edifícios que nos
envergonham, temos condições
razoáveis para exercer a nossa
actividade.”
“Estamos de acordo da necessidade
de ter um plano de desenvolvimento do campus e esperar que
ele seja efectivo e resista à vontade
dos Reitores que venham a dirigir
a Universidade e ao capricho das
pessoas.”
Rui Vieira de Castro, Reitor da
UM

“O auditório da UM era a Aula
Magna da cidade.”
“Quando a Universidade foi
construída, o espaço verde do
campus era o único parque que
a cidade tinha.”
Paulo Cruz, Pró-Reitor
“A Câmara e a Universidade têm
agora uma oportunidade para
resolver as questões da mobilidade
e articular uma atuação conjunta
porque há muita coisa que está a
acontecer em redor desta zona”.
Marta Labastida, Escola de
Arquitectura da UM

paços exteriores, promover uma
mobilidade suave e segura e o
uso dos espaços públicos e verdes
para práticas de lazer, desportivas e culturais, numa interacção
dinâmica da comunidade estudantil.
O que já se sabe é
que o plano será executado no
quadriéno que se segue, também,
por razões orçamentais, embora
seja enquadrado num conjunto
de outros planos a executar na
próxima década. E que abrangem
a sustentabilidade, a manutenção
de edifícios e equipamentos, a
promoção da inclusão.
Entretanto, a comunidade envolvida na discussão deste
plano de desenvolvimento do
Campus de Azurém já apontou
algumas sugestões: a melhoria
das acessibilidades, a existência
de um anfiteatro de ar livre, a
mobilidade de bicicletas e torrentes, instalação de máquinas de
ginástica ao ar livre, espaços de
refeição fora das cantinas, jardins
temáticos, parque desportivo para
prática de modalidades desportivas como o basquetebol e o ténis
de mesa.
Paulo Cruz aguarda
pelas últimas sugestões de modo
a fazer um documento síntese
da proposta que há-de merecer
aprovação da Reitoria. E dar
início à sua implementação. n
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UNIVERSIDADE
Campanha de lançamento começa a ser definida

Cada projecto tem orçamento próprio

O

diagnóstico do
actual Campus
foi feito no
interior da escola
de Arquitectura,
em Guimarães.
E reduziu-se
a um estudo
sobre os espaços
exteriores e ao
repensar de possíveis soluções.
“A história deste sítio, não foi
esquecida” - revelou Marta Labastida, levando em conta todas as
pré-existências, e o modo como
o campus foi sendo construído.
Há literatura bastante, mapas e
cartografia da evolução histórica do campus universitário que
permitiu entender aquele espaço
e respeitar o que é mais natural na sua génese: a ribeira que
atravessa os espaços verdes, a
permeabilidade do terreno - “é
um luxo e privilégio ter hoje este
campus com que tudo o que lhe
dá um ar natural e verde e que
queremos salvaguardar” - reve-

la a arquitecta. Outro luxo, do
campus de Azurém são as suas
espécies arbóreas - identificadas
e selecionadas, num parque verde
de 10,690 m2.
No que toca à mobilidade, lá dentro - como cá fora - a
presença do carro é fortemente
“invasiva”, gerando múltiplos
conflitos, a começar pela passadeira da entrada.
Porém, Marta Labastida
entende que a mobilidade no
próprio campus depende também da Câmara Municipal, uma
vez que há uma relação estreita
entre a mobilidade na cidade e a
do interior do campus.
Como a cidade está a
redefinir a sua mobilidade e o uso
no espaço público de bicicletas e
trotinetes, tudo é uma questão de
ordem e necessidade. O desenho
do campus em função do carro
levará a que se possam seguir
exemplos de Universidades
europeias, da Dinamarca e da
Alemanha ou mesmo de Aveiro.

“O carro tem de adaptar-se ao
peão” - defende Labastida.
Outra novidade que
se pretende implementar é a
flexibilidade do uso de alguns
espaços, que podem ser ocupados
para estacionamento de carros
ou palcos desportivos, utilizando
infra-estruturas polivalentes e
leves.
Também, a entrada da
Universidade, muito criticada no
seio da comunidade académica,
terá novas soluções: o acesso jun-

to da ribeira e a mudança da porta principal com outra dignidade,
deverão estar - tal como reperfilamento das ruas - alinhadas com
a filosofia de um parque urbano
que tem o Castelo de Guimarães
à vista.
A preferência por fazer
do campus um parque urbano
levará ao reforço da vegetação
e a instalar jardins temáticos e
a áreas de estufas, aumentando
mais as áreas pedonais cicláveis.
Outra curiosidade da

imagem e do conceito que a
UM pretende que o campus de
Azurém tenha é a identificação
de praças com nomes, de modo
a que se identifique o lugar com
alguém.
Quanto ao futuro e
ao crescimento que o pólo de
Azurém pode ter, Marta Labastida sustenta que ainda “há espaço
para novas escolas”, mesmo
depois da mudança que se vai
operar na ocupação do campus.
O “novo” campus vai
respeitar também a preocupação
que há hoje com cidadãos deficientes porquanto ruas e passeios
e respectivos pavimentos vão ter
em consideração que é preciso
andar depressa - ainda que suavemente - sem entraves nos pisos
e nos espaços, de bicicleta ou de
cadeira de rodas, a pé ou de carro
e bicicleta.
Por fim, a sustentabilidade do campus de Azurém e do
polo universitário terá painéis
solares de modo a ser alimentada por energia renovável, sendo
possível que haja carregamentos
de carros eléctricos lá dentro,
como há cá fora. João Monteiro,
ex-presidente da Escola de Engenharia defende que a eficiência
energética devia estar no plano
agora em discussão. n

Rui Vieira de Castro, Reitor da UM, defende

“Um plano que resista aos reitores e capricho das pessoas”
Na apresentação
do estudo prévio
do novo campus de
Azurém, sentaram-se
no auditório, para
ouvir as propostas
já agendadas,
professores, alunos
e representantes dos
funcionários.
u

A comunidade universitária não foge ao diálogo, nem
a apresentar sugestões e muito
menos a participar na discussão
da requalificação que o complexo
universitário vai sofrer nos próximos quatro anos.
Daí que após as explicações de Paulo Cruz e Marta
Labastida, vários tenham sido
os que quiseram questionar ou
replicar sugestões.
O Reitor da UM, Rui
Vieira de Castro, salientou que
todos “estamos de acordo da
necessidade de ter um plano de
desenvolvimento do campus e
esperar que ele seja efectivo e
resista à vontade dos Reitores que
venham a dirigir a Universidade
e ao capricho das pessoas”. O
plano estratégico da UM tem um

horizonte até 2020 e um novo já
está em preparação para sobre ele
haver um grande debate. Por isso
considera que o plano estratégico
tem de ser algo em que a Universidade se revê e seja sustentável.
Da bancada, surgiram
opiniões diversas. Houve quem
defendesse a manutenção da
ligação do campus para fora, por
caminhos que hoje são vestígios
do passado e que eram utilizados
pelos moradores da Madre Deus
e das cercanias. “É interessante
entrar no campus pelos caminhos
antigos” - defendeu Marta da
Labastida.
Paulo Cruz reconheceu
que a ligação ao Castelo é uma
delas e como mora na cidade por
ali passa muitas vezes; um aluno
falou sobre a climatização do ed-

ifício sem aquecimento central no
Inverno e sem arrefecimento no
Verão, “um caso sério de habitabilidade” que o Reitor reconheceu
existir e que merece ser corrigido,
apesar dos cortes no orçamento
com que a UM tem vivido;
Dúvidas também ficaram no ar e o professor Henrique
Santo crê que a questão da mobilidade nunca será resolvida. “Só no
futuro” - admitiu, porque entre os
vimaranenses ainda se diz “aqui
é Guimarães e ali a cidade e além
a Universidade, onde vão poucas
vezes, apesar das portas abertas
para entrar no campus e usá-lo
como quando lá se realizava o
Guimarães Jazz”.
De facto, o novo campus
de Azurém, que se transformará
num parque urbano de fruição

múltipla - também pela população - precisa de ter mais actividades extra-académicas. Henrique Santos não percebe porque
é que as praxes se realizam fora
do campus.
E Ivo Oliveira, professor,
reconhece que a população ao
manter-se longe e fora do campus
fragiliza a relação cidade/Universidade. Admite que algo podia
mudar com a ajuda de um novo
sistema de transportes constante
do plano de transportes que está
em concurso, pois a Universidade
e a zona envolvente têm de ter
transporte colectivo com maior
frequência, evitando a chegada
do carro ao campus de Azurém.
n
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CONVENÇÃO ITMF
Siza Vieira exorta empresários a prepararem-se para mais mudanças

Enfrentar desafios com mais investimento
© José Gageiro

Texto de: José Eduardo Guimarães

Siza Vieira incita empresários para investir nos têxteis.

u Olhar para dentro

do sector numa
perspectiva global, é
o que se faz sempre na
ITMF - a convenção
anual dos produtores
têxteis, onde estiveram
presentes 347
delegados de 34 países.

É

anual e realiza-se
em diferentes
países, fora da
sua sede em
Zurique, na
Suíça. Repete-se
no Porto, pois
em 1969 e 1993,
também aqui foi
a cidade de outras convenções.
“A digitalização e a sustentabilidade” foi o tema candente
de duas áreas que provocam
desafios ao sector têxtil que tem
de saber como se envolver no
mundo e em processos digitais e
produzir produtos sustentáveis
à luz dos conceitos da defesa do
ambiente que a sociedade mundial tem abraçado para defesa do
planeta.
Para além das reuniões entre comités próprios
de sub-sectores abertos apenas
aos delegados, a convenção tem
sempre um momento de abertura
onde fala quem sabe.
Paulo Portas, ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros de
Portugal, abordou uma tema apaixonante, carregado com doses

elevadas de incertezas. Perspectivar o futuro do sector têxtil
à luz de inúmeros conflitos
mundiais, guerras económicas,
alterações climáticas, pode não
ser tarefa fácil porque a geopolítica altera a geoeconomia, os pop-

“

A existência de
sólidos programas
governamentais
de apoio ao
investimento e de
taxas de juro
muito baixas.”

ulismos sempre irracionais são
danças que estão aí no horizonte.
recurso eleitoral para governantes
“São mudanças muito significatique estão longe de ser estadistas
vas” - informou sem especificar.
aos quais o mundo se habituou.
Mas entendeu-se que se referia à
O Ministro da Econosustentabilidade e à digitalização
mia, Siza Vieira, que abriu a concom as quais o sector terá de se
ferência, exortou os empresários
confrontar. Estas duas palavras
a investir. “Este é o tempo para
chave influenciarão o esforço de
investir. Quem investir agora vai
adaptação que o têxtil e vestuário
sair à frente no futuro” - afirmou.
vão ter de enfrentar, de modo a
Sublinhou o enquadraque se vença os desafios do futuro
mento “favorável” da conjuntura
e se satisfaçam as necessidades e a
actual e “a existência de sólidos
procura dos consumidores, para
programas governamentais
produtos cada vez mais com
de apoio ao investimenvalor acrescentado e
to e de taxas de juro
amigos do ambiente.
VANGUARDA
muito baixas”.
É aqui que
O desempenho do
E olhou
entra a inovação,
têxtil no conjunto da
para o sector -porlevando Siza Vieira
economia nacional
tuguês - de uma
a recordar que “a
foi apreciado pelo
forma abrangente:
região Norte tem
ministro.
“a industria têxtil
sido a que mais proportuguesa tem estado
grediu em termos de
na vanguarda do ajustainovação”, recordando-se
mento a um novo paradigma”,
que, afinal, em 1969, pela mão
disse o ministro, dando como
de seu pai, já havia participado na
exemplos dessa capacidade de
convenção de 1969.
adaptação a estreita colaboração
“A minha família vivia
das PME de um cluster, cujo
aqui em Matosinhos, em frente a
coração bate num raio de 50
uma grande fábrica têxtil vertical
quilómetros à roda do Porto, que
- a Efanor -, onde o meu pai, que
tem sabido trabalhar em parceria
era engenheiro, trabalhava. Ele
com designers, centros de investiparticipou na convenção e trouxegação e universidades”
me de lá uma magnífica pasta
Siza Vieira deu como
que eu passei a usar todos os dias
exemplo - “luminoso” - das boas
na escola”, lembrou Pedro Siza
práticas das empresas e dos
Vieira. n
empresários português, elegendo “a capacidade demonstrada
pela industria têxtil portuguesa
em se reinventar”, apostando no
desenvolvimento do produto, na
flexibilidade e serviço, após um
período de rápida mudança a
nível mundial, que acarretou um
sem número de falências e um
desemprego massivo.
E mostrou como o
caminho da reinvenção do têxtil
em Portugal, foi adaptado ao
interesse dos compradores e
consumidores, evidenciando
que a “flexibilidade” no confronto
com novas realidades, optando
por vender menos e melhor, das
pequenas séries de alta qualidade
e bom preço, trouxe resultados.
Vencidos estes desafios
há mais outros para vencer, o
Ministro da Economia também
olhou para o futuro e para as mu-

“A indústria
têxtil portuguesa
tem estado na
vanguarda do
ajustamento a
um novo
paradigma.
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CONVENÇÃO ITMF
Guerra comercial provoca sequelas mais graves que as crises financeiras

Paulo Portas fala de um mundo imprevisível
de “key speaker” da
convenção, Paulo Portas olhou para o mundo,
do futuro, com palavras,
quadros, estatísticas
que sustentaram a sua
intervenção em
inglês - a língua oficial
do evento - ouvida por
uma plateia de pessoas,
oriundas das localidades onde se aliás se
registam os conflitos da
actualidade.

U

sando da sua faculdade de “bom
comunicador” e
a visão mundo
que lhe adveio
do exercício da
função de Ministro dos Negócios
Estrangeiros,
de Portugal, o
facto de ter ligações curtas com
a economia e mostrando que estuda bem as questões de que fala,
Paulo Portas suscitou atenção ao
falar da geopolítica da globalização e como o mundo mudou e
porque está mudando e mudará
sempre cada vez mais.
Não o disse com estranho mas alertou para um mundo
imprevisível. E começou por
perguntar, quem afinal, tinha o
condão de adivinhar o que está a
acontecer.
“Há meia dúzia de anos,
quem seria capaz de prever que os
Estados Unidos iam ter o presidente que têm, que o Brexit ia acontecer, que a Alemanha ia entrar
em recessão e a Espanha enfrentar
uma grave crise secessionista?”,

“

Se perdermos
a inovação perdemos o futuro.
Temos de investir
um mínimo de
3% do PIB no
apoio à inovação.”
questionou o antigo ministro dos
Negócios Estrangeiros.
Portas começou por
falar as tendências económicas
que se apresentam no horizonte
e sobre a “informação tóxica” que
circula neste mundo conturbado

Paulo Portas fez uma intervenção interessante e importante.

© José Gageiro

u Investido na função

e minado por informação que
“muitas oportunidades”.
volatiliza as relações comerciais e
Porém, uma nova ordem
as relações entre Estados.
económica vai exigir “uma nova
Então como vamos
ordem política”, capaz de resolv“surfar” estas ondas da impreer novos conflitos neste mundo
visibilidade, do mal-estar entre
global e digital.
blocos geo políticos, com origem
Sobre guerras e os seus
nos USA e que se esbatem nos
impactos, Paulo Portas também
mares da Espanha com o seccion- apontou incertezas. Por exemismo catalão ou o populismo na
plo, disse que todos estamos
Alemanha.
preparados para atacar crises
Para além do que está
financeiras mas “o impacto de
à porta em termos de estratéuma guerra comercial é muito
gia geo-política, o mundo dos
mais grave”, porque detiora a
negócios tem de se haver com a
confiança, adia investimentos,
flexibilidade que a digitalização
vende-se e compra-se menos. “E
provoca e promove, porque nada
as consequências demoram mais
estará na mesma durante tanto
tempo e o tempo de recuperação
tempo.
é muito mais demorado num
Por isso, só com
cenário de guerra económica do
inovação é que se vencerão os
que numa crise financeira” - condesafios da globalização, da digcluiu o ex-Ministro. E esta base
italização e da concorrência. “Se
da economia actual - confiança
perdermos a inovação perdemos o
e verdade - está a ser detiorada,
futuro. Temos de investir um míni- passo a passo.
mo de 3% do PIB no apoio
O debate em foros
à inovação” - defendinternacionais sobre
eu. E mostrou como
as consequências
INOVAÇÃO
a flexibilidade é
da digitalização,
A concorrência só
a aptidão mais
dizem-nos “…
poderá ser vencida
importante para
preparem-se muito
se houver mais
as empresas se
mais”.
investimento em
poderem sobreviver
Até porque a
inovação.
e prosperar num
ONU tende a não
mundo imprevisível.
disciplinar os conflitos
Sobre mudanças,
que se vêm no mundo
acrescentou que a digitalização
por já quase nada representar na
não pode parar ninguém e será
actual ordem política.
com ela que temos de viver no
Sobre a resiliência das
futuro imediato.
economias, Paulo Portas entende
Não tem dúvidas de
que a do USA continua a ser mais
que o mundo mudará muito nos
do que a europeia, a da China é
próximos 20 anos (antes dizia-se
“mágica”, e na área da economia
que nos próximos 40). Paulo Poremergente, África continua mais
tas sustenta que “quem acha que o
resiliente que a da América Latimundo mudou muito nos últimos
na.
40 anos, vai ficar espantado com
O mundo actual
o que vai mudar nos próximos 20
continuará a ser fustigado pelos
anos”. E interrogou: “Os robots
fenómenos da globalização, do
vão passar a descontar para a Semundo digital e das mudanças
gurança Social? Os algoritmos vão
do comércio internacional e das
passar a ser sujeitos a um regime
suas tendências com a China e
legal e fiscal idêntico ao que regula
USA a dominarem o panorama
empresas e pessoas individuais?”.
internacional da economia, sem
Demonstrou que o
saber se os Estados Unidos poparadigma mudança será de tal
dem abandonar a WTO - World
ordem que se criará uma nova
Trade Organization - cujo papel
ordem digital e uma economia
nas “guerras comerciais” ainda
digitalizada. Sem pausa na gloninguém sabe qual é.). n
balização onde Paulo Portas vê
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CONVENÇÃO ITMF
O têxtil conta com a nova geração de empresários

te do sector e para as mudanças
- também sublinhadas por Kihak
Sun - que aceleradamente “estão a
mudar todo o enquadramento do
negócio têxtil a nível mundial”.
Mesmo com mudanças
políticas, com alterações climáticas, com conflitos em zonas
geo-políticas, o têxtil há-de
sobreviver mesmo quando os
jovens procuram mais o vestuário
“eco-friendly”, fazendo explodir
os alertas de que o sector têm de
mudar e apostar na inovação.
Sabendo que os próximos anos são de mudança, a velha indústria, como se diz quando
se fala do têxtil, tem de estar apta
a responder aos novos modelos de negócio e fabricar com
sustentabilidade - incorporando
inovação nos seus produtos - ,
pois, só assim, como sublinhou
o Ministro da Economia o têxtil
pode continuar a dar respostas
“notáveis”, como aconteceu em
Portugal, nos últimos anos. n

E com um lugar no futuro e
fora dos maiores poluidores
no futuro mas não pode
continuar a ter o estigma de ser a segunda
indústria mais poluente
do mundo.

O

presidente da
ATP - Associação Têxtil
e Vestuário
de Portugal -,
Mário Jorge
Machado, fez
uma promessa
de fé no sector,
garantindo-lhe um lugar no futuro. “A têxtil tem um lugar garantido no futuro, isso depende apenas
da nossa imaginação, criatividade
e determinação em transformar as
ameaças em oportunidades”.
Porém, o coreano Kihak
Sung, presidente da ITMF, coloca
uma condição: “temos de, em
pouco tempo, nos livrar do estigma
de ser a segunda indústria mais
poluente do mundo, a seguir à
petroquímica”.
Nestas duas balizas, do
mesmo campo, estão os olhares

de quem representa em Portugal
os produtores têxteis e quem representa no Mundo esses mesmos
produtores. Neste jogo, importa
fazer reformas e actualizações e
como “o passado foi ontem à noite”, segundo Paulo Portas, o longo
prazo do sector têxtil tem de
começar já hoje porque chega-se
ao futuro bastante depressa.
E os participantes na
convenção não perderam tempo a
discutirem entre si o que é preciso
fazer, analisando o sector em toda
a extensão dos momentos da
cadeia de valor. A começar pela
importância que se deve dar à
nova geração de empreendedores,
promovendo o “Next Generation
Meeting” que formaram um boa
parte dos empresários presentes
nesta convenção.
Foi a eles que se dirigiu
o presidente da ATP , “vocês são

quem pode fazer acontecer um futuro radioso para a indústria têxtil”, abrindo as portas do horizon-

“

Temos de, nos
livrar do
estigma de ser a
segunda indústria
mais poluente
do mundo.”

© José Gageiro

u A têxtil tem um lugar
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CONVENÇÃO ITMF
A palavra chave do desenvolvimento do sector

Inovar no centro do têxtil
palavra chave, a mais
ouvida e mais soletrada,
no seio da produção
têxtil. O seu eco, no
futuro, do sector dirá
se foi ou não possível
responder aos desafios
lançados pela
competitividade e
pela concorrência.

I

novar, inovar
Contudo, os passos dessa aproxsempre, é “músiimação, da partilha do conhecica para ouvido”
mento e do seu aproveitamento
de produtor têxcom resultados para o sector,
til. Representará
andam devagar, devagarinho.
sinal de muE as ameaças podem
dança e de paraestar aí à porta, se não se aprovedigma, factor de
itarem as oportunidades. Por
competitividade,
exemplo, com a emigração tão
arma de connecessária mas sujeita a regras
corrência comercial. Tamde controle e selecção. Num
bém será a marca dos
país que se condena a
produtos e incluirá o
pagar mais pensões
DIGITAL
cardápio de que os
de reforma do que
A digitalização traz
industriais têxteis
a receber condesafios e riscos para
têm de fazer, de
tribuições de quem
o sector têxtil mas
facto, para mudar
trabalha, a hora de
será inevitável e
o produto que
dar emprego aos
necessária.
vendem e comerjovens pode fazer
cializam, incorpoabandonar o velho
rando pequenas mais
estigma de que o têxtil
valias, quase sempre ligadas
depende da população mais
à preservação do ambiente.
velha, o que pode é bem pior…
Numa altura em que
Mas a inovação tamo dinheiro custa zero, o sector
bém deve corresponder a maior
têxtil ainda não é flexível quando
número de registo de patentes,
baste em termos de produtivimercado onde a China domina e
dade. E não aposta na inovação
é mais global. A Huawei regisque, segundo Paulo Portas, deve
tou mais patentes em 2018 do
representar um investimento de
que outros países, o que mostra
mais de 3% na cadeia de valor.
como a face da China digital
“Se não… perdemos o futuro”
- declarou o ex-governante, a
estrela falante desta convenção.
Cada vez mais se fala da
aproximação e da ligação entre
empresários e universitários,
entre empresas e universidades,
entre conhecimento e produção.

© José Gageiro

u “Inovação” será a

pode também mudar o mundo,
numa competição em que entra
apenas a China e os USA com a
Europa a ficar de fora do top 20
de registadores de patentes, numa
competição global no sector dos
“data” em que se deixa atrasar
quase irremediavelmente.

Paulo Portas, disse na
sua intervenção que “o passado foi
ontem à noite”, mostrando como
na economia digital a Europa
pode ficar mesmo irrelevante
se não preservar a sua unidade,
deixando de ter respostas para os
“riscos” que derivam da evolução
da economia digital. Vem a
propósito lembrar o que se mais
recentemente se escreveu sobre
a maturidade digital das PME’s.
No nosso país a digitalização não
chega ainda a 25% das pequenas
empresas. n
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CONVENÇÃO ITMF
À procura dos jovens para fazer um têxtil mais sexy

© José Gageiro

Sector da ITV à espera de recursos
humanos melhor formados
C

omo atrair os
jovens para as
actividades do
sector têxtil?
Todos falam
na necessidade
mas ninguém
apresentou ainda
soluções específicas.
Reconhece-se que os
desafios imediatos do sector têxtil
passam pelo comércio (livre) e
pelo recrutamento de homens e
mulheres. Aliás estas áreas foram
intensamente abordadas, mais
pela necessidade que o sector
sente, do que pela apresentação
de estratégias e soluções que
possam ser implementadas por
empresas ou governos. E o que
ficou evidente é que, para já,
são as empresas que se mexem e
lideram as mudanças necessárias.
Isabel Furtado, administradora da TMG Automotive,
defendeu que tudo passa pelo
“convencimento” das gerações
mais novas, de que o cluster
têxtil, de modernidade, onde os
recursos humanos são um factor
diferenciador e concorrencial,
interessa aos jovens.
Igualmente, o eurodep-

“

Isabel Furtado quer mais jovens a trabalhar no sector têxtil.

utado Nuno Melo se pronunciou
sobre como atrair a juventude,
mais letrada e bem formada, para
uma vida activa no sector. Novos
empregos, neste sector, podem
ser conseguidos pela digitalização, pelo menos até 2050, “o
grande desafio empresarial para os
próximos anos”.
A UE destinou 11 mil
milhões de euros para investimento no sector têxtil, e Nuno
Melo incentivou as empresas
portuguesas a apanhar este
combóio de apoios. Tudo porque

O presidente da Euratex elogiou o têxtil português.

Os têxteis
portugueses podem ter grandes
oportunidades
de crescimento num futuro
próximo.”
há uma vontade expressa pela UE
de manter no seu interior uma
quota importante da produção
têxtil mundial. Para essa aposta,
estão os apoios ao investimento
estrutural e dos fundos que lhe
são afectos, num pacote com
objectivos claros de contribuir
para “a inovação, sustentabilidade
e comércio livre”. A Euratex já está
a negociar com a Comissão da

cionista” de alguns países, e das
UE o aumento das estruturas de
suas taxas aduaneiras, o sector
controle do comércio, de modo
têxtil tem na sua competitividade
a monoritorizar toda a cadeia do
uma das armas para combater essector. Alberto Paccameli, presites excessos de protecciondente da Euratex, apontou
ismo aleatório, que são
mesmo a grande muum desafio à globaldança do têxtil: torCRESCER
ização da economia.
nar os têxteis mais
Só com recursos
Paccameli,
sexy, o que pode
humanos melhor
acredita que “os
ser conseguido
qualificados é que o
têxteis portugueses
com a chegada de
crescimento terá
podem ter grandes
gente mais jovem
efeitos.
oportunidades de
ao sector, aportando
crescimento num futuconhecimento, modro próximo”, graças “à sua
ernidade e flexibilidade.
fórmula muito competitiva”. n
Num cenário
económico que aponta sofrer as
consequências da “deriva protec-

a ITV em números:
no momento em que decorreu em portugal, a convenção
da ITMF - international têxtil manufacturers federation,
registam-se aqui os principais indicadores da ITV
portuguesa:
das exportações nacionais

10%
3%

das exportações de têxtil e
vestuário da UE
do emprego da indústria
transformadora nacional

20%
4%
9%
4%

do volume de negócios da
ITV na UE
da produção da indústria
transformadora nacional
da produção da ITV na UE

os números referentes a 2018 são estes:
volume de negócios

7.776M€

produção
emprego

7.612M€
138.915 pessoas

exportações

5.312M€
4.318M€

importações
balança comercial

994M€
infografia: guimarães, agora!
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CONVENÇÃO ITMF
2

3

Não foi um acontecimento menor nem um
acontecimento qualquer porquanto a
ITMF contou com um elevado número
O Comendador Albano Coelho
de participantes - todos produtores
Lima recebeu os parabéns dos
têxteis - que discutiram temas actuais
visitantes que participaram na
do sector têxtil perante as incertezas
visita à Lameirinho apreciando a
do mundo bastante imprevisível
sua organização e a sua imponênpor causa de dirigentes populiscia, dirigindo-lhe vários cumpritas que são agora representantes
mentos em inglês, elogiando o
de Estados e que colocam em soseu empreendedorismo.
bressalto a economia mundial,
por causa de protecionismos que
atentam contra a globalização do
comércio internacional. O palco da
ITMF foi o Porto, tendo Famalicão,
Matosinhos e Guimarães como palcos de acontecimentos mais sociais.
A recepção no Municipio vimaranense,
no último dia, ao fim de tarde acabou
por ser um acto de simpatia e diplomático em que se registaram saudações aos participantes e cumprimentos entre o presidente da
Câmara e o presidente da ITMF, o coreano Kihak Sung,
juntando igualmente o presidente da Euratex, uma associação com sede na Bélgica e com lobi na União Europeia. n

4

6

23

LEGENDAS:
1 Paulo Coelho Lima, recebeu os
convidados.
2 Paulo Vaz director geral da
ATP também esteve presente.
3 O presidente da ITMF gostou
do que viu na Lameirinho.
4-5 O Comendador Albano
Coelho Lima saudou os
convidados e foi elogiado pela
empresa que construiu.
6-7-8 A recepção na Câmara
Municipal fez Guimarães
entrar no mapa da convenção
internacional sobre têxteis.

5

8

7
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NEGÓCIOS

Há mais ideias e negócios na
Incubadora de Base Rural
u Sete empreende-

dores, com alguns projetos já implementados
receberam o seu
diploma para ingressarem no programa de
incubação, iniciado a
21 de outubro.

O

segundo
programa de
Incubação da
IBR Guimarães
encerrou com a
entrega de certificados a sete
empreendedores,
numa sessão que
decorreu no
Laboratório da Paisagem.
No âmbito deste pro-

grama, foram apresentadas sete
ideias e negócios de base rural,
desde a exploração de cogumelos
shiitake e produção de citrinos,
produção de espargos, exploração
de caprinos de raça bravia,
apicultura e a constituição de um
parque de Campismo.
Neste momento estão
já implementados na sua totalidade três projetos: A Mercearia
do Zé, a Associação Social de
Pevidém - Vida a Cores e Doce de
Calondro-Terras de Guimarães
(produção e transformação de
produto). O sucesso do programa
de Incubação permitiu ainda a
criação direta de cinco postos de
trabalho no concelho de Guimarães.
No total dos dois programas de incubação já realizados
foram apresentados, no total, 16
planos de negócio com sucesso,
encontrando-se os mesmos em
fase de maturação e desenvolvimento.
A vereadora do Ambiente, Sofia Ferreira, afirmou
que “o Município de Guimarães
continua empenhado na implementação da Incubadora de

Base Rural” e sublinhou os seus
objetivos gerais orientados para
“promover o crescimento económico responsável e orientado para os
princípios de uma nove economia, potenciar o desenvolvimento empresarial, a inclusão social,
a sustentabilidade ambiental e o
bom uso do solo”.
Os selecionados têm
acesso gratuito a um programa de
imersão no empreendedorismo
rural, composto por formação
em sala, sessões teórico-práticas e
visitas de estudo a casos de sucesso nesta matéria.
Esta primeira fase visa
dotar os empreendedores de conhecimentos que lhes permitam
avaliar o seu perfil de empreendedores, conhecer a envolvente
dos negócios rurais, a agricultura
e agroindústria no concelho de
Guimarães e da região envolvente.
De salientar que também no da IBR Guimarães, está
aberto o período de inscrições
para o Banco de Terras de Guimarães que decorre até 31 de
Dezembro. O Banco de Terras
de Guimarães é um instrumento
através do qual os proprietários
podem arrendar ao Município
terrenos abandonados ou sem
utilização, para que este os subarrende a empreendedores com
vontade em criar o seu próprio
negócio de base rural. n
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quem mais recicla
ganha prémios

“Tropa Verde”
em Guimarães

Guimarães é o primeiro
Município, em Portugal, a
aderir ao projeto “Tropa
Verde”, que visa premiar
os cidadãos que reciclam,
através da plataforma e protocolo de colaboração com
vários parceiros. O projeto
“Tropa Verde” pretende recompensar os cidadãos que
façam a separação dos seus
resíduos, através da criação
de uma plataforma digital
onde o cidadão poderá trocar as suas estrelas (pontos)
que recebe no momento em
que entrega os seus resíduos
recicláveis por descontos
ou ofertas de produtos
ou serviços. Deste modo,
recompensa-se diretamente
o cidadão pelo seu comportamento sustentável,
responsável e
amigo do ambiente. Santiago
de Compostela
(Espanha) foi
a primeira
cidade europeia
a implementar
o projeto e os
resultados foram
bastante positivos, conseguindo
envolver aproximadamente 30%
da população. A
ideia crucial do
projeto é deter
um conjunto variado de
parceiros, que disponibilizem, na plataforma digital,
os descontos nos seus produtos ou na sua atividade,
tornando-os aderentes neste
projeto e dessa forma criem
um incentivo para que os
utilizadores passem a reciclar mais e em contrapartida
os aderentes vejam a sua
marca associada a um projeto europeu pioneiro ao nível
ambiental. O objetivo deste
projeto é simples: reduzir
os resíduos passíveis de
serem reciclados na fração
indiferenciada, aumentar
a reciclagem, bem como
sensibilizar e responsabilizar
os cidadãos a adotar hábitos
mais eco-conscientes. n

BREVE

Produção de citrinos, espargos e cogumelos entre as opções

ou enviando cheque:
Crónicaprazível Unipessoal, Lda.
Rua Dª. Maria Faria Ramos, 452
S. Torcato 4800-881 Guimarães

a) Autorizo a utilização dos meus dados para receber comunicações regulares por parte do jornal Guimarães, agora!
b) Vamos guardar os seus dados só enquanto quiser. Ficarão em segurança e a qualquer momento pode editá-los ou
deixar de receber as nossas mensagens.
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AMBIENTE
Envolve juntas de freguesia, escolas e brigadas verdes

Ave para todos e em busca de selo de
património natural
u Estão definidas ações teóricas e práticas para

a elevação do rio Ave a Património Natural. Um
projecto abrangente a todos os municípios com
ligação direta ao rio Ave.

A

Câmara Municipal de Guimarães, no âmbito
da Estrutura de
Missão para o
Desenvolvimento Sustentável Guimarães 2030,
apresentou o
projecto “O Ave
para Todos”, a ser implementado
pelo Laboratório da Paisagem,
com base num plano que assenta
em três eixos: Educação e Sensibilização Ambiental, Investigação e Desenvolvimento e ainda
Comunicação.
Na primeira fase do
projeto, estão envolvidas as
juntas de freguesia e escolas mais
próximas do rio Ave em termos
de localização. Estas serão alvo de
ações teóricas e práticas baseadas
na premissa de que uma população devidamente informada,
torna-se mais crítica e atenta às
problemáticas do rio, atuando em
conformidade. No entanto, “O
Ave para Todos” é aberto a toda
a comunidade vimaranense que
queira contribuir para a proteção
do rio Ave como bem comum de
Património Natural, sendo ainda
abrangente a outros municípios.
O presidente da Câmara
de Guimarães, Domingos Bra-

,
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José Eduardo Guimarães
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gança, assinalou que “o rio Ave
não pode ser seccionado, interessa
que todos os concelhos que fazem
parte da bacia hidrográfica do rio
Ave, e seus afluentes, estejam em
consonância com o que estamos a
fazer e replicar as boas práticas,
envolvendo todos os municípios da
bacia hidrográfica do rio Ave”. O
autarca de Guimarães realçou o
papel da envolvência da comunidade na candidatura a Capital
Verde Europeia, através das
Brigadas Verdes, e nesse sentido

reforça a estratégia de cooperação. “A criação de Brigadas
Verdes foi algo muito apreciado
pela Comissão Europeia e queremos que as nossas Brigadas Verdes
estejam em força neste projeto,
assim como as nossas escolas e
juntas de freguesia”. Ao “Ave para
Todos” será seguido do “Selho
para Todos” e do “Vizela para
Todos”.
A ação da comunidade,
agora, será complementada
através da intervenção do eixo da
Investigação e Desenvolvimento
através de “medidas que resultam de processos metodológicos
científicos e precisos”. O projeto
inclui a monitorização contínua
do estado ecológico do rio Ave,
em onze locais de amostragem

distribuídos ao longo do concelho de Guimarães, em diferentes freguesias. Serão também
exploradas oportunidades na área
da economia circular que possam
contribuir para melhorar a qualidade deste recurso hídrico.
No eixo da Educação e
Sensibilização Ambiental, pretende-se estabelecer uma ligação
sentimental entre o cidadão e o
rio através da capacitação das
juntas de freguesia, brigadas
verdes e escolas com influência
direta do rio Ave. Estão previstas
mais de 100 ações de Educação
Ambiental nas escolas, seguindo
o modelo de “mini” conselhos
consultivos desenvolvidos no
seio da Estrutura de Missão para
o Desenvolvimento Sustentável

“

A criação de
Brigadas Verdes
foi algo muito
apreciado pela
Comissão
Europeia.”

Tornar os rios mais sustentados e menos sujeitos à poluição é propósito da CMG.
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Guimarães 2030.
Para as juntas de freguesia e brigadas verdes envolvidas
serão realizadas 11 ações teóricas
em áreas diferenciadas, tais como:
ambiente urbano, ecologia, valor
de paisagem, fiscalização, entre
outras temáticas, com a participação de entidades creditadas.
O terceiro eixo deste
projeto assenta na comunicação, a
fim de divulgar todas as ações realizadas e garantir uma interação
constante com os processos em
desenvolvimento.
A coordenadora da
Estrutura de Missão, Isabel
Loureiro, deu conta de “um amplo
trabalho nos projetos que estão a
ser montados e que têm por base
a premissa de cooperação entre
as instituições. Estes três eixos
devem-se ao facto de Guimarães
afirmar-se na sensibilização ambiental, aliando o conhecimento
à gestão de território e promovendo a participação das comunidades”. n
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AMBIENTE
Praia Seca como praia fluvial

Parque de Lazer de Caldas
das Taipas inaugurado
u O presidente da Junta

de Caldelas lançou desafio para classificação
da Praia Seca como a
primeira praia fluvial do
concelho de Guimarães.

O

presidente da
Câmara de Guimarães, Domingos Bragança,
inaugurou o
Parque de Lazer
da Praia Seca, em
Caldelas. O novo
parque dispõe de
uma área com
mesas, lavatórios e grelhadores.
Junto ao espaço confinado pela
Rua do Rabelo, pela ribeira da
Agrela e pelo rio Ave foi criada
ainda uma área para estacionamento automóvel e foi também
feita a plantação algumas árvores.
Domingos Bragança
destacou a política ambiental
desenvolvida pelo Município de
Guimarães, ao nível do envolvimento da comunidade, com a
intervenção das Juntas de Freguesia, a criação de Brigadas Verdes,
a implementação de projetos de
Educação Ambiental nas escolas
e a elaboração de planos, em
conjunto com várias entidades,
para toda a bacia hidrográfica.
“Gostaria de lançar o desafio para
construir um percurso ao longo
da margem do rio ave, pedonal e/
ou ciclável onde for possível, desde
Donim até Serzedelo ou Ronfe.

O futuro do parque pode ficar ligado à praia fluvial.

Este é um desafio que pretendemos
seguir, consciente que vai demorar
muito tempo, mas com o trabalho
das Juntas de Freguesia e Brigadas
Verdes podemos tornar possível
este percurso e levar a montante
a este projeto, englobando todo
o território”, salientou o presidente da Câmara Municipal de
Guimarães. Domingos Bragança
destaca a importância de “envolver todos na proteção do rio”,
enaltecendo a defesa da sustent-

abilidade ambiental como uma
prioridade, no plano da natureza,
assim como “apoiar aqueles que
mais precisam”, no plano social.
O presidente da Junta de
Caldelas, Luís Soares, considerou
que este “é um dia particularmente feliz para a comunidade”,
fazendo questão de agradecer o
apoio da equipa de técnicos da
Câmara Municipal na execução
desta primeira fase do parque de
Lazer. “Com a inauguração desta

primeira fase do Parque de Lazer,
torna possível as pessoas usufruir
do nosso património e serem,
também, fiscalizadores”, salientou.
“A nossa expetativa é
continuar a acrescentar valor ao
projeto ambiental a decorrer na
nossa Vila. Temos o sonho de
termos uma praia fluvial e vamos
acalentando a cada dia e com
mais esperança. Vamos trabalhar
para que este espaço seja classifi-

“

Temos o
sonho de termos
uma praia
fluvial e vamos
acalentando a
cada dia e com
mais esperança.”
cado como a primeira praia fluvial
do concelho de Guimarães, pois
temos definido o objetivo que este
espaço seja classificado como a
Praia Fluvial da Praia Seca pela
Agência Portuguesa do Ambiente”,
expressou o autarca.
Em representação da
Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado sublinhou que “esta obra é a primeira
fase de um projeto muito mais
ambicioso” recordando o trabalho
já desenvolvido em parceria com
o Município de Guimarães. “Recordo que em 2015, a montante
das Taipas, existiam situações não
controláveis de focos de poluição
e realizou-se um trabalho de
muita intensidade e os episódios
de poluição reduziram consideravelmente”. Em simbiose com a
estratégia de política ambiental
da Câmara de Guimarães, o Presidente a Agência Portuguesa do
Ambiente assumiu a elaboração
de um protocolo para cofinanciar,
agora, a ligação entre o Parque de
Lazer da Praia Seca e o Parque no
Centro das Taipas. n
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TRIBUNA LIVRE
opinião

Paulo Castelo
Branco
Arquitecto
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paulo.branco@guimaraesagora.pt

M(in)istério da Coesão
Territorial
Estas serão talvez as linhas mais simples desde que participo
nestas páginas; dirijo-me aos leitores, desde Trás-os-Montes, sem a rede de segurança dos livros, ou da net, a que
frequentemente recorro. Longe do bulício urbano, redescubro a essencialidade da vida simples; um chilrear de silêncios que parece ocultar segredos inacessíveis aos citadinos
mais distraídos das coisas simples – a contemplação dos
longínquos montes, o vislumbre de reflexos de um riacho a
esgueirar-se entre campos, as abóboras ao sol, as vinhas já
usurpadas dos seus frutos, as árvores multicolores, a inesperada descida a uma cave com cebolas encabadas, nozes
dispersadas pelo chão, mirrados cachos de uvas penduradas
até aos festejos de fim-de-ano… Por vezes, e porque em
jovem passei bons tempos no campo, tento lembrar-me da
vida de então e ressurgem notas musicais - despertar ao som
das rolas, visitar os animais nos seus currais, percorrer os
pomares e hortas tingidos com os brilhos de ouro ou prata

das estações… Sei, naturalmente também, dos
rigores invernosos, ou
da perda de uma colheita
aos humores da natureza, ou quão árdua foi a
labuta dos que tentaram
legar aos seus filhos uma
vida longe do estrume,
da geada, do frio ou
calor cortantes. Esses
filhos, que lograram a
libertação, não terão
hoje o rosto coberto
de rugas, ou as mãos
gretadas mas encontram-se, qui ça, atrofiados nas engrenagens de
uma grande cidade que
lhes tolhe os sentidos
num quotidiano de
tensões que não conhece
estações. Não pretendo
a elegia ou o elogio da
ruralidade! Gosto de
cidades, democráticas,
acessíveis a todos pelo
que apenas esboço uma
reflexão sobre um País

O Interior, não pode ser apenas o cenário bucólico
ou o palco de uma vida dura exposta aos rigores
severos do clima...

“”

centralizado que abandonou o interior e os seus campos de
sofrimento à sua sorte para empilhar numas poucas poluídas
e atrofiadas metrópoles, os que não encontram oportunidades na sua terra de origem e que, em busca de algo melhor, acabam rechaçados para um Eldorado de periferias sem
alma. O campo, o Interior (também com belas cidades), não
pode ser apenas o cenário bucólico ou o palco de uma vida
dura exposta aos rigores severos do clima; a ruralidade portuguesa é parte insubstituível da plural tradição, da cultura e
unidade nacional que empobrecerá se não nos demarcarmos
do fenómeno generalizado de uma humanidade que parece
embrenhar-se em florestas de betão à procura de um futuro
que poderá ser sombrio. A Coesão Territorial é um imperativo! Não só pela necessidade de reequilíbrio da população
no espaço geográfico mas também pela coesão económica
e melhor repartição dos bens que poderá propiciar. Numa
perspectiva que se afigura ambígua, de desertificação ou de
cidades hipertensas, é fundamental a mudança do paradigma português e apostar na pluricultura, nas indústrias
criativas, promovendo todo um país de oportunidades que
muito ganhará na cultura dos seus campos, na exploração
planeada das suas florestas e no desenvolvimento racionalizado de todas as suas vilas e cidades. Ah, e na poesia das
coisas simples.

opinião

Helena
Sousa

Numerológa & Coach
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Outubro - Constrói a
tua Vida!
2019/12/3 + outubro/10/1 = 4
Este mês traz como tema a construção em todos os aspetos da nossa
vida. As nossas raízes, a nossa segurança, a nossa casa e as nossas
emoções são o mote! Em primeiro lugar és convidado/a a levar até
ao fim o que começaste durante este ano, e tu saberás melhor que
ninguém o que é. Este ano tem sido intenso ao nível emocional, ou
seja, tudo o que estava bem, cresceu, assim como o que estava mal
também cresceu ao ponto de determinadas situações colapsar. Isto,
porque somos 70% água no nosso corpo, o que significa que somos
memórias emocionais, seja consciente ou inconsciente, similar à
natureza, em que sentimos emoções como se uma brisa se tratasse
de lufada de ar fresco, até autênticos terramotos e furacões que des-

vastam tudo apelando a uma
nova ordem. Este mês trará
temas que trabalharemos
para o ano 2020, por isso
está atento/a! Construir a
nossa vida também implica
vê-la como se fosse a nossa
casa, ou seja, vais construindo a tua vida e quando dás
por ela há uma estrutura
montada em que inevitavelmente acumula-se muitas
coisas, muitas emoções.
Quando fazes uma mudança
de casa, ou quando vives
o terramoto emocional,
dás por ela de muito “lixo”
que acumulaste e tens que
destralhar. Aqui, entras em
desespero e pensas “por
onde começo?”, a par da
rapidez com que queres ver
tudo no sítio, tudo organizado, ou seja, tudo seguro. Há
um misto de emoções, pois
arrumar a casa é o mesmo

Lembra-te que a verdadeira construção implica
paciência, persistência e lealdade, acima de tudo
para contigo!

“”

que arrumar as memórias emocionais, que muitas delas vem da nossa
linha ancestral, pais. Logo, dás por ti a viver situações tipo gatilhos
emocionais e pensas “de onde veio isto???”. Tudo isso vem de ti e
da tua árvore genealógica! Porque somos individuais, somos família
e somos humanidade, somos tudo! E, esta tempestade emocional
vem com uma mensagem simples - o que queres para ti daqui para a
frente? O que queres construir? Que casa interna queres edificar?
Então aqui, começas uma nova ordem, uma nova construção. Esta
construção pede-te o seguinte:
- quanto melhor vives no teu ninho, melhor vives no mundo.
- a forma como organizas o teu ninho, é a forma como organizas a
vida.
- por muito doloroso que sejam as experiências que sofreste, há uma
nova ordem a chamar por ti!
Somos construtores! Todos os dias construímos! Estás a construir
em coerência? Coerência entre o que pensas, sentes e ação? Lembra-te que a verdadeira construção implica paciência, persistência e
lealdade, acima de tudo para contigo! Lembra-te também que há uma
parte da construção que precisas de companhia, ajuda, apoios, pois
juntos somos mais e melhores!
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Alterações ao regime
do arrendamento
urbano
Ao longo dos anos, a lei do arrendamento tem sido sucessivamente
castigada por sucessivas alterações que oscilam entre a proteção ora
dos senhorios ora dos arrendatários. Como os desequilíbrios entre
os senhorios e arrendatários já se perpétua no tempo, iniciou-se um
novo paradigma no mercado de arrendamento através da implementação de novas regras, publicando-se, em 2006, o NRAU (Novo
Regime do Arrendamento Urbano). Reforçando a linha de proteção
dos senhorios essas regras vieram a ser alteradas em 2012, concedendo ao senhorio poderes para denunciar os contratos mais antigos
e atualizar as rendas pelo valor patrimonial do imóvel (as famosas “leis
Cristas”). Posteriormente, ainda sem consolidação da lei, surgiram
as alterações em 2014, 2017 e agora em 2019. Para esfriar este
poderio concedido aos senhorios em detrimento dos arrendatários,
em 12 de Fevereiro deste ano foram publicadas duas novas leis, a

12/2019 e 13/2019 que
só pela denominação dessas
mesmas leis se percebe a
necessidade de equilíbrio
de forças. A lei 12/2019
é a lei que “proíbe e pune o
assédio no arrendamento”;
a Lei 13/2019 é a que
cria “medidas destinadas a
corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários
e senhorios, a reforçar a
segurança e a estabilidade
do arrendamento urbano
e a proteger arrendatários
em situação de especial
fragilidade”. Assim, a Lei
12/2019 define como
assédio todo e qualquer
comportamento ilegítimo
“que, com o objetivo de
provocar a desocupação do
locado, perturbe, constranja
ou afete a dignidade do arrendatário, subarrendatário
ou das pessoas que com este
residam legitimamente no
locado, os sujeite a um ambiente intimidativo, hostil,
degradante, perigoso, humil-

Este assédio é proibido, não só pelo senhorio, mas
também por parte de quem o represente ou de
terceiros interessados...

“”

hante, desestabilizador ou ofensivo, ou impeça ou prejudique gravemente o acesso e a fruição do locado”. Este assédio é proibido, não
só pelo senhorio, mas também por parte de quem o represente ou de
terceiros interessados na aquisição ou comercialização do imóvel.
Na Lei 13/2019 tomou como medidas a redução do montante de
indemnização em caso de mora de 50% para 20%, na forma do contrato em que se o arrendatário provar a existência de um contrato de
arrendamento não escrito, com a utilização do locado sem oposição
do senhorio e que pagou a respetiva renda por 6 meses, o contrato
é válido, a duração do contrato para fins habitacionais passou para
o mínimo de 1 ano, a Oposição à renovação do contrato por parte
do senhorio apenas produz efeitos decorridos 3 anos da celebração
do mesmo, exceto se fôr para habitação própria ou dos seus descendentes, alargou-se de 2 para 5 anos o prazo geral de pré-aviso para
denúncia por parte do senhorio aos contratos de duração indeterminada, com a obrigação de confirmação da mesma com a antecedência
máxima de 15 meses e mínima de 1 ano relativamente á data da sua
efetivação, entre outras medidas. Estas alterações têm, pois, um
impacto muito significativo no regime do arrendamento urbano alterando materialmente pontos essenciais do regime como a duração,
a denúncia e a extinção do contrato de arrendamento. Contudo, um
dos grandes problemas da lei do arrendamento é a sua aplicação no
tempo e essa tendência continuará a manter-se, causando a incerteza,
a insegurança e o conflito.
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Desenvolvimento sim
mas sustentável
Existem diversos modelos de desenvolvimento dos territórios, uns
mais alicerçados na fixação de indústria e população, outros num
modelo mais elástico de fomentação equilibrada entre crescimento,
desenvolvimento e sustentabilidade. No concelho de Guimarães
assistimos a essa dicotomia. O centro e sul do concelho com um
modelo de desenvolvimento assente na indústria e que por arrasto
foi permitindo a fixação de aglomerados populacionais significativos
e onde as premissas ambientais são mais difíceis de gerir se bem que
fundamentais ao referido equilíbrio. No que diz respeito ao norte e
nordeste do concelho o modelo de desenvolvimento tem sido outro,
com um PDM mais redutor, onde a implementação de habitação e
indústria é mais difícil. Esta restrição ao longo dos anos provocou e
continua a provocar graves desequilíbrios em termos de distribuição
das populações, sofrendo de forma rápida e acentuada forte perda

populacional. Urge inverter
estas tendências que se
acentuam conforme caminhamos para as periferias e
fronteiras com concelhos
vizinhos como Fafe e Póvoa
de Lanhoso. Sei que a
solução perfeita não existe,
mas reforço a necessidade
de não permitirmos que a
situação alcance patamares
irrecuperáveis num futuro
próximo. Assim defendo
como em tudo na vida o
princípio do bom senso e do
equilíbrio. É fundamental
desenvolver estas freguesias,
dotando-as de equipamentos
e capacidade de crescimento
que permitam inverter esta
tendência. Em São Torcato,
vila agregadora de todo o
vale, penso exatamente assim. São Torcato é uma vila
maravilhosa, carregada de
cultura e brindada com património edificado único. A

O desafio é portanto desenvolver o território sem
alterar a sua identidade, matriz e paisagem e isso é
possível...

“”

vila pode, no meu ponto de vista, se desenvolver, fixar equipamentos
sociais, empresas e naturalmente população. Não quero a vila de São
Torcato convertida em ponto industrial, mas que seja uma terra com
vida e essa vida é feita com pessoas. São os Torcatenses que fazem
de São Torcato uma terra tão especial. O desafio é portanto desenvolver o território sem alterar a sua identidade, matriz e paisagem e
isso é possível, através da criação de zonas tampão ao centro da vila
e perímetro histórico, manutenção das grandes áreas florestais que
constituem um dos patrimónios mais importantes de São Torcato
e do Concelho, permitir em zonas criteriosamente escolhidas da
vila, a construção de moradias unifamiliares, a fixação de empresas
nos parques industriais já existentes, a construção de vias cicláveis
e o reforço dos equipamentos sociais que tal como o destacamento
territorial da GNR é bom exemplo e dinamizou o comércio e a vida
em geral desta terra. Penso pois ser da maior urgência pensar este
território, dotando-o de ferramentas muito precisas, que auxiliem
no desenvolvimento, tendo sempre por base a sustentabilidade e o
equilíbrio. Desta forma será possível esbater desigualdades dentro
do nosso território, proteger a desertificação das freguesias nesta latitude, mas também a elevada densidade populacional que se verificam
em freguesias vizinhas de perímetro urbano. Desenvolvimento sim
mas sustentável...
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“Prevenir é
responsabilizar”
Expressões como “prevenir é o melhor remédio” ou “é
melhor prevenir que remediar”, engloba os tão famosos
provérbios populares que acompanham a evolução humana
ao longo dos anos, sem nunca, porém, haver uma quebra
na sua génese. Se nos depararmos com o nosso dia a dia,
constatamos que somos convidados, de forma muitas vezes
inconsciente, a adotarmos medidas ditas preventivas em
todas as atividades de vida diária, como sendo a higienização
oral, a utilização de cinto de segurança, o atravessarmos nas
passadeiras, o realizarmos a reciclagem através do uso de
ecopontos, entre outras centenas de situações semelhantes. Ao transportarmos estes exemplos para uma vertente
de intervenção na prevenção de lesões, na prática de uma
qualquer modalidade desportiva, rapidamente verificamos
que para garantirmos sucesso na implementação de certos
princípios é necessário a participação ativa de todos os
agentes desportivos. A prevenção encontra-se centrada
em três tipos, como sendo, prevenção primária (engloba

medidas que previnam o
aparecimento da lesão e
controlo ou eliminação
dos fatores de risco),
prevenção secundária
(já com a ocorrência da
lesão, a realização de
um correto diagnóstico
e respetivo tratamento
adequado até à “cura
completa”) e a prevenção
terciária (evitar processos de recidiva e consequente integração plena
do atleta na sua atividade
desportiva). Parte do
sucesso desta tão nobre
temática (e depois de
uma abordagem vital e
de sensibilização junto
dos elementos diretivos
de uma determinada
instituição desportiva)
inicia desde logo com o
papel do treinador junto
do seu grupo de atletas
(saber “responsabilizar”
o treinador e atleta dos
riscos inerentes a certos
comportamentos),

Não é demais insistir na importância da realização
do exame médico desportivo que antecede a
prática de exercício físico...

“”

passando pelos distintos tipos de personalidades dos atletas
(responsabilidade vs não responsabilidade), não esquecendo a identificação dos fatores de risco inerentes à prática
de qualquer atividade desportiva (intrínsecos, extrínsecos
e específicos) que têm que ser criteriosamente avaliados.
Não é demais insistir na importância da realização do exame
médico desportivo (de carácter obrigatório) que antecede
a prática de exercício físico, seja ela de carácter lúdico ou
profissional, e que só com a sua realização (que visa uma
abordagem multidisciplinar), estamos a evitar o aparecimento de situações potencialmente graves a curto prazo e
que muitas vezes são desconhecidas para o próprio atleta
até então. A prevenção visa um processo todo ele complexo
e multimodal, mas primordial na manutenção da integridade
física, cognitiva e social do atleta. Saber responsabilizar os
seus intervenientes (diretos e indiretos), independentemente do seu procedimento ilustrativo é contribuir para que
daqui a uns anos a prevenção seja instituída de uma forma
automática e totalmente integrativa de sucesso no mundo
desportivo. A prevenção de lesões tem que passar obrigatoriamente por uma mudança de paradigma, em que não chega
somente seguir um guia de exercícios corretivos, mas sim
contemplar uma abordagem multisegmentar com consequente união de todos os agentes desportivos em resposta a
tudo o que engloba a prática desportiva.
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“Guimarães, agora!” é um jornal mensal
que se edita em formato de papel, uma vez por
mês; a sua edição online e em formato digital
terá actualizações constantes em função da
actualidade. Assume-se como jornal independente e livre.
A procura da verdade e o relato que dela faz
é subordinada aos factos, nunca permitindo
qualquer condicionamento da informação que
veicula por interesses partidários e económicos ou lógica de grupo, sendo responsável
apenas para com os seus leitores.
“Guimarães, agora!” nem se inspira em
qualquer religião, nem assume uma orientação
política e partidária, independentemente do
seu próprio olhar sobre Guimarães e região, o
país e o mundo.
“Guimarães, agora!” orienta-se pelo
princípio da dignidade da pessoa humana e
pelos valores da democracia, da liberdade e do

assinaturas@guimaraesagora.pt

pluralismo.
A liberdade estará no centro das suas
preocupações e a defesa de uma sociedade
aberta, com instituições respeitadoras da lei
e dos direitos individuais será escopo da sua
acção. Acreditamos que o desenvolvimento
harmonioso tem de ser inclusivo e não discriminatório.
“Guimarães, agora!” quer contribuir para
uma opinião pública informada e interveniente, valorizando a irreverência e a inovação,
a controvérsia e a discussão franca e sem
complexos ou tabus.
“Guimarães, agora!” será um jornal para
um público de todos os meios sociais e de todas as profissões. E procurará fórmulas atrativas, inovadoras e pertinentes de apresentação
da informação, mas dispensando o sensacionalismo.
“Guimarães, agora!” estará na linha da
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frente do processo de mudanças tecnológicas e relacionais, sempre atento à inovação e
promovendo a interação com os seus leitores.
“Guimarães, agora!” tem um compromisso assumido com o cumprimento da lei de
imprensa e outras e com o respeito absoluto
do Código Deontológico dos jornalistas que
se compromete a cumprir. E acredita na boa
fé dos seus leitores.
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