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A inactividade dos cidadãos 
é um problema que afecta os 
Estados e as cidades, pelas 

implicações negativas que tem na 
saúde. Combater esta pandemia é 
mais uma tarefa e preocupação das 
cidades que, conscientes dos efeitos 
que prova a falta de actividade física, 
promovem acções e iniciativas que 
incitam os cidadãos a “mexerem-se” 
em caminhas e corridas...

O Vitória fica pela fase de gru-
pos da Liga Europa. Nada do 
outro mundo e algo que não 

estivesse já nas previsões quando se 
conheceram os adversários na prova. 
Porém, e apesar de não seguir em 
frente, o comportamento do Vitória 
não foi negligente e os seus atletas 
bem podem merecer aplausos pelo 
que fizeram, pelos sonhos que des-
pertaram, com as suas exibições. 

As Nicolinas estão aí, em 
diversos actos e números. São 
festa dos estudantes, bandeira 

de Guimarães que as quer recon-
hecidas como património imaterial 
da humanidade, estão enraizadas 
na população, pela sua partici-
pação mais democrática, tornam-se 
acontecimento social pelo valor e 
importância de diversas solenidades 
protocolares.

O que se passa com o Laboratório de 
Hemodinâmica, criado para servir a 
unidade de Cardiologia do Hospital, 
para além de ser o retrato do que se 
passa no país, no sector da saúde, 
deixa no ar questões que merecem 
reflexão. Se o equipamento “estorva” 
a rede de diferenciação do SNS, se 
já está pronto há mais de um ano, 
e sabendo-se que não estava na tal 
rede de referenciação e do plan-

eamento do Ministério da Saúde, 
porque é que foi implantada num 
hospital público? O que fizeram 
Ministros, Secretários de Estado, 
administrados da ARS-norte e ACSS 
para agora Marta Temido vir dizer 
que afinal, aquela mais valia é um 
“amargo de boca”, porque não se 
encaixa no planeamento da Saúde? 
E para que serviu o contributo de 
Mecenas que ajudaram o Estado?

A FRASE     “...”
Agradecemos a generosi-
dade da sociedade, mas essa 
generosidade não pode ser 
desgarrada do planeamento. 
Situações destas causam-nos 
amargos de boca.

CIDADES ACTIVAS
Tempo Livre cria programas

L

VITÓRIA SPORT CLUBE
Liga Europa

FESTAS NICOLINAS
Procuram classificação e reconhecimento

MARTA TEMIDO
Ministra da Saúde
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OUTRO PONTO
DE VISTA...

Diz quem sabe que Guimarães é uma das cidades melhor preparadas e com mais ca-
pacidade 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 trans-
porte 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 inter-
venção, em concurso de obra, de mais de 300 habitações sociais; os programas educa-
tivos ambientais em todas as Escolas, com 50 estabelecimentos de ensino consider-
ados “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 im-
portantes 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…

É um meio de tornar a 
cidade mais activa e 
fazer as pessoas felizes. 
Quando se compra, a 
população mexe-se - 
abandona o automóvel 
- e pelo que juntar ao 
seu “carrinho” - ou saco - de 
compras, espelham felicidade. 
Andando pela cidade, limpa e 
sem cheiros também sem fumos 
e ruído, as pessoas tornam útil e 
necessário, a pedonalização das 
matérias mais comerciais e cen-
trais, tornando a cidade “verde”, 
no casco urbano e não apenas nos 
parques espalhados pelo território. 
Ora, o comércio insere-se num 
programa de desenvolvimento da 
cidade, pelo que é melhor: aglutina 
serviços, torna-se montra de pro-
dutos, conserva tradições, ajuda 
ao passeio e à convivência familiar, 
ao reencontro de “amigos” nos 
cafés que todos frequentam, fazem 
que com às 5 horas, da tarde, as 
senhoras se reúnam para tomar o 
seu chá, proporciona “momentos” 

de descanso e lazer, descomprime, torna as pessoas mais humanas 
e mais solidárias, despidas que ficam da pressão do dia-a-dia lab-

oral, da pressa de apanhar o autocarro. Ter uma “cidade comer-
cial” fora dos shoppings, é sinal de qualidade de vida, de gozo 
da natureza e do ar livre, do convívio com os filhos, do passeio 

pelo jardim, do descanso na esplanada, onde se pode ler, 
conversar, e ver o que passe ou deambula, tudo sem perturbação. 

Apostar num centro da cidade sem automóveis, não é acabar com o 
comércio de rua, é dar-lhe vida, garantir-lhe futuro. É  elevar os padrões 
de vida e vivência urbana, em sociedade, grupo ou rede. É preencher mais 
o espaço citadino, quase deserto, moribundo, melancólico, mecânico, sem 
vida social ou económica, sem pessoas - novos e velhos, sem crianças, sem 
casais ou jovens. É, ainda, tornar-se possível a cidade sustentável, resolver 
os problemas da mobilidade, justificar melhor a solução - e a existência 
- de serviços urbanos, como a limpeza das ruas e a recolha do lixo. Neste 
cenário, a cidade sem carros, mais calma e pacífica, permite o gozo dos 
equipamentos culturais e das actividades e propostas, do seu calendário, 
a fruição do espaço público em actividades de grupos e associações, de 
artistas, de grupos de música. Não é, isso, afinal que os vimaranenses 
fazem, em  Braga ou no Porto, quando compram e se divertem, até com 
uma ida ao cinema, ao restaurante, deliciam-se com um gelado que levam 
na mão, indiferentes aos carros que (não) passam. Porque é que Guim-
arães, querendo e desejando o mesmo, não faz ou não tem? Porque passam 
anos para decidir uma coisa simples, estratégica e estruturante? Então, 
só queremos pessoas mais activas no ginásio, nas cadeiras das salas de 
espectáculo, no desporto, nas ecovias e não as queremos no meio urbano, 
local de excelência para actividades múltiplas, ligadas ao lazer e ao acto de 
comprar. Contudo, se esta não é a opção, então que o digam…
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orém, a grande 
questão, o que 
não existe para 
além de medidas 
avulsas, de cada 
comerciante ou 
associação,  e 
de uma visão 
de vistas curtas, 
é um plano de 

modernização do comércio cita-
dino, nem para o imediato, nem 
para o futuro.
 Na reunião que juntou o 
conselho económico do presiden-
te da autarquia e os comerciantes, 
na Plataforma das Artes, pode 
ainda alarmar mais quem tem 
responsabilidades de decidir so-
bre como alterar o paradigma da 
actividade comercial - tradicional, 
de rua ou cidade -, num contexto 
de crise do sector, da ausência 
de um associativismo forte e de 
uma liderança com ideias firmes, 
concretas, e que sejam mesmo 
solução para a “desertificação, 
desenvolvimento e animação” da 
cidade que vá para além de um 
momento festivo, do Natal ou da 
Páscoa.
 Depois, de o presidente 
da Câmara ter mostrado a sua 
preocupação com o estado do 
comércio tradicional e de sentir 
que o coração da cidade pode 
parar por falta de actividade 
comercial concreta e digna, 
tornando-se num presépio mudo 
e parado, apenas com figuras 
de barro a lembrar a aurora do 
Toural como centro e praça 
comercial, a partir do qual a 
cidade foi crescendo, tornando-se 
hoje uma realidade bem maior 
do que que aquela que se situa 

Comércio tradicional com soluções avulsas mas sem plano de modernização

À procura de uma estrela...

u O presidente da Câmara preocupa-se com o 
estado do comércio tradicional; a associação 

de comerciantes contenta-se com a instalação 
de uma loja dos CTT e uma loja do cidadão no 

coração da cidade.

Texto de: José Eduardo Guimarães

P
num raio de 600 metros e chega 
a um quilómetro, e se expande 
para a zona da Costa, do Monte 
do Cavalinho, vai até Azurém, 
Mesão Frio ou Creixomil e raia 
de Fermentões.
 Com o desaparecimento 
da ACIG que evidenciou, de res-
to, este mau estado do comércio 
tradicional, o que vem a seguir 
pode não ser um pântano, mas 
deixa dúvidas - muitas dúvidas - 
sobre o que realmente querem os 
comerciantes, que aportam ideias 
velhas para problemas novos, 
pensam em cima de cenários 
micro - que não ultrapassam a 
soleira da porta do seu estabelec-
imento - e como a avestruz, 
não querem ver que o 
comércio de rua ou 
de cidade, precisa 
todo ele de uma 
solução global, que 
já há muito devia 
ter sido implemen-
tada e definida.
 De Natal em 
Natal ou de Páscoa em 
Páscoa, alguns comerciantes nem 
sequer olham à sua volta: o dina-
mismo que se nota na restauração 
com a proliferação de pequenos 
negócios e de estabelecimentos 
que enquadram uma paisagem 
agora mais dinâmica e que 

ACIG
Desapareceu 
e não deixou 

herdeiros, deixando 
os comerciantes 

divididos.

preenchem o vazio que se sentia 
a partir do Toural para o centro 
histórico. Estes estabelecimentos 
apesar de atractivos, com boas 
propostas gastronómicas, para 
diversos públicos, representam 
um esforço empresarial que só 
pode ter sucesso económico, se a 
cidade se animar e ganhar vida, 
de dia e de noite. Outro exemp-
lo, de que algo está a mudar é o 
investimento público municipal 
em parques de estacionamento, 
no coração da cidade - como o de 
Camões cujo impacto os comer-
ciantes não querem reconhecer e 
desdenham a sua existência - na 
requalificação de ruas, no licenci-

amento de mais alojamento 
local ou não no burgo 

citadino, e perspec-
tivando a abertura 
de mais empreen-
dimentos – não 
apenas do sector 
da distribuição, dos 

serviços como de 
habitação, pela vida da 

utilização do instrumento 
da reabilitação urbana.
 A este frenesim material 
e corpóreo, não corresponde o 
comércio, a viver problemas de 
falta de modernização, de centros 
comerciais pouco atractivos que 
se tornaram mausoléus da cidade 

interior, com poucas portas 
abertas, lojas encobertas com 
folhas de papel que lhes esconde a 
actividade.
 A par disso, as ruas 
continuam cheias de veículos 
automóveis, deixando a imagem 
da cidade, desregulada e poluída, 
sem que se reconheça a algumas 
artérias - por onde passam auto-
carros e carros e outros veículos 
motores - qualquer sentido estru-
turante numa cidade de comércio, 
de Natal (ou de Páscoa), com 
circuitos pedonais, largas praças, 
edifícios habitados e muita 
animação que ultrapasse a vulgar 
exibição de gigantones, caixas e 
bombos de zés pereiras.
 É essa cidade, mudada, 
animada, com vida que pode faz-
er chegar lojas de marcas, serviços 
até, e que se encha como um ovo, 
qual centro cívico de um grande 
concelho e não centro de uma 
qualquer vila.

Não temam ousar para
que o investimento privado 
complemente o investi-
mento público, sempre em 
paralelo, e não de forma 
desgarrada, por impulso...

 O comércio e a vida na 
cidade, estão carentes de de-
cisões objectivas, firmes, lineares, 
abertas e ligadas ao futuro; e de 
lideranças legítimas mas actu-
antes, que não temam ousar para 
que o investimento privado com-
plemente o investimento público, 
sempre em paralelo, e não de 
forma desgarrada, por impulso ou 
sugestão.
 Muito do que será o Gui-
marães de amanhã, já está a ser 
escrito hoje. E já o começou a ser, 
há tempos atrás quando ninguém 
deu por isso e a cidade, começou 
a perder vida... à noite, e deixou 
de ser animada de dia.  n

O comércio suscita vários desafios que não podem ser adiados.
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uando foi pro-
jectada num ecrã 
uma apresen-
tação com exem-
plos de cidades 
europeias que 
tinham fechado 
ruas aos au-
tomóveis, alguns 
comerciantes 

viram ali uma janela de oportuni-
dade para a Câmara liderar um 
processo de transformação da 
cidade comercial, uma medida 
estruturante e de forte impacto na 
cidade. 
 Porém, a expectativa 
gorou-se e alguns comerciantes 
confessaram e expressaram a sua 
desilusão por terem percebido 
que Domingos Bragança apenas 
queria ouvir os comerciantes e 
não confrontá-los com ideias, 
projectos ou planos que pudessem 
entrar na solução da modern-
ização do comércio tradicional.
O fecho de artérias ao trânsito 
automóvel que o presidente da 
Câmara havia anunciado, no final 
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O estado do comércio debatido em noite de chuva

Ideias mais genéricas e menos consistentes

u Em pouco mais de duas horas, o presidente da Câmara e os
comerciantes vimaranenses partilharam ideias sobre o comércio,

dando palpites, sem concluírem que é preciso ir mais além...

Texto de: José Eduardo Guimarães

Q

de uma reunião da Câmara (31 de 
Outubro), uns dias antes, era ape-
nas uma intenção que não tinha 
passado da fase do desabafo.
 Domingos Bragança 
desfez a expectativa logo no início 
da sua conversa: “não imporei o 
fecho das ruas aos automóveis”. 
E acrescentou que o fará só com 
“o vosso apoio”. Uns aplaudiram 
outros não. O anúncio deixou 
a presidente da Associação de 
Comércio Tradicional de Guim-
arães (ACTG) a sorrir e os admi-
radores de Domingos Bragança, a 
morder o lábio.  
 Abel Fernandes, do 
restaurante “Oriental”, confes-
so admirador do presidente da 
Câmara manifestou depois que 
“vou daqui um pouco desiludido 
porque vim na expectativa, de 
que a Câmara trouxesse uma 
solução...”. Virado para o presi-
dente, Abel Fernandes foi mais 
claro: “aprecio que nos tenha 
ouvido...mas a Câmara tem de as-
sumir a liderança neste processo de 
mudança...” em que se enquadra-

Vou daqui um 
pouco desiludi-
do porque vim 
na expectativa, 

de que a Câmara 
trouxesse uma 

solução.”

“

“Aprecio que nos 
tenha ouvido...
mas a Câmara 
tem de assumir 
a liderança neste 
processo de
mudança.

”
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va o fecho ao trânsito automóvel 
da Srª da Guia à antiga estação 
dos CTT, no que seria a maior 
avenida pedonal e comercial de 
Guimarães.
 A audição dos comerci-
antes pelo presidente da Câmara 
virou então um diálogo entre 
o autarca e alguns homens e 
mulheres que vivem do comércio, 
numa noite de generalidades, 
medidas avulsas, de pensamentos 
micro porque o seu impacto era 
medido até à soleira da porta de 
cada loja comercial. E não pas-
savam de palpites ou de simples 
opiniões que podiam constar de 
um plano qualquer de modern-
ização do comércio mas nunca 
serem a chave desse plano.
 Em cada cabeça fervil-
havam apenas ideias de curto 
prazo, algumas directamente 
ligadas ao Natal, de acções que a 
Câmara devia impulsionar para a 
época festiva. E pagá-las. 
 Neste concurso de 
ideias, em que o presidente da 
Câmara aceitou participar ao 
defender que “a digitalização do 
comércio” seria foco em que os 
comerciantes deviam apostar 
e para a qual a Câmara estava 
disposta a investir, ninguém ficou 
a perceber o que era urgente ou 
supérfluo, o que era imediato ou 
para o longo prazo, o que se deve-
ria fazer e quem o deveria fazer, 
deixando tudo, de forma leve, no 
ar, sem qualquer estrutura infor-
mal a constituir, para além “dos 
grupos de trabalho”, numa orga-
nização mais de base popular, 
pretensamente democrática, mas 
pouco eficaz do ponto de vista de 
resultados que se pudessem obter.
 O “remédio” ou a “mez-
inha” que qualquer bruxo “expert” 

em comércio tradicional pudesse 
ter, iria vincar que, afinal, os 
problemas do comércio são fáceis 
de resolver, se se optar por ir 
concretizando o que cada um vai 
propondo ou desejando.
 Domingos Bragança, 
foi sempre mais cauteloso do 
que impulsionador, não queren-
do assumir qualquer liderança 
neste processo, a menos que seja 
empurrado, tal como na questão 
do fecho das ruas aos automóveis. 
Percebeu os interesses instalados 
entre os comerciantes - quase 
tão velhos como a cidade - não 
abanou com os conceitos e as 
ideias feitas, no movimento das 
lojas tradicionais - para quem a 
solução é simplista e passa apenas 
por fazer regressar os CTT e 
uma loja do cidadão ao centro 
da cidade, ao jeito de um golpe 
de mágica, de que tudo resolve, 
também, por impulso, deixando 
o verdadeiro plano de transfor-
mação, desenvolvimento e ani-
mação da cidade, para os teóricos 
e amantes de estudos. 

no de apontamentos sem nada 
a reter porque os queriam “ver 
mais e melhor” vão continuar ver 
defraudadas as suas expectativas. 
E ninguém está a ver - pelo que 
se notou na Plataforma de Artes - 
alguém vir a acossar o presidente 
da Câmara, pedindo-lhe o fecho 
de artérias aos carros, invertendo 
papéis e funções, como nunca se 
viu. Até porque, a presidente da 
ACTG diz que “os meus associa-
dos” não defendem esta solução 
e como a cidade fosse também 
“propriedade” corporativa, de 
interesses instalados ou de donos 
de lojas de uma certa rua...
 Divididos - já entre 
sectores de actividade, o comér-
cio tradicional e a hotelaria - os 
comerciantes mostraram não 
caminhar para um estado de 
associativismo forte e dinâmico 
e moderno, seguindo até os mel-
hores exemplos de organização 
sectorial do país ou da região.
 Os “seus interesses” vão 
continuar a ser defendidos por 
terceiros, tal como a ACIG fez ao 
longo de muitos anos, deixando 
que os seus representantes fossem 
tudo, menos comerciantes de 
gema.
 E deixaram claro que 
“aceitam” que o Municipio lhes 
vá pagando a “despesa corrente”, 
derivada das iluminações de Na-
tal, e até a “animação” da cidade 
por uns “gigantones ou zés perei-
ras” ou que alguém possa “dar 
música” em épocas festivas, ou se 
encarregue de “números circenses” 
que tragam mais gente para as 
ruas, sem a convicção de que isso 
possa levar mais consumidores 
para dentro das lojas.
 O que todos aceitam 
é que se faça o “trivial”, numa 
cidade desajeitada para o comér-
cio, sempre a chorar pelo êxito 
dos concorrentes vizinhos, como 
se o acto de comprar ou viver na 
cidade fosse desgarrado de uma 
“vivência mais urbana” de quali-
dade.
 Apesar de o presidente 
da Câmara ter chegado à Plata-
forma das Artes, com o Reitor 
da Universidade do Minho, da 
presidente do IPCA, da represen-
tante da Universidade das Nações 
Unidas e de alguns vereadores, o 
certo é que naquela “noite” apenas 
se ouviram as vozes de Domingos 
Bragança e dos comerciantes, 
num diálogo que não se sabe será 
prenúncio de alguma coisa.  n

Muitas ideias genéricas foram ouvidas sem uma integração global.

Ninguém defendeu, nem 
o contexto, nem a marca 
desse desenvolvimento. E 
muito menos os contornos 
de uma estratégia, ficando 
no ar a ideia...

 Ninguém defendeu, nem 
o contexto, nem a marca desse 
desenvolvimento. E muito menos 
os contornos de uma estratégia, 
ficando no ar a ideia de que com 
“barulho e uma banda de música 
e palhaços na cidade”, os consum-
idores vão chegar de todo o lado, 
para encher lojas e comprar o que 
há lá dentro. Agitando, sempre, o 
slogan de que “Guimarães é uma 
cidade bonita”... e que por esse 
estatuto consegue captar compra-
dores.
 Nas duas horas e pouco 
de conversa, entre comerciantes 
e presidente da Câmara e seus 
acompanhantes, o que se passou 
foi “mais democrático” do que 
conclusivo, apesar de se perceber 
que vai tudo ficar na mesma, sem 
soluções e apenas com propostas 
simples para cada estação do ano. 
Tudo para figurar num cader-



net também é pouco para revigo-
rar o comércio tradicional porque 
isso representa uma tendência 
a seguir - o que já acontece em 
países europeus à décadas. Sim, 
não nos podemos esquecer nem 
do atraso tecnológico nem da 
iliteracia digital que nos coloca 
atrás de muitos.
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Mas a cidade já é mais do que o Toural

Querer mudar para 
deixar tudo na mesma

u A cidade, hoje, já é 
muito mais que se vê 

em volta do Toural. 
E já a seguir, vai tor-

nar-se ainda maior 
e mais coesa com os 

investimentos
da iniciativa privada.

Texto de: José Eduardo Guimarães

o
que se ouviu na 
Plataforma das 
Artes, tem um 
sabor “requenta-
do”...
 Há velhos con-
ceitos e ideias 
rebuscadas que 
representam vel-
hos e prerversos 

egoísmos. 
 O comércio em Guim-
arães, num contexto e num con-
ceito de desenvolvimento urbano 
moderno, não se pode cingir 
apenas a um espaço limitado da 
cidade. O Toural será sempre o 
centro geográfico da cidade mas 
nunca o seu centro comercial 
ou turístico. Nem as ruas de 
Santo António, Paio Galvão ou 
da Alameda em progressão até ao 
Toural, como praças únicas. Há 
mais cidade a florir e a crescer, a 
oferecer outras valências e estilo 
de vida.
 O que se está a fazer já, 
em termos de urbanismo, e o que 
se encontra em vias de licenci-
amento na Câmara Municipal, 
vão aconchegar a cidade, torná-la 
mais coesa do ponto de vista de 
ocupação do solo e mais atrac-
tiva do ponto de vista da oferta 
de oportunidades de negócio. E 
que vão justificar outras soluções 
de mobilidade, alternativas ao 
automóvel, para além de medidas 
de sustentabilidade ambiental.
 Falar de um concurso de 
“vitrinas” - ao jeito de um show 
comercial ligado às Gualterianas, 
uma prova de vida da ACIG no 
seio da comissão organizadora 
das festas da cidade - depen-
dentes em tudo da Câmara, é 
apenas um exemplo.
 Apontar à digitalização 
das lojas e da gestão da comercial 
dos estabelecimentos, da criação 
de uma rede comercial na inter-

os seus interesses particulares. 
Mas para isso, têm de perceber 
quais são as ameaças verdadei-
ras da sua actividade e não se 
preocuparem com medos ou 
fantasmas.
 Uma nova cidade, mais 

aberta, mais gozada pelas 
pessoas, ruas sem carros, 

e ruas requalificadas, 
mais espaço verde e 
livre, lojas âncora 
e de bandeira, 
serviços instalados, 
mais habitação e 

mais espaços hote-
leiros ajustados à di-

mensão da cidade, sem 
transportes públicos à porta 

dos estabelecimentos, ambien-
talmente mais sustentáveis, tudo 
isto faz parte de um pacote global 
que dá nome e vida à cidade na 
qual todos vivem e da qual todos 

A cidade tornou-se, comercialmente, maior, mais compacta e mais coesa.

Não nos podemos esquecer 
nem do atraso tecnológico 
nem da iliteracia digital que 
nos coloca atrás de muitos...

escrito do que se está a passar 
na restauração, com pequenos 
negócios, que anima, e dão vida 
à cidade, captam consumidores e 
turistas, é também um exemplo, 
que vem desde a CEC 2012 e que 
contribuem para que a cidade 
de cultura se afirme. São ou 
não, estes sinais, uma 
boa resposta de quem 
sabe tirar partido da 
cidade cultural e 
da cidade históri-
ca. Supostamente 
são igualmente o 
resultado de um 
empreendedorismo 
jovem que tende a 
“tomar” conta dos negócios 
da cidade urbana no sector da 
gastronomia. 
 No comércio, enquanto 
não se for além da Trapobana, os 
comerciantes jamais defenderão 

 Porém, não podemos 
querer mudar com impulsos, de 
ver quem é que tem a melhor 
ideia para mudar o paradigma 
comercial quando ele depende de 
demasiados factores.
 Querer mudar a vida 
comercial com “modas”, sonhar 
em ter “marcas” próprias ou 
colectivas, é desfocar a realidade 
que exige mais - e muita - espe-
cialidade em áreas tão diversas 
que qualquer solução será sempre 
efémera se a cidade não viver por 
si, modernizando-se, adaptan-
do-se, respondendo à crise e não 
reagindo apenas.
 O rol de “dicas” deixa-
das pelos comerciantes faladores 
daquela sessão poderiam multi-
plicar-se por um ou mais dígitos e 
representariam, por certo, o velho 
adágio de “cada cabeça, cada 
sentença”.
 Notou-se, também, 
que há quem não queira tirar a 
“cabeça da areia”, não olhando 
nem para o lado e muito menos 
para o vizinho ou até para o futu-
ro.
 O já, nesta reportagem, 

TOURAL
Será sempre o

centro da cidade 
comercial e à sua volta 

nascem vários polos 
comerciais.
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dependem.
 Este bem poderia ser um 
caderno de exigências a apre-
sentar à governação da cidade, 
a par de uma agenda própria - e 
de exigência que os comerciantes 
deveria ter para si, de modo a que 
pudessem dar resposta à pergunta 
que muitos fizeram naquele noite: 
o que leva alguém a trocar as lojas 
da cidade pelo shopping; o que 
leva os consumidores de Fafe ou 
Cabeceiras a ir ao Porto e a Braga, 
tendo Guimarães mais perto. E 
o que leva a que a centralidade 
de Guimarães não seja aprove-
itada em termos comerciais, em 
relação a cidades vizinhas. E não 
venham dizer que é por causa das 
iluminações de Natal, de mais 
música na rua ou mais palhaços 
na avenida.  n

que resultou do 
diálogo entre o 
presidente da 
Câmara e os 
comerciantes 
fica aquém do 
que se esperava. 
O desenvolvi-
mento central 
da cidade, a sua 

coesão num raio de 1 km do 
Toural, não está em nenhuma das 
medidas apontadas na reunião. 
Nem todas as sugestões apre-
sentadas juntas que representam 
apenas a valorização dos inter-
esses corporativos de uma loja, 
quando muito um grupo de lojas 
de uma determinada rua.
 Jamais essa visão circun-
scrita a um espaço de uma rua, 
pode servir ou substituir uma es-
tratégia - verdadeira e completa - 
de dinamização da cidade, do seu 
comércio e serviços, aliando um 
projecto de urbanismo comer-
cial, com o propósito de tornar 
esta cidade “comercial” fora dos 
shoppings atractiva do ponto 
de vista urbano e urbanístico, 
arrebatadora para os consumi-
dores, dinamizadora do potencial 
económico que concita nesta rede 
e que resolveria também alguns 
problemas de mobilidade, quiçá 
ambientais.
 De facto, as soluções 
apresentadas pelos comerciantes 

- deles não se poderia certamente 
esperar mais – visam do ponto de 
vista de marketing e de estratégia 
comercial o seu próprio negócio, 
do que a dinamização da cidade 
- no tal 1 ou 2 kms de raio do 
Toural - tarefa a exigir mais da 
autarquia do que outras entidades 
quaisquer.
 Ouviram-se ecoar velhas 
soluções para novos problemas, 
ou seja, muitos comerciantes en-
tendem que “dar mais música, em 
épocas festivas” significa vender 
mais, sem ter consciente que, pela 
oferta exigente, o consumidor se 
tornou mais exigente e esclareci-
do.

Não basta dar música ou montar circos nas praças

Continuar na mesma... com 
velhas soluções!

 Há um novo conceito 
de cidade, mais abrangente, mais 
pluridisciplinar, onde o comércio 
se deve integrar - sem ser um es-
torvo - como um parceiro activo 
e uma componente fundamental.
 Ora, nesse paradigma de 
cidade comercial - a uma via para 
se modernizar o comércio, 
dinamizar a cidade e 
animar a vida urbana 
- cabem muitas 
mais valências 
e conceitos que 
implicam mudar 
hábitos, alterar 
formas de vida, 
encarar a cidade de 
um outro ponto de vista, 
não apenas como espaço de 
vivência mas de sociedade. E 
mais comércio a instalar-se em 
edifícios, mais serviços a ocu-
parem espaço, esplanadas cheias 
de gente, ruas sem carros, pessoas 
a viverem a cidade como espaço 
de família e de “belle vie”, gozan-

o

do o burgo, como o turista, que 
experimenta aqui e ali, os cantos 
e recantos, as iguarias e doces, 
visitam os pequenos negócios, 
vendo até as crianças a saltarem, 
tudo isto faz parte de uma cidade 
nova, que não se compadece com 
a cidade antiga onde o comércio 

era rei. Hoje, o bom comerci-
ante não quer só para si 

mas também para os 
outros. 
 Este ambiente 
urbano, comercial, 
pedonal, colorido, 
iluminado, vê-se e 

sente-se por cidades 
europeias ou não, 

porque representam um 
modo de vida e um tipo de 

cidadão mais evoluído e exigente 
que se sente seguro no seu dia-
a-dia e no durante a sua pausa 
de trabalho. E ao qual a cidade, 
comercial, de rua, ofereça opor-
tunidades de compra.  n

Há demasiados espaços comerciais sem qualquer vitalidade.

Há um novo conceito de 
cidade, mais abrangente, 
mais pluridisciplinar, onde 
o comércio se deve integrar 
como um parceiro activo...

u Tornar a cidade 
mais atractiva, fora 

dos centros comerci-
ais, implica um plano 
de urbanismo comer-
cial que crie um novo 

ambiente na vida da 
cidade e não pode

ser feito apenas por 
“palpites”.
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PALPITES
As soluções

para revitalizar o 
comércio têm de ir
mais além do que 

meros palpites.
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O presidente da Câmara não quer “tutelar” o comércio mas...

“Será frustrante se não 
se fizer nada”

P
oucos terão compreendido porque é que Domingos 
Bragança, cedo declarou que “não imporei o fecho de 
ruas ao trânsito automóvel na cidade”. E que só o fará 
“com o vosso apoio”.
 Esta declaração teve o efeito de anestesia nos 
presentes porque se era suposto que aquela audição 
tivesse um tema central, o fecho das ruas ao trânsito 
seria o mais adequado, depois do que foi dito no final 
da reunião de 31 de Outubro.
 Certamente que esse “balizar” de uma pretensão que 

Guimarães vai explorando e adiando, ao jeito de um “palpite” - talvez 
seja bom, talvez seja mau”, denota que a Câmara “teme” usar as suas 
competências na definição do sentido do trânsito e ousar num projecto 
de desenvolvimento citadino, para o qual podia ter o contributo da 
iniciativa privada e de investidores. E que devia merecer um consenso 
alargado.
 No decorrer, do diálogo com os comerciantes, a questão 
voltou à baila. E o presidente admitiu “fazer a experiência porque o que 
está...não está bem”. E mais à vontade sustentou: “quero dar um abanão 
a tudo isto... e as zonas que vão ser fechadas ao trânsito, terão animação”. 
Percebeu-se que “um grupo de trabalho” vai ser criado para implemen-
tar a experiência de ruas fechadas ao trânsito. E avaliar dos seus efeitos. 
Mas não fechar ruas sem um plano concreto para o que se quer para o 
centro da cidade, pode ser uma má experiência.
 Mais à frente, voltou a falar do fecho de ruas, para dizer 
claramente: “Eu acredito na solução de fechar ruas ao tráfego automóvel. 
Vamos fazer a experiência porque não fazer nada... é ser conservador, e 
eu sinto que o comércio precisa de ser robustecido, para ser diferente e ser 

melhor”.
 Admitiu, entretanto, que 
não quer “municipalizar - nem 
tutelar - o comércio” mas deixou 
outra inquietação de que “será 
frustrante não se fazer nada”. E 
por isso, “quero estar convosco... 
experimentar e arriscar”. 
 O presidente da Câmara 
aceitou dialogar sobre várias 
questões e sobre aquilo que faz 
com que as lojas do comércio 
tradicional não tenham clientes 
suficientes.
 E por aí começou a 
dispersão dos temas que seriam 
próprios de “um conselho consulti-
vo”, apostando em questões micro 
em detrimento da questão macro 
- a mudança que é precisa seja 
feita nas lojas, na arte de vender 
e de comunicar, na alteração de 
hábitos de vida dos cidadãos e 
dos seus visitantes na própria 
cidade.
 A partir daí, também se 
abriu a porta ao “palpite” de que o 
comércio precisa disto e daquilo, 

u Aquilo que era uma sua preocupação, no final da reunião de 31
de Outubro, relativamente ao estado do comércio na cidade, e uma
das propostas para alterar hábitos, manteve-se na conversa com os 

comerciantes. Ainda que com algumas subtilezas.

de que uma página electrónica 
sobre o comércio em Guimarães 
pode mostrar as marcas, os pro-
dutos e contactos, numa platafor-
ma acessível e que pode ser parte 
da solução para que o comércio 
ganhe mais vivacidade.
 Sobre a plataforma 
digital que pode “ajudar” a que 
os jovens também comprem no 
comércio tradicional, o presiden-
te admitiu que a melhor solução é 
fazer um catálogo digital, ao jeito 
dos supermercados, oferecendo 
opções de compra. E neste partic-
ular, a Câmara estará disponível 
para apoiar uma plataforma dig-
ital que agregue e integre, o uni-
verso comercial de Guimarães. 
Com o objectivo claro de tornar 
Guimarães com “mais dinâmica 
comercial”.
 Bragança ainda falou 
de vitrines e do modelo para as 
classificar, juntou a necessidade 
de se cruzar a cultura e patrimó-
nio, com a animação, da criação 
da “marca Guimarães” - conceito 

Eu sinto que o comércio precisa de 
ser robustecido, para ser diferente
e ser melhor...”“

“Ter muita gente na cidade, não 
significa que todas elas entrem nas 
lojas, ou que se venda mais...

”
frases para meditar “...” 
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vago - para o comércio tradicio-
nal e das campanhas que podem 
fazer com que os vimaranenses 
comprem em Guimarães, mais 
por afeição do que por necessi-
dade.
 Reservou para a Câmara 
“uma função complementar” 
porque “a responsabilidade dos 
poderes públicos é o da modern-
ização dos espaços públicos”.
 Nesta intervenção, o 
presidente da Câmara resumia as 
ideias que lhe fizeram chegar, em 
documentos extensos e escritos, 
um “com 28 páginas, contendo 
medidas para o comércio de rua”. 
E defendia, ainda, que “os comer-
ciantes deviam ter um agrupa-
mento (associativo) robusto”, 
capaz de criar, gerir e monitorizar 
projectos, de modo a que “se 
pudesse aumentar, por exemplo, 
em 10% a quota de mercado do 
comércio de rua”, trabalhar na 
captação de “lojas âncora”.
 Mudar o paradigma 
do comércio, “é, pois, um desafio 
para todos nós e para os 
comerciantes”, porquan-
to e a médio prazo, 
o presidente da 
Câmara propunha 
voltar a reunir-se 
com os comerci-
antes - daqui por 
um ano - para per-
ceber se valeu a pena 
criar os agrupamentos 
de comerciantes.
 Em resposta, às inter-
venções dos comerciantes, há 
várias considerações do presiden-
te da Câmara a reter.
 Uma delas “é a de que 
ter muita gente na cidade, não 
significa que todas elas entrem nas 
lojas, ou que se venda mais”. E daí 
que “os comerciantes têm de fazer 
um esforço para ter os produtos 
que correspondam ao interesse dos 
clientes” porque a cidade é atracti-
va e as pessoas podem vir cá fazer 
as suas compras.
 Sobre a concorrência 
e para o facto de “o comerciante 
andar sempre a olhar para a loja 
do vizinho”, Domingos Bragança 
lembrou Bruxelas, que tem o 
sector da restauração muito 
concentrado numa ou duas ruas, 
onde todos são concorrentes, 
mas aqueles quarteirões ganha-
ram força por ali “se concentrar o 
melhor da restauração da capital 
belga”.
 Às questões de instalar 

os CTT e a loja do cidadão no 
centro da cidade - uma pretensão 
da ACTG – o presidente da 
Câmara, deixou isso ao encargo 
do governo, que definirá qual 
o local melhor para a loja do 
cidadão, sabendo que, sendo os 
CTT uma empresa privada, não 
pode interferir nas suas decisões. 
Em contraponto, considerou que 
tão “importante” como essas lojas 
de “serviços públicos, são as lojas 
âncora, de marcas, com respostas 
múltiplas”. Num conceito mais 
lato, de animação comercial, 
Domingos Bragança, desejou “ter 
mais estudantes de arquitectura 
a desenhar nas ruas da cidade, 
ter mais animação musical, das 
próprias bandas de Guimarães, 
mais turistas, porque devemos 
cruzar tudo...”. Acrescentou, a 
falta de hotéis para aumentar o 
tempo das estadias. E que possam 
receber os adversários do VSC a 
quando das competições euro-
peias, que foram para Braga, por 
falta de alojamento.

 Lembrando que a 
cidade já “não é apenas 

o centro histórico”, e 
de que cresce para a 
periferia, Bragança 
lembrou que levar 
a escola de hotelar-
ia para a Cruz de 

Pedra e o Palácio da 
Justiça para o parque 

da cidade, é contribuir 
para uma cidade mais alarga-

da e mais dinâmica.
 As críticas sobre o es-
tado da cidade, também ressal-
taram naquela reunião.
 O presidente entende 
que Guimarães “é uma cidade 
segura e tranquila e com quali-
dade”. E não apoiará reformas 
que “mudem a autenticidade de 
Guimarães” admitindo dar “in-
crementos” para responder “aos 
anseios dos vimaranenses”. Mas 
sempre respeitando o estatuto da 
cidade e a sua classificação por 
organismos internacionais. 
 Tudo pode ser “rep-
licado” porque temos de “ter a 
ambição de mudar, alterar, acres-
centar” para “estarmos compro-
metidos com o futuro”.
 Foi dizendo que “gosto 
de criar consensos” mas advertiu 
que “se esses consensos não forem 
criados, sou eu que tenho de 
tomar a decisão...”.  n

LÍDER
Comerciantes 

esperam que a Câmara 
lidere um processo

de revitalização 
comercial.

© direitos reservados
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as bancadas, o primeiro a falar foi Jorge Silva, cabe-
leireiro, a quem se deve a interrogação, mais vezes 
badalada na conversa entre comerciantes e o presiden-
te da autarquia. Colocando-se na pessoa de um não 
vimaranense ou não habitante da cidade, Jorge Silva 
interrogou: “porque razão haveria de vir a Guimarães, 
fazer compras?”
Não deu a resposta directa mas construiu vários 
cenários que podiam, justificar ou não opções de 
compras na cidade-berço. Partiu da realidade que “na 

cidade, já não há, lojas, de marcas âncora”, de que à animação falta “arte 
de rua”, de “pessoas a cantar e a dançar”, também de “artes performati-
vas” e mesmo da “arte circense que deve ser trazida à cidade”.
 Insistindo de que “temos que pensar como não vimaranenses” 
e perceber porque “os vimaranenses também vão a Braga ou ao Porto 
fazer compras”.
 Aliás, o apelo à “reflexão”, ao “pensar rápido” e até “ao trabalho 
que os próprios comerciantes devem fazer” foi deixado como importante, 
de modo a que possa surgir uma alternativa ao actual estado do comér-
cio em Guimarães.
 Nuno Duarte, teceu críticas à Polícia Municipal, sempre 
actuante sobre quem quer “actuar” na cidade, de modo informal, com a 
alegação de que “não tem a licença que é precisa para usar o espaço pú-
blico”. Mas também deu respostas ou justificações. Por exemplo sobre 

as “lojas âncora” que não existem 
porque “é necessário um espaço de 
600 metros ou mais e disso não há, 
no centro”.
 Admitiu poder fazer 
o vimaranense comprar na sua 
cidade, fazendo tudo “antecipa-
damente”, deixando críticas “à 
concorrência feita pelo mercado de 
Natal promovido pela Câmara”.
 Isilda Marques falou das 
preocupações que teve em ter 
uma loja de “franchising” na rua 
Santo António mas que se viu 
prejudicada pela saída dos CTT e 
das promessas de Domingos Bra-
gança de trazer a loja do cidadão 
para aquele espaço, o que não 
aconteceu. 
 Pedro Fernandes deixou 
a interrogação sobre o percurso 
dos turistas, desde o Castelo à 
cidade, sempre feito pela rua 
de Santa Maria e não pela rua 
das Trinas. E como os turistas 
perguntam pela cidade comercial 
sem que ninguém lhes possa dar 
resposta.
 António Moura defen-
deu que o Centro Histórico não 

Das críticas, às sugestões e aos palpites

A voz dos comerciantes
u Da boca dos comerciantes, ouviu-se

quase tudo, desde as críticas à Vitrus à Polícia 
Municipal e ao Turismo até à própria cidade 

sem luz e desertificada. Esperavam-se mais 
contributos para encontrar uma solução global, 
conciliadora do investimento público e privado. 

E da necessidade que Guimarães tem de
revitalizar o seu centro.

D
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Neste momento 
Guimarães não 

reúne condições 
para criar uma 

zona tão
ampla sem

automóveis.”

“
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Comerciantes não sabem se o fecho das ruas será bom ou mau.

Estando a dar boa conta de si, no que toca ao investimento público, no 
estacionamento e requalificação de ruas, num raio de 600 metros do 
Toural, no licenciamento de empreendimentos que a iniciativa privada 
quer lançar em Guimarães, porque razão hesita a Câmara em liderar 
um plano de animação, desenvolvimento e mudança na cidade, tendo o 
comércio como inspirador e catalizador? A ideia de fechar o trânsito em 
ruas do centro da cidade, destinadas a transportes públicos urbanos, e a 
veículos automóveis particulares, não seria uma medida estrutural e de 
forte impacto na cidade? E uma medida com largo alcance no ambiente 
sustentável que o Município quer construir e com o qual se vangloria 
nos fóruns internacionais? Não estaria aí um eixo importante que 
fortalecesse o comércio tradicional e modernizasse, de modo a tornar 
e a justificar uma cidade com mais vida, num perímetro geográfico de 
quase um quilómetro de raio e que tornaria mais compacto e mais coeso, 
aquilo que consideramos núcleo urbano? Que lobbies, a Câmara não 
quer enfrentar nos que defendem que tudo deve continuar como está, 
sem convicção ou ideia de modernidade subjacente, julgando que os 
consumidores do comércio tradicional são os utentes dos lugares de 
estacionamento a céu aberto, da zona da Senhora da Guia até ao final 
da rua de Santo António? O que impede a Câmara de ser liderante no 
processo de desenvolvimento da cidade, para que outorgue (ou não ex-
erça) as suas funções, não exercendo o seu poder de decisão, e limite os 
seus objectivos, potencialmente defendendo uma classe profissional ou 
interesses corporativos, como o faz no resto do território ao programar 
e financiar o investimento público municipal em todas as parcelas do 
concelho? Porque há-de depender de alguns comerciantes, para tomar 
decisões estratégicas e estruturantes, no território que alguns julgam 
ser só seu e não de toda a comunidade? Valerá a pena andar na cauda do 
desenvolvimento regional quando nos limitamos a nós próprios de tomar 

decisões, de demonstrar receio ou segurança, dúvida ou 
vacilar até em momentos cruciais da nossa etapa de desenvolvimento? 
Porque é que devemos atrapalhar o nosso desenvolvimento futuro, hoje, 
apenas porque uma minoria entende que está certa, do que não sabe, 
nem entende? De que vale, também, a Câmara investir na cultura, na 
defesa do património, quando impede que a cidade no seu âmago seja 
criativa, tenha escolas e jardins, tenha locais de aparcamento, espaços de 
lazer e equipamentos e se desenvolva para que as pessoas não fujam para 
a periferia e os seus filhos percam a qualidade de cidadãos urbanos, onde 
podem ter acesso ao que de mais importante um jovem pode ter na sua 
adolescência? Porque hesita, então, a Câmara em disciplinar o trânsi-
to, como o faz noutras área do território? E porque há-de “transferir” 
essa competência para quem não a tem? Nem foi legitimada pelo voto 
popular? A quem compete pensar a cidade, promover a cidade, defender 
a cidade? Com esta indefinição, de não pensar diferente, de não alterar 
hábitos, a Câmara pode andar a investir na reabilitação urbana, deixando 
“morrer” ou atrasar o investimento privado que se nota por aí, como 
nunca visto, e desperdiçar uma oportunidade única e histórica de dar 
mais consistência, sustentabilidade e progresso à cidade em si que é, 
contra todos os populismos brejeiros e aldeões, o símbolo e a imagem de 
Guimarães e que aglutina outras parcelas do concelho.

E porque há-de “transferir” essa competência para 
quem não a tem? Nem foi legitimada pelo voto 
popular?

oPinião

u

José Eduardo 
Guimarães
je.guimaraes@guimaraesagora.pt

Porque hesita a Câmara?

“”

devia ter trânsito automóvel. “Era 
uma urgência” - mostrando a sua 
indignação contra “a velocidade 
com que os veículos passam na 
rua Egas Moniz”, e contra “a ani-
mação que no Natal vai toda para 
essa feirinha...” Defendeu tam-
bém mais música para as ruas, 
e menos “proibição” da Polícia 
Municipal a quem faz momentos 
musicais na cidade; desejando ver 
“as nossas praças mais apelativas, 
menos frias”.
 Rogério Mota, autor de 
um estudo que enviou a Do-
mingos Bragança, disse que “os 
vimaranenses que não compram 
cá porque não temos oferta”, e que 
“a Câmara devia liderar um plano 
bem definido e com visão” para a 
cidade comercial. Concluiu: “se 
estamos nesta situação, a culpa é 
de todos”.
 Luís Silva criticou 
a Câmara por, em Azurém e 
noutras freguesias, autorizar a 
instalação de lojas comerciais, 
nos rés-do-chão, de prédios 
de habitação, considerando a 
“feira do pão” como local não 
recomendável “pelos pirilampos 
ali existentes” e pela falta de luz 
na cidade, que fica “escura, muito 
escura”, à noite. Indicou o antigo 
posto de saúde da Oliveira como 
“bom” para a loja do cidadão.
 Abel Fernandes, gerente 
do café “Oriental” não deixou de 
confrontar Domingos Bragança 
com a ausência de um plano 
municipal para o comércio. 
“Vim com a expectativa de que 
a Câmara trouxesse a solução... 
isto vai ser possível, aquilo não... 
aprecio que nos tenha ouvido mas 

tem de assumir a liderança deste 
processo”.
 José Pacheco, comer-
ciante da rua Santo António 
salientou que “neste momento 
Guimarães não reúne condições 
para criar uma zona tão ampla 
sem automóveis, quanto a 
proposta”. Sobre as ci-
dades europeias, que 
retiraram os carros 
da superfície lem-
brou que muitas 
delas “têm estacio-
namento no subsolo 
que permitem até às 
pessoas sair dentro das 
próprias lojas”, tal como 
“era previsto que o Largo João 
Franco também tivesse e foi um 
grande erro não o ter”. Acredita 
que “o parque de Camões não 
será suficiente”. Sobre o “estado 
decadente” do comércio, “já não é 
de hoje, tem muitos anos”.

 Jorge Andrade, propri-
etário de uma loja na Rua Paio 
Galvão, falou da concorrência 
desleal que “há bastante, na feira 
semanal”, criticando a Polícia 
Municipal por nada fazer para 
tirar “os drogados” da Plataforma 

das Artes.
 João Machado 

incitou Domingos 
Bragança “a agir 
e não a reagir” 
porque “estamos 
sempre com as mes-
mas experiências”, 

aceitando que “uma 
pista de gelo seja colo-

cada no centro da cidade, 
em sítio a definir pela Câmara, 

no período do Natal”.
 José Pedro, defendeu 
que “esta reunião faz sentido, para 
criar diálogo”, defendendo que a 
Universidade do Minho, devia ser 
chamada a fazer “um estudo para 
identificar a problemática em que 
vive o comércio e propor sugestões 
ou medidas, e dar respostas a 
algumas questões: porque é que a 
cidade está deserta?  Porque é que 
há pouco dinheiro para gastar? 
O pessoal é pobre? Porque é que 
a Câmara resiste a ver animação 
nas ruas? E porque é que o GTL 
autoriza que a noite branca se 
faça na rua e não autoriza que um 
comerciante tenha uma máquina 
de finos (cerveja) à sua porta?”.
 José Pedro também con-
siderou o corte de trânsito na rua 
de Santo António e outras “uma 
ideia interessante”.
 Rogério Vieira falou do 
projecto de incentivo às “lojas 
mais antigas”, querendo saber em 
que ponto se encontra.  n

“Têm
estacionamento 
no subsolo que 
permitem até às 
pessoas sair
dentro das 
próprias lojas.

”

Um estudo para 
identificar a 

problemática 
em que vive o 

comércio e
propor sugestões 

ou medidas.”

“

DIÁLOGO
Comerciantes
e Município

dialogaram sobre 
o estado do 
comércio.
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A época natalícia em vários formatos

“Cidade Natal” com marca cultural

u Guimarães será
“Cidade Natal” na 

visão e ambição da 
Câmara Municipal 
com programa de 

animação centrado no 
centro da cidade.

Texto de: José Eduardo Guimarães

uma tradição das 
cidades, ilumi-
nar e animar os 
seus centros, por 
ocasião do Natal. 
Mas também é 
uma forma de 
promoção do 
comércio dito 
tradicional que 

gira à sua volta.
 Guimarães não foge à 
regra e transforma o centro ur-
bano numa “Cidade Natal”, com 
diversas actividades.
 Adelina Pinto, vereado-
ra da Cultura, destaca “a marca 
cultural” desta iniciativa, num 
conceito abrangente que envolve 
o comércio e as crianças para 
quem o Natal continua a ser uma 
festa inclusiva e de tradição.
 O que a Câmara pre-
tende é animar igrejas, praças e 
equipamentos, escolhendo para 
cada local o tipo de animação 
apropriada.
 As ruas já estão ilumi-
nadas e a árvore de Natal já está 
“plantada” no Largo do Toural 
como foco de atracção e luz. À 
sua volta vão realizar-se es-
pectáculos diários, entre as 17h30 
e as 22h00, durante mais de um 

mês. A partir do dia 1 de Dezem-
bro já é possível assistir a essas 
performances.
 Também na Alameda 
de S. Dâmaso, ocorerrão outros 
espectáculos, nas mesmas datas 
mas com horário diferente, ou 
seja das 17h40 às 22h10.
 A animação de rua não 
se fica por aqui porque a partir do 
Largo dos Laranjais até ao Toural, 
haverá, de 7 a 22 de Dezembro, 
a partir das 16h30 arruadas 
natalícias. O Mercado de Natal, 
também terá palco na rua, de 7 
a 24 de Dezembro, com horários 
diversificados, sempre a partir 
das 15h00 e até às 22h00, com 

A Câmara elaborou um programa de animação de Natal com várias propostas.

É

CARTAS AO
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excepção dos Sábados e Domin-
gos. O local será o jardim da 
Alameda e para além da compra 
de produtos, haverá lugar para a 
música, a cargo de alunos e gru-
pos do Conservatório de Guim-
arães e ainda Teatro com diversos 
grupos e propostas diferentes. A 
animação será itinerante por ruas 

As ruas já estão iluminadas 
e a árvore de Natal já está 
“plantada” no Largo do 
Toural como foco de
atracção e luz...



ANIMAÇÃO DE NATAL

guimaraesagora.pt | novembro 2019 guimarães, agora!      13

Câmara tem 
marcada uma 
sessão solene, 
nos Paços do 
Concelho, para 
o dia 13 de 
Dezembro, às 
17h00, dia e hora 
que coincidem 

com a inscrição do Centro 
Histórico de Guimarães na lista 
de património classificado pela 
Unesco.
 A cerimónia não tem 
programa e poderá ter a duração 
de uma hora, uma vez que para 
evocar esta efeméride, haverá às 
18h30 um concerto comemora-
tivo, na Igreja de Santo António 
dos Capuchos.
 António Victorino 
d’Almeida (ao piano) e Ana Maria 
Pinto (soprano) proporcionarão 
por certo um espectáculo difer-
ente, num dueto, que se tornou 
famoso e que tem animado diver-
sos actos culturais.
 Tudo indica que o 

Para além do Natal...

18 anos como Património 
Cultural da Unesco
u Lembrar a elevação 

do Centro Histórico 
a Património Cul-

tural da Unesco, há 
18 anos, também faz 

parte do programa 
“Cidade Natal”.

a
pianista e a soprano vão querer 
deixar marcada esta efeméride, 
do ponto de vista musical e da 
performance que conseguem 
fazer juntos.
 Ainda no âmbito da 
mesma comemoração, no 
dia seguinte (14), será 
inaugurada uma ex-
posição, ilustrativa 
da intervenção ur-
bana, denominada 
“As paragens onde 
o tempo habita” - 
vistas em cada local, 
numa viagem de au-
tocarro, e orientadas por 
Tiago Manuel, director artístico 

e praças da cidade.
 No mercado do Natal, 
há lugar para cerca de 30 expos-
itores, de produtos diversos, do 
artesanto ao couro, da alimen-
tação à literatura e decoração, 
uma oportunidade para pequenos 
negócios.
 No que toca aos con-
certos de Natal, há espectáculos 
em cinco igrejas diferentes: S. 
Francisco, S. Sebastião, S. Pedro, 
Oliveira e S. Domingos. O Paço 
dos Duques também será utiliza-
do nestes concertos que se re-
alizarão ao fim da tarde e à noite, 
por grupos diferentes. A Orques-
tra do Norte, abre este ciclo de 
concertos. O Orfeão de Guim-
arães e Grupo Coral de Azurém e 
Pevidém também actuarão nestes 
espectáculos, tal como os grupos 
Saint Dominic’s Gospel Choir, 
Frozen in time e Portuguese Brass.
 A animação para 
crianças, com peças de teatro, 

ocorrerá no largo dos Laranjais 
e Toural, de 16 a 20 Dezem-
bro, em duas sessões, uma de 
manhã(10h30) e outra à tarde 
(15h30). A abertura oficial, desta 
“Cidade Natal” é a 7 de Dezem-
bro, com a primeira arruada, a 
partir das 17h00, com sucessivos 
concertos até às 21h30.  n

Tudo indica que o pianista e 
a soprano vão querer deixar 
marcada esta efeméride, do 
ponto de vista musical e da 
performance...

da Bienal de Ilustração Gráfica. 
Outra exposição “Ilustração ou 
não” será visitada no final, no 
Centro Cultural Vila Flor.
 Para além do Natal mas 
ainda rendida à programa da “Ci-
dade Natal”, a Câmara organizará 
ainda a passagem de ano no largo 
da Oliveira, Praça de S. Tiago e 
Largo da Misericórdia.
 O concerto de ano, a 
1 de Janeiro, pela Orquestra de 
Guimarães, no CCVF é também 
um número desta programação 
que aposta em ligar a marca cul-
tural de Guimarães, ao comércio 

e às crianças. Adelina Pinto, 
defende que a “Cidade 

Natal” pretende cor-
responder à vontade 
dos vimaranenses 
e de ser atractivo 
para quem nos 
visita.  n

18 ANOS
A classificação do 

Centro Histórico já tem 
18 anos e foi um marco 

distintivo do nosso 
património.

Vitorino d’Almeida e Ana Maria Pinto vão surpreender os vimaranenses.
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Exposição interessante sobre figura da história de Guimarães

Alberto Sampaio (re)visto nos seus objectos

o
historiador, 
o homem, 
arqueólogo, 
vistos através de 
objectos da sua 
vida e fotogra-
fias, mostra Al-
berto da Cunha 
Sampaio, um 

dos vimaranenses mais ilustres 
do seu tempo, nascido a 15 de 
Novembro de 1841 e cuja vida o 
ligou a dois concelhos vizinhos e 
do Ave: Guimarães e Vila Nova 
de Famalicão.
 Um núcleo expositivo, 
da sua vida e obra, foi reuni-
do, na loja d’ A Oficina, na rua 
da Rainha, inaugurado no dia 

do seu nascimento e que fica à 
disposição dos vimaranenses que 
podem olhar para a sua história 
do ponto de vista de homens e 
mulheres que souberam dar pres-
tigio à cidade e suas instituições.
 Alberto Sampaio já 
tem nome numa das artérias da 
cidade, o Museu tem o seu nome, 
a fundação da Sociedade Martins 
Sarmento, na sua fundação, teve o 
seu contributo. A agricultura e vi-
tivinicultura também foram suas 
paixões, e a Exposição Industrial 
de Guimarães, de 1884, teve o 
seu máximo empenho, de modo 
a tornar-se ainda hoje recorda-

 O Arquivo Municipal Alfredo Pimenta (AMAP) disponibi-
lizou, na internet, em formato digital, os documentos do arquivo do 
Conde de Margaride. É mais um etapa percorrida pelo AMAP no 
processo de inovação digital que tem permitido o acesso on line de 
documentos da nossa história colectiva sem necessidade de deslocação 
às instalações do arquivo.
 “Estas sessões contribuem para pensarmos mais e valorizarmos 
Conde de Margaride. Neste caso há uma importância acrescida do 
Arquivo Municipal na era digital, disponibilizando documentos históri-
cos que são devidamente colocados na plataforma digital, permitindo o 
acesso à informação e ajuda a transformar o conhecimento” - destacou a 
vereadora da Cultura, Adelina Pinto.
 A generosidade de amigos e familiares do Conde de Mar-
garide, por permitirem o conhecimento público da personagem do 
homem e a influência política do Conde de Margaride, que tem nome 
nuas das maiores avenidas da cidade.  n 

Arquivo do Conde de
Margaride na internet

Texto de: José Eduardo Guimarães

Uma exposição interessante de uma figura marcante.

do como um evento de grande 
dimensão.
 A sua ligação à Arque-
ologia também é sinal da sua 
vida, pois, criou em em 
Guimarães uma filial da 
Associação Arque-
ológica de Lisboa.
 A 
exposição pode in-
terpretar-se como 
um reencontro 
de Guimarães com 
Alberto Sampaio, e 
de mostrar a importân-
cia do historiador na cultura 
vimaranense. Emília Nóvoa e 
Alexandre Martins, familiares de 
Aberto Sampaio, sublinham “o 

momento histórico” que o trouxe 
de regresso às origens, pelos seus 
objectos, pelas fotografias que 
ilustram parte da sua vida e dos 

seus interesses.
 Adelina Pinto, 

vereadora da Cul-
tura, sublinha que 
mostrar Alberto 
Sampaio, em pá-
ginas da sua vida, 
nesta loja, recente-

mente recuperada 
para servir de residên-

cia a investigadores, liga 
também Alberto Sampaio ao 

presente e ao conhecimento, que 
é também uma preocupação do 
Município.  n

SAMPAIO
Foi uma figura

que se dedicou ao 
conhecimento em várias 

áreas incluindo a 
Arqueologia.
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Tornar cidadãos mais activos pelo desporto e recreação

Guimarães pode ser “Active City”

u Guimarães
procura enquadrar-se 
no contexto europeu 

de “Active Cities”,
buscando um mod-
elo que inspire uma 

política municipal 
mais activa porque
em cidades activas,

há pessoas (mais)
felizes.

Texto de: José Eduardo Guimarães

desequilíbrios sociais e empo-
brecimento, que causam trans-
tornos na sociedade e motivam 
comportamentos anti-sociais. E 
a estratégia de pôr os cidadãos 
a “mexerem-se” alerta para os 
benefícios que se podem obter 
a nível físico e de bem-estar. 
Também a prática desportiva 
é incentivada em modalidades 
diversas que se pratiquem em 
termos individuais ou colecti-
vos, tornando os cidadãos mais 
responsáveis pelo exercício físico. 
E a desenvolverem uma cultura 
desportiva que vá para além do 

a
Tempo Livre, 
promoveu e 
organizou um 
seminário sobre 
“Cidades Activas, 
Pessoas (mais) 
felizes”, no qual 
foi possível 
conhecer o que 
se vai fazendo 

Europa fora, relativamente ao 
modo como através do desporto, 
da recreação, e outras actividades 
ou coisas, se pode tornar a cidade 
e os seus habitantes mais activos.
 São óbvios os resultados 
que resultam de boas práti-
cas nesta matéria, em cidades 
europeias, como Amesterdão, 
Bruxelas, ou Liverpool e que 
decorrem de uma política activa 
de cidadania e de aproveitamento 
dos tempos livres. Os benefícios 
para o ambiente, para a saúde, 
para a segurança ou economia 
e também sociais, - e menos 
despesa pública - espelham-se 
em cidadãos activos que  passam 
mais tempo em actividade, do 
que sentados no sofá. 
 Na União Europeia, a 
preocupação com as questões da 
actividade dos cidadãos nos tem-
pos livres está ligada ao programa 
Erasmus+ que suporta a edu-
cação, o training, a juventude e o 
desporto na Europa e para o qual 
foram destinados 14,7 milhões de 
euros.
 O seminário eviden-

ciou as experiências que estão a 
ser promovidas em Liverpool, 
cidade com cerca de 450 mil 
habitantes, que tem, desde 2005, 
um programa para promover a 
actividade física, com a meta de 
ser em 2021, a cidade mais activa 
do Reino Unido.
 Christopher Price, da 
Liverpool Active City, mos-
trou como a sua cidade, desde 
2005, apostou num projecto de 
promoção da actividade física. E 
apesar dos resultados insuficien-
tes obtidos em 14 anos, a cidade 
mantém o objectivo de se tornar 
a cidade mais activa em 2021, 
fazendo com que a maioria dos 
seus quase meio milhão de habi-
tantes passe a ter mais actividade 
em corridas, caminhadas, prática 
desportiva e uso de bicicleta 
como o faz Amesterdão, a cidade 
mais activa da Europa.
  Liverpool está marcada 
por um enorme sedentarismo, 

Secretário de Estado elogia Guimarães.

futebol, pois a cidade tem dois 
clubes com palmarés no futebol 
inglês. A preocupação é, pois, 
combater a inactividade, a ausên-
cia de actividades de recreação, 
em casa ou fora dela. E também a 
prática desportiva, informal, or-
ganizada ou de desporto de elite.
 A estratégia de Liver-
pool, comum a várias cidades 
europeias, desenvolve princípios 
conhecidos nas estratégias de 
desporto para todos que são vul-
gares na UE. E a sua organização 
envolve vários parceiros, desde 
as associações a federações e a 
autarquias. n

Liverpool está marcada por 
um enorme sedentarismo, 
desequilíbrios sociais e em-
pobrecimento, que causam 
transtornos na sociedade...
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s cidades ci-
cláveis, podem 
ser uma forma 
de o Município 
contribuir para 
a actividade 
física dos seus 
cidadãos, pro-
movendo vias 
urbanas espe-

cíficas para o uso da bicicleta, da 
caminhada ou corrida humana.
 Neste seminário sobre 
cidades activas, o vereador do 
Urbanismo, falou da ecovia como 
um exemplo do investimento 
municipal, um contributo para 
dotar o Município de infra-estru-
turas que permitam a actividade 
física e uso da bicicleta.
 Esqueceu a 
ecovia enquanto 
“obra” preferindo 
falar dela enquanto 
“programa” do 
ponto de vista do 
planeamento e 
desenho da cidade. 
Um modo de fazer 
com que a população, 
ao largo de estradas e vias 
para automóveis, tenha o seu 
espaço pedonal para se tornar 
mais activa, no seu quotidiano, e 
de se perceber qual é a estratégia 
definida para a bicicleta, em Gui-
marães, que se quer uma cidade 
ciclável. E um “sentido táctico” 
de familiarizar as pessoas com a 
bicicleta e “fornecer” condições 
físicas, num contexto de lazer.
 São estes os atributos, de 
“programa” a incluir em próximas 
infra-estruturas e equipamentos 
que a Câmara vai construir.
 Historiando a importân-
cia da ecovia, o vereador Seará de 
Sá, optou por utilizar as fases da 
sua implantação: a primeira, já 
construída, tem vindo a ser “con-
taminada” por outros usos, e foi 
uma fase de “aprendizagem”; a se-
gunda, a da chegada da bicicleta, 
a um novo circuito de mobilidade 
que está a ser progressivamente 
apropriado pela população; a 
terceira, será construir uma rede 
ciclável, ligando núcleos urbanos 
e transferindo os modos de mo-

Seara de Sá revela constrangimentos mas aposta numa cidade ciclável

“Automóvel teve efeito predador sobre a cidade”
bilidade, do automóvel para um 
meio mais sustentável incluindo a 
pedonalização. “Isto vai mudar o 
paradigma das cidades” - suste-
ntou o vereador do Urbanismo, 
anunciando um cenário de mu-
dança, para quando a mobilidade 
pedonal e ciclável, atingir maiores 
percentagens de envolvimento da 
população.
 Ao mesmo tempo, in-
terrogou-se sobre que “problemas 
urbanos vamos ter com a mobil-
idade”, admitindo que o PMUS 
- Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável - possa trazer algu-
mas respostas, pois foi desenhado 
para responder a alguns desses 
problemas levando em conta 
que o “automóvel teve um efeito 

predador sobre a cidade”.
 Acentuou 

que “o PMUS não 
pode ser um plano 
rígido”, deve ser 
complementado, 
reutilizado para se 

adaptar às mu-
danças e à realidade 

de cada momento. 
Será este plano que levará 

“à transformação da cidade, em 
que certo tipo de percursos vão ter 
uma solução pela pedonalização”, 
a introdução da vias ciciáveis na 
cidade, não se fazendo de forma 
automática, tem de ser transver-
sal e exigir diversos conhecimen-
tos - podemos falar de redes e 
vias cicláveis .
 Seara de Sá reconhece 
que, do ponto de vista da cidade, 
pode ser difícil transformar 
espaços destinados a outros usos 
e não ao automóvel. Mas “teremos 
de o fazer, até para continuar a 
ecovia”.
 Admitiu que haverá 
“uma transformação radical” da 
cidade, do espaço da cidade, da 

da praça da Mumadona, - na 
direcção de Fafe - até à rotun-
da do parque da cidade, pode 
mostrar já o que se pretende em 
termos de novos conceitos de 
via enquadrável num certo estilo 
de mobilidade. Será uma via 
estruturada que ajudará a mudar 
o conceito de cidade e onde se 
definem as vias de ligação. A 
ideia é construir quarteirões 
alargados, construindo bairros, 
dando prioridade aos peões e 
bicicletas, sujeitando o automóvel 
a este novo estilo de arruamentos. 
E fazendo com que “as vias sejam 
ciciáveis e contínuas, coerentes e 
fáceis”, usando mecanismos dis-
poníveis que, às vezes podem ser 
através da mudança de um sinal e 
sentido de trânsito.
 Na 3ª fase da ecovia, 
feita em dois momentos, as 
ligações à periferia vão sofrer 
mudanças. Seara de Sá defende 
que “a ciclovia vai ter de resolver 
problemas internos da cidade 
e das vilas”. terão um sentido 
“ecológico”, com a possibilidade 
de construir uma ecovia ao longo 
das margens do Ave e ligar as 
vilas.
 “Tudo isto coloca desafi-
os” (ainda sem solução) - advertiu 
o vereador do Urbanismo, anun-
ciando uma mudança de para-
digma, mudança no tempo de 
vida e a forma de pensar a cidade. 
“Uma mudança forte - prevê - no 
desenho da cidade que terá de ser 
absorvida de dentro da Câmara e 
pelos privados que tem de ter em 
conta as soluções previstas”.
 Há uma vantagem neste 
processo, de mudança e transfor-
mação: “temos o conhecimento das 
características do território e da 
sua topografia que nos permitem 
saber em que áreas terá de se fazer 
recursos de bicicletas electróni-
cas”. Por isso, já está pensado um 
sistema de “bike-sharing” - uma 
solução que pode ligar o campus 
universitário de Azurém com o 
de Couros, ligado por uma via 
ciclável, ao qual os mais jovens 
podem aderir, para que façam
até um novo e diferente  tipo de 
vida.  n

a

evolução da cidade, para um 
novo paradigma de cidade: “mais 
ciclável” e “mais pedonal”.
 E tudo por um processo 
simples, que “nos permite agir 
já”, tendo como “objectivo final, 
ciclovias apenas para bicicletas, 
resolvendo o problema da mobili-
dade, alargando passeios, abrindo 
espaços de conviviabilidade, ilumi-
nados e com algum estacionamen-
to”.
 Identificar melhor cada 
espaço ou circuito de mobili-
dade é também preocupação. O 
vereador do Urbanismo defende 
“sinais literais para identificar 
cada espaço”, também ao nível 
dos pavimentos: o betuminoso 
para automóveis, o pedonal com 
uma solução adaptada ao seu uso 
e calcabilidade, de modo que se 
saiba o que é o espaço da bicicleta 
e do peão ou rodoviário.
 A Câmara vai fazer “um 
livro de estilo” para mostrar quais 
são as regras que temos de seguir, 
construindo imagens identitárias 
nesta 2ª fase. Tudo para que se 
entenda que “a bicicleta chegou à 
cidade”. E que o espaço público é 
da cidade, onde podem coex-
istir diversos modos e meios de 
mobilidade. Aliás a requalificação 
da rua padre António Caldas, 

© direitos reservados

u O efeito “predador” 
do automóvel

sobre a cidade que se 
pretende agora mais 
pedonal e ciclável, as 

possibilidades que 
abre o PMUS na mu-
dança da mobilidade 

do território, foram 
abordados neste 
seminário sobre
cidades activas.

Haverá “uma transformação 
radical” da cidade, do
espaço da cidade, da 
evolução da cidade, para 
um novo paradigma...

“Ciclovias
apenas para
bicicletas,
resolvendo o 
problema da
mobilidade, 
alargando
passeios...

”CICLÁVEL
O uso da bicicleta 

em Guimarães 
pode aumentar por 

influência do 
Município.
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Secretário de Estado do Desporto marcou presença

Guimarães reconhecido Município
amigo do desporto

Texto de: José Eduardo Guimarães

 Promover cidades activas através da Europa - PACTE - é um 
projecto financiado pelo programa Erasmus+ da UE, através do qual 
se pretende aferir, a partir de uma perspectiva municipal, das taxas de 
actividade física praticadas no território europeu.
 Há factos alarmantes sobre a actividade física dos cidadãos, 
na UE: 210 milhões são inactivos, o que representa um custo mínimo 
de 80 milhões de euros na Europa dos 28 em despesa pública directa-
mente relacionada com a não actividade dos cidadãos, sendo que 66% 
dos decisores políticos desconhecem e ignoram esta situação.
 E tudo porque os Estados não promovem a actividade física a 
nível nacional, quanto as autarquias a nível local. 
 Os “think-tank” sobre cidadania e desporto são feitos em oito 
projectos promovidos por parceiros - associativos e a cidade de Liv-
erpool,- reconhecidos num consórcio que tendo em conta a o estado 
actual do desporto local e da actividade física, promovem iniciativas de 
modo a implementar as Cidades Activas no território europeu.
 Este projecto PACTE tem a duração de três anos e o seu 
primeiro objectivo será o de disseminar um inquérito no qual constam 
as respostas dadas pelos municípios à falta de actividade física nas 
cidades.
 Serão analisadas as melhoras práticas e exemplos, as necessi-
dades mais comuns da promoção da actividade física e do envolvimen-
to dos cidadãos nestas práticas, avaliando este processo em função do 
sucesso nas áreas de actividade física em comparação com os cidadãos 
que vão participando nelas. n

Exemplos de Liverpool dão pistas para soluções.

Europa procura envolver cidadãos

“Pacte project” financiado 
pelo Erasmus+

inguém abor-
dou o tema 
mas Amadeu 
Portilha, presi-
dente da Tempo 
Livre, deu-lhe 
uma pincelada 
quando falou da 
estratégia a se-
guir para alterar 

o paradigma da actividade física.
 De facto, o financiamen-
to do desporto e o número de 
praticantes, são um “paradoxo”, 
sobre porque “há mais professores, 
mais infra-estruturas” e, contu-
do, a pandemia de sedentarismo 
continua.
 Amadeu Portilha, 
informou neste seminário que 
a Tempo Livre, está a preparar 
uma proposta para apresentar 
a Câmara, com as tendências 
de uma política desportiva que 
envolva mais pessoas e as bases de 
uma estratégia que vise aumentar 
o número de cidadãos activos 
- no desporto e na recreação - 
concertando medidas, num todo 
coerente, que aumente os índices 
de actividade física na sociedade, 
apresente propostas de oferta 

desportiva e fomente “experiên-
cias positivas” como o rugby e a 
ginástica.
 Por seu turno, o 
vereador do Desporto, Ricardo 
Costa que falou na abertura do 
seminário, disse que os cidadãos 
que mais utilizem a ecovia, vão 
ter alguns benefícios por essa 
frequência que passa a “dar 
pontos”, descontáveis nas lojas de 
comércio tradicional, “uma forma 
de promover hábitos de vida 

nu Se em 2018, 68% da 
população portuguesa 
não praticava qualquer 

actividade desportiva 
- formal ou informal - 

porque é que o apoio do 
orçamento do Estado, 
continua a ser canali-

zado para federações e 
associações?

saudável”.
 Por seu turno, o 
Secretário de Estado do Despor-
to, que também este no início do 
seminário, afirmou que o governo 
quer vai apresentar este exemplo 
a outros municípios do país de 
“fazer com que as pessoas adotem 
hábitos de vida saudável e criar 
uma aplicação que traduz em 
benefícios para a vida económi-
ca, promovendo hábitos de vida 
saudável, é uma ideia brilhante 
e partilharei esta ideia a outras 
cidades e anunciar que Guimarães 
tem essa intenção”. Reafirmou 
que reconhece Guimarães como 
“um concelho amigo do desporto” 
e realçou que “este seminário 
internacional é um sinal inequívo-
co das preocupações que tem com 
uma cidade mais ativa”. 
 Tal como já se faz 
noutros países europeus, o 
secretário de Estado, entende 
que a estatística sobre a prática 
desportiva “tem de ser actual-
izada de forma  permanente” de 
modo a que possa ajudar a definir 
as políticas públicas, com “dados 
fiáveis”.  n

Partilharei esta 
ideia a outras 

cidades e
anunciar que 

Guimarães tem 
essa intenção.”

“

Tempo Livre intenta acabar com pandemia de inactidade fisíca.
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 área da Cardio-
logia, do Hospi-
tal da Senhora 
da Oliveira, foi 
enriquecida com 
um Laboratório 
de Hemodinâmi-
ca. Ficou pronto 
há mais de um 

ano, custou cerca de 2,5 milhões 
de euros, parte dos quais pagos 
por mecenas vimaranenses.
 O hospital considera o 
laboratório necessário e impor-
tante, há já pessoal formado para 
o manter em funcionamento e 
todo o equipamento necessário 
para o pôr ao serviço das pessoas 
também já foi adquirido.
 Se o mais difícil foi con-
struir e equipar, o mais fácil - que 
parece estar na ponta da caneta 
da Ministra, Marta Temido - ain-
da não foi conseguido.
 Esta situação indig-
na muita gente e sobretudo os 
utentes que podem ter assistência 
neste laboratório nomeadamente 
os doentes que sofreram enfartes 
e que estão a ser encaminhados 
para Braga e outros hospitais, 
onde este serviço funciona.
 Recentemente, os dep-
utados do PSD - André Coelho 
Lima e Emídio Guerreiro, entre 
outros, entregaram na Assembleia 
da República, um requerimento, 
questionando “a razão da demora 
da emissão dos pareceres” dos 
serviços que dependem da Min-
istra, para pôr a funcionar aquele 
laboratório. E interrogam-se “até 
quando terão os vimaranenses 
de aguardar pela abertura desta 
valência do Hospital Senhora da 
Oliveira”.
 A ARS Norte (admin-
istração regional de saúde) e a 
ACSS (administração Central do 
sistema de saúde) também não 

Não constava da rede de planeamento do Ministério da Saúde

Laboratório de Hemodinâmica do 
HSO espera por decisão burocrática

u O Laboratório de
Hemodinâmica do

Hospital Senhora da 
Oliveira, está pronto 

há mais de um ano mas 
a decisão de o pôr em 

funcionamento
depende de um acto

administrativo da
Ministra da Saúde.

a

emitiram pareceres que funda-
menta, a abertura do serviço à 
população.
 Finalmente, os dep-
utados do PS, do distrito de 
Braga - Sónia Fertuzinhos, Luís 
Soares e outros, questionaram a 
Ministra da Saúde, defendendo a 
revisão de rede de referenciação 
que permite adicionar esta mais 
valia à unidade de Cardiologia, 
do Hospital Senhora da Oliveira, 
“tão importante para a região do 
Minho”.
 Marta Temido, Minis-
tra da Saúde, considerou a nova 

valência “um amargo de boca” 
porque o Laboratório de He-
modinâmica, está “desgarrado” 
do planeamento em rede do 
Serviço Nacional de Saúde. A 
ministra entende que “as redes de 
diferenciação são para respeitar” 
e considera o mecenato que per-
mitiu a construção do laboratório 
uma intromissão no que são as 
decisões de planeamento e inves-
timento do Ministério. 
 “Agradecemos a generos-
idade da sociedade, mas essa gen-
erosidade não pode ser desgarrada 
do planeamento. Situações destas 

causam-nos amargos de boca 
porque a iniciativa provavelmente 
estava fundada nas melhores in-
tenções - ainda que não seja uma 
iniciativa gratuita nem para o 
SNS nem para os contribuintes - 
mas não teve em conta a inserção 
no planeamento, nem os recursos 
humanos necessários”- declarou 
recentemente a Ministra da 
Saúde.
 Confirmou ainda que 
não foram emitidos os pareceres 
que possam tornar efectivo o 
funcionamento do laboratório de 
Hemodinâmica, como um facto 
consumado, não deixando de 
registar que “houve um grupo de 
mecenas, aos quais é justo agra-
decer, que numa iniciativa local 
optaram por facultar ao Hospital 
a instalação de uma unidade de 
cardiologia de intervenção”. 
 Há um pormenor que 

Texto de: José Eduardo Guimarães

Decisão do Ministério da Saúde não está a ser compreendida.

Agradecemos
a generosidade 

da sociedade, 
mas essa

generosidade 
não pode ser 

desgarrada do 
planeamento.”

“
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pode estar retardar, a decisão da 
Ministra e tem a ver com a alter-
ação de rede de referenciação, já 
que os doentes deixarão de ser 
tratados em Braga, passando-o 
a ser em Guimarães, o que pode 
não ser do agrado de que teve até 
agora o monopólio dos cuidados 
hospitalares na área da Cardiolo-
gia.
 Entretanto,  não se 
percebe é porque estando o 
laboratório pronto há mais de um 
ano, tendo sido implantado num 
hospital público, tenha sido  um 
encargo do erário público, nin-
guém tenha evitado este “amargo 
de boca”, deixando que se gastasse 
dinheiro, num equipamento 
que não constava de qualquer 
planeamento do Ministério. É 
que se somarmos mais um ano 
para a construção da obra, o 
que se entendia é que há dois ou 
mais anos atrás alguém devia 
ter reagido, primeiro para evitar 
os custos que o laboratório deu 
ao SNS e, também, para avisar 
a administração do HSO que 
não podia deixar construir nas 
instalações aquela unidade. E 

dizer aos privados que, afinal, o 
equipamento não tem razão de 
ser e o seu contributo mecenático 
não era necessário. Ora, ninguém 
assumiu esta posição porquanto, 
o novo Laboratório de Hemod-
inâmica (Unidade de Diagnostico 
e Intervenção Cardiovascular - 
UDIC), tem perfeito cabimento 
no funcionamento do Hospital 
vimaranense.

 As declarações da 
Ministra, deixam o governo em-
baraçado, os deputados do PS do 
distrito “incomodados” com esta 
situação mais que caricata, deix-
ando que em Portugal o dinheiro 
público continue a ser desbarata-
do.
 Na Assembleia da 
República, Luís Soares, deputado 
do PS, questionou a Minis-
tra,  durante a audição 
na comissão de 
Saúde, em Março 
deste ano, sobre 
a abertura da 
Unidade de Inter-
venção e Diag-
nóstico. E confron-
tou as declarações da 
Ministra feitas agora em 
Novembro, considerando que 
“são substancialmente diferentes 
das que se haviam produzido no 
passado e frustram a expectati-
va de todos os que contribuíram 
para melhorar acesso ao SNS e 
acrescentar respostas disponíveis 
aos cidadãos do Distrito de Braga, 
bem como as expectativas dos 
cidadãos”.

 Recorde-se que os 
investimentos realizados no novo 
Laboratório de Hemodinâmica 
(Unidade de Diagnostico e Inter-
venção Cardiovascular - UDIC), 
incluem dois equipamentos de 
Tomogafia Computadorizada 
(TC) a remodelação do Inter-
namento de Cardiologia e da 
Unidade de Cuidados Intensivos 

Cardíacos (UCIC) já em 
funcionamento, e uma 

nova infraestrutura 
destinada a acolher 
o renovado Labo-
ratório de Arrit-
mologia, Pacing 
e Electrofisiologia 

(LAPE), e a instalar 
o novo Laboratório 

de Hemodinâmica 
(Unidade de Diagnostico e 

Intervenção Cardiovascular - 
UDIC) e aquisição dos respetivos 
equipamentos cuja autorização 
de funcionamento se aguarda há 
mais de um ano.  n

As declarações da Ministra, 
deixam o governo embaraça-
do, os deputados do PS 
do distrito “incomodados” 
com esta situação mais que 
caricata, deixando que em 
Portugal o dinheiro público 
continue a ser desbaratado...

BRAGA
Os doentes estão 

a ser encaminhados 
para Braga quando já 
podiam ser tratados 

em Guimarães.
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nquanto festa de um povo, de uma comunidade ou de 
um grupo escolástico, as Nicolinas identificam-se mais 
com as gentes de Guimarães.

  E porquê? Apenas e só porque se tornaram numa festa 
global, na comunidade vimaranense, perdendo o redu-
tor - ainda que original - título de festas dos “alunos do 
liceu”, representativa de um tempo e de um país onde 
assentam as suas raízes humanas em classes sociais e 
em protótipos corporativos, apesar de continuar a ser 
um “elo” histórico bem vivo; foram democratizadas 

por força dos tempos de mudança, pela aceitação de que a  mulher, 
delas também pode participar e ser parte; tornaram-se tradição e fervor 
do povo e da comunidade; mobilizam camadas sociais diversas, são 
ainda parte do que resta do bairrismo que distingue Guimarães.
 Apesar de apropriada pela sociedade vimaranense, as Nico-
linas não perderam a sua essência por serem mais participadas, vistas 
e admiradas pelo universo local. Antes, pelo contrário, a sua essência, 
a sua beleza, o seu espírito, foi apropriado por mais gente, alargando 
a sua base social de apoio, o que lhes confere imporância acrescida e 
significado maior.
 Hoje, o “ser nicolino” já vem do berço, ensina-se nas escolas, já 
não é apenas a tradição de um grupo mas de uma cidade e de um con-
celho. E há-de ser maior quanto maior for a sua abordagem pedagógica 
nas escolas do concelho e não apenas nas escolas da cidade.
 Basta ver as fotografias, aí pelo Facebook, e os “Nicolinos” 

Nicolinas para todos já começaram

A festa do Pinheiro e a noite libertária

e
mostram-se como os cogumelos: 
é o traje completo, de camisa 
branca, calça preto, o lenço 
vermelho ao pescoço, o bombo e 
a caixa, a mitra na cabeça, com as 
cores verde e vermelho.
 De algum modo, estes 
“novos” nicolinos procuram en-
trar e viver a tradição, começan-
do por ser mais um mas com a 
vestimenta apropriada, ao jeito de  
“em Roma, sê romano”.
 À indumentária, seg-
ue-se o espírito e as praxes. Viver 
a noite do Pinheiro, com o jantar 
nicolino, por referência, comendo 
os tradicionais “rojões” - qual pra-
to obrigatório daquela noite, pas-
sou a ser “uma obrigação social” 
para todos quantos estudaram em 
Guimarães e em torno do qual 
se reúnem ex-alunos do mesmo 
tempo de escola ou da mesma 
turma.
 Até mesmo, o excesso de 

alguma bebida se tornou quase 
obrigatório e tolerado na me-
dida em que não passe de mero 
lenitivo para fazer transbordar a 
alegria e dar largas à liberdade, 
para jovens que ou saem à noite, 
pela primeira vez, ou participam 
numa noite que lhes pode marcar 
a autonomia e ser uma marca de 
liberdade.
 O “caloiro”, tem na 
comunidade estudantil, nas Nico-
linas, o passaporte para umas 
noites de maior folia, dias com 
mais diversão e de mais desres-
peito pelas regras. n

u As Nicolinas já estão 
mais perto do coração 

vimaranense do que há 
uns anos atrás. A noite 
do Pinheiro foi a lança 

que aproximou a socie-
dade de Guimarães da 

festa dos estudantes. 
E fez saltar a tampa do 
bairrismo que hoje se 

reconhece de que as 
Nicolinas fazem parte.

Texto de: José Eduardo Guimarães

Até mesmo, o excesso de 
alguma bebida se tornou 
quase obrigatório e tolera-
do na medida em que não 
passe de mero lenitivo...
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arruada ou o 
desfile do Pin-
heiro, continua 
como o número 
das Nicolinas 
mais arrebata-
dor. Já ninguém 
foge da chuva, 
do frio ou se 
importa com o 

mau tempo, porque a vontade 
de participar no Pinheiro vence 
todos os obstáculos.
 São dezenas e dezenas 
de bombos e caixas, de velhos e 
novos nicolinos, e de muitos que 
o gostavam de o ser, que desfil-
am desde o Cano até ao largo do 
Campo da Feira, engrossando 
a “malta” que vai com a mesma 
fé e devoção nicolinas, até ao 
limite das suas forças, para ver 
o Pinheiro erguer-se altaneiro, 
dando o mote inicial às festas dos 
estudantes.
 Para muitos, a noite 
do Pinheiro tornou-se numa 
devoção, na qual querem partic-
ipar. Há pressa em rever amigos, 
sobretudo quando - os da escola 
e da juventude - se dispersam 
pelo país ou pelo estrangeiro - já 
mais velhos e com modos de 
vida e profissões que os tirou do 
seu cantinho natal. Nesse caso, 
a noite do Pinheiro é uma noite 
de saudade e de recordação, que 
os faz recuar no tempo, ano a 
após ano, mesmo sabendo que o 
infortúnio da vida, vai levando os 
amigos para a eternidade. É um 
regresso ao passado, que desejam 
repetir para todo o sempre.
 A noite, para muitos 
desses “românticos” das Nicoli-
nas, a noite começa já de tarde, 
quando se vestem a preceito e 
antecipam encontros de amigos, 
antes de se agruparem para o 
tradicional jantar.
 Na noite do Pinheiro, 
nos restaurantes mais tradiciona-
is, quase se não serve, nem mais 
do que batatas rugidas, com ro-
jões de porco, grelos, farinheira, 

Desfile sempre espontâneo afirma

Sua majestade o Pinheiro nicolino

a

iscas de fígado e sangue, no que 
se identifica e conhece por um 
bom prato de rojões, quiçá, quem 
sabe, à moda do Minho.
 Ali, no restaurante, 
ouvem-se os primeiros acordes 
do hino da amizade, da passada 
e mantida ao longo do tempo, da 
mais recente e até da construída 
nessa noite, porque é na noite do 
Pinheiro que se fazem amizades 
que ficam para todo o sempre.
 Neste, que bem podia 
ser o maior jantar de rojões do 
universo - apesar de se realizar 
em restaurantes dispersos - no-
ta-se a mesma euforia de vir para 

a rua rufar a caixa e o tambor  e 
bater no bombo. 
 Quase sempre, os 
velhos nicolinos dão o mote, 
organizam-se e comem juntos, 
distribuem-se por dois ou três 
grupos, tomam a cidade e o 
caminho até ao Cano, num desfile 
sem pressas mas com o mesmo 
fervor e o toque sincronizado, a 
mostrar aos jovens como ainda 
há arte e melodia neste simbóli-
co toque que abana as peles do 
bombo e dos tambores. 
 Como sempre, o desfile 
do Pinheiro tem mais de esponta-
neidade do que de organização, é 

um movimento sem nexo, desreg-
ulado, no qual os participantes se 
vão juntando por impulso.
 Vem a hora do desfile... 
o carro de bois, com o Pinheiro 
deitado, dá os primeiros sinais 
de que vai avançar, notando-se o 
alinhar dos bois para a partida, 
sempre acidentes.
 O início, mesmo com 
chuva, é dado por uma girân-
dola de foguetes. Os estudantes, 
da comissão, alinham-se nas 
suas posições; há quem fique a 
ver, de cada lado da estrada, e 
o desfile começa sem protocolo 
algum. Mesmo que se note que há 
grupos que se perfilam, para se 
colocarem num lugar sem ordem 
porque não se sabe nunca, quem 
vai à frente ou quem vai atrás.
 Como o desfile do 
Pinheiro não é uma procissão, 
todos se rendem a sua majesta-
de o Pinheiro, o herói daquele 
ajuntamento de pessoas, e que 
todos respeitam, mesmo que vá 
aparecendo deitado, até se erguer, 
duas, três ou mais horas depois, 
lá ao lado da igreja de S. Gualter 
e com o monumento ao Nicolino, 
concebido por José de Guimarães, 
à sua direita.  n

u A chuva dispersou 
os “nicolinos” mas não 

impediu que a noite do 
Pinheiro fosse mais uma 

noite abençoada...

Texto de: José Eduardo Guimarães

PROGRAMA

festas
nicolinas

u 29 de Novembro:
    Pinheiro

u 1 a 7 de Dezembro:
    Novenas

u 4 de Dezembro:
    Posses/ Magusto

u 5 de Dezembro:
    Pregão

u 6 de Dezembro:
    Maçãzinhas e Danças de 
    São Nicolau

u 7 de Dezembro:
    Baile

u Dia não divulgado:
    Roubalheiras

Nem a chuva afastou os Nicolinos do Enterro do Pinheiro.
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Fervor Nicolino foi antídoto contra a chuva.
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A popularidade do Pinheiro manteve-se intocável.
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ida como um 
símbolo da 
Irmandade, 
a capela de S. 
Nicolau, foi 
deixada, em 
tempos ao 
abandono. Só 
recentemente, 
e depois de 

revitalizada a Irmandade, foram 
feitas obras, a partir da qual 
começaram a ser feitas algumas 
cerimónias incluídas no protoco-
lo nicolino.
 “Estava em estado de-
plorável” - disse Carlos Sousa, Juíz 
da Irmandade sobre a justificação 
de obras na capela. O presidente 
da Câmara, também justificou o 

Irmandade cumpre desejo

Capela de S. Nicolau restaurada 
u A Capela de S. Nico-
lau, encostada à igreja 

da Oliveira, sofreu 
obras de remodelação, 

que tiveram um custo de 
15 mil euros, suportado 
pela Câmara Municipal.

t
S. Nicolau, um santo oriundo das 
Ásia Menor que terá vivido entre 
os séculos III e IV. Supostamente 
também foi Bispo de Mira, na 
Turquia.

 Daí que as Nicolinas 
possam ostentar o 

título de celebração 
mais académica 
das mais antigas do 
país, de Guimarães 
e que mobiliza para 

além de estudantes 
- actuais e antigos - 

numa celebração algo 
original, que ocorre no 

Inverno, de 29 de Novembro a 7 
de Dezembro.
 É de crer que o culto a S. 
Nicolau chegou a Guimarães por 
peregrinos de diversos locali-
dades que tinham como primeira 
intenção a Veneração da Nossa 
Senhora de Guimarães (Padroeira 
de Portugal até ao século XVII). 
Também, o facto de Guimarães 
se encontrar nos caminhos de 
Santiago, alguns devotos tenham 
deixado por aqui a fé e a devoção 
a S. Nicolau.  n

empenho e apoio do Município, 
por a capela necessitar de restau-
ro que evitasse a sua degradação, 
conferindo-lhe mais dignidade e 
visibilidade pública. A localização 
da Capela de S. Nicolau no centro 
histórico e numa zona classificada 
também justificou a intervenção, 
de modo a garantir que nada 
ofende a classificação de pat-

rimónio cultural da humanidade, 
conferida pela Unesco.
 Foi a partir da capela 
que a imagem de S. Nicolau saiu 
em procissão “nicolina” - com os 
membros da Irmandade a 
seguirem o andor até 
à igreja da Oliveira, 
onde se realizou a 
missa das nico-
linas. No final, o 
cortejo nicolino 
seguiu pela rua de 
Santa Maria, pela 
praça de S. Tiago e 
voltou à capela.
 Desta forma, a Irman-
dade de S. Nicolau cumpriu o seu 
papel nas Nicolinas, procurando 
seguir uma tradição de devoção a 

D. Jorge Ortiga benzeu a nova capela já renovada.

FESTAS NICOLINAS
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O presidente da Câmara, 
também justificou o
empenho e apoio do
Município, por a capela
necessitar de restauro...

CULTO
A capela de São 

Nicolau é mais símbolo 
das Nicolinas do que 

local de culto dos 
vimaranenses.
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candidatura 
das Nicolinas a 
património ima-
terial da Unesco 
está dependente 
de uma platafor-
ma da Unesco 
que entrou em 
funcionamento 
recentemente.

 A informação foi dada 
pela vereadora Adelina Pinto, 
depois de André Coelho Lima 
ter demonstrado para se reedi-
tar uma “frente comum” com os 
diversos partidos para impul-
sionar o processo de classificação 
da festa dos estudantes com um 
estatuto internacional.
 O vereador do PSD, 
abordou a questão na reunião da 
Câmara, não se mostrando nada 
preocupado com aquilo que fez 
atrasar a candidatura. “O impor-
tante é saber o que temos de fazer 
daqui para a frente” - revelou.
 A elevação das Nicolinas 
a património imaterial é uma 
ideia que nasceu em 2005 quando 
o PSD apresentou uma moção 
na Assembleia Municipal que foi 
aprovada com votos de todos os 
partidos.
 Coelho Lima entende 
que era importante para Guim-
arães “associar a classificação do 
centro histórico, de património da 
humanidade, ao das Nicolinas, de 
património imaterial”, de modo a 
fazer com que a mais antiga festa 
académica de Guimarães “tivesse 
um reconhecimento internacion-
al”.
 Salientou também que 
há “um desconhecimento sobre o 
valor das Nicolinas, a nível na-
cional, é só falar com alguém que 
sabe de história, para entender que 
nesta festa há valor antropológico” 
para distinguir as festas 

André Coelho Lima quer renovar “frente comum”

Mas a candidatura à Unesco está viva

a

u A candidatura a Património Imaterial da Unesco, 
das festas Nicolinas é um processo lento mas ainda 

não concluído.

Texto de: José Eduardo Guimarães

guintes, o que nos podem trazer”.
 Seja como fôr a verea-
dora da Cultura, afirma que “a 
deliberação da Assembleia Munic-
ipal vai continuar a ser respeitada 
e o que está a ser feito vai nesse 
sentido”. Não deixou dúvidas 
de que “a candidatura continua 
numa lista indicativa” da Unesco 
para classificar como “património 
mundial e tudo não passa de uma 
questão processual”, apesar de 
se notar que as classificações de 
património imaterial têm trazido 
alguns problemas à Unesco.  n

e quem viu as “Moinas” percebeu 
que os mais de 500 jovens ali 
presentes, sabiam como tocar, o 
que dá a entender que alguém lhes 
ensinou”, destacou. E continua: 
“há uma lógica de comunidade, 
de saber como se toca, associada 
às Nicolinas e ao uso dos seus 
instrumentos, o que deixa perceber 
que as Nicolinas são uma festa 
com antecedentes históricos que 
até ao tempo dos Estudos gerais da 
Costa, onde havia ensino superior, 
e até mais remotamente.”
 O culto a S. Nicolau, é 
uma tradição, segundo André 
Coelho de Lima, que veio da 

Europa central para Guimarães 
e que “aqui soubemos manter e 
conservar”.
 Adelina Pinto, por seu 
turno, entende que este processa 
da candidatura, “já trás cansaço” 
pelo que “vamos ver os passos se-

Nicolinas.
 “O toque de caixa e do 
bombo, por jovens nicolinos, tem 
sido transmitido, ao longo de anos, 

Os mais de
500 jovens ali

presentes,
sabiam como 

tocar, o que dá 
a entender que 

alguém lhes
ensinou.”

“
Há um novo conceito de 
cidade, mais abrangente, 
mais pluridisciplinar, onde 
o comércio se deve integrar 
como um parceiro activo...

André Coelho Lima não quer deixar esmorecer a classificação das Nicolinas junto da Unesco.
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Com o propósito de produção de um mapa de risco de exposição do 
radão para publicação no site oficial da Agência Portuguesa do Ambi-
ente (APA), está em curso uma Campanha de Monitorização Nacion-
al do Gás Radão, uma parceria entre este organismo e a Universidade 
de Coimbra. Guimarães faz parte desta Campanha. Nesse sentido em 
alguns locais (incluindo o meu escritório), vai ser instalado por algum 
tempo um medidor de gás radão para a amostragem. Para quem não 
conhece as características deste gás natural e as consequências à sua 
exposição, escrevo este pequeno artigo no sentido de sensibilizar 
para este assunto e quem sabe, despertar o interesse para um estudo 
mais aprofundado junto aos organismos oficiais. O radão é, na sua 
composição química um gás nobre (na Tabela Periódica ocupa o 17º 
grupo) incapaz de formar compostos e ser removido a partir deles. É 
inodoro, incolor e ligeiramente mais denso que o ar. O radão existe 
na crosta terrestre e é abundante na nossa região. Decai esponta-
neamente no ar ou no interior das rochas e galerias que entre elas 
existem propagando-se facilmente para a atmosfera e misturando-se 
no ar. O radão que emana do solo infiltra-se facilmente nas caves 
e rés do chão dos edifícios, pela passagem pelas fendas, poros das 
fundações e condutas de cabos e canalizações. Pela sua densidade 
mais elevada que o ar acumula-se sobretudo, nos pisos inferiores das 
construções e, também em grutas e túneis subterrâneos. Como é 
incolor e inodoro, a sua detecção apenas poder ser realizada através 

O radão é um poluente de elevada perigosidade 
quando concentrado no interior das construções 
acima de um determinado valor...

oPinião

u

Carlos
Fonseca
carlos@guimaraesagora.pt

O Radão

“”
de dispositivos apropriados 
para o efeito. Descendente 
dos metais radioactivos 
urânio e tório, o radão 
abunda nas regiões onde 
predominam estes minérios 
radioactivos (nas zonas 
graníticas, especialmente 
nos distritos de Braga, Vila 
Real, Porto, Guarda, Viseu 
e Castelo Branco) por isso, 
é importante conhecer as 
características geológicas 
de cada região devendo 
ser dada especial atenção 
a terrenos graníticos, a 
algumas regiões sedimen-
tares onde existe urânio e/
ou regiões onde houve ou 
há exploração de minas de 
urânio ou rádio. O radão 
é um poluente de eleva-
da perigosidade quando 
concentrado no interior 
das construções acima de 
um determinado valor. A 
sua concentração depende 
de factores como pressão 
atmosférica, humidade e 
temperatura que influenci-
am a sua exalação e, podem 
variar numa curta distância 
e no decurso do ano. Nos 

últimos anos, a concentração de radão nas habitações tem aumentado 
consideravelmente devido a uma excessiva estanquidade em prol do 
conforto térmico e poupança energética. Para além destes factores, 
a água proveniente de poços subterrâneos e/ou furos contribui para 
a concentração deste gás dentro das habitações. O radão dissolvido 
na água também contribui para a existência deste gás no interior da 
habitação. Como a maioria das regiões graníticas possui, pelo menos 
no Inverno temperaturas muito baixas, sendo a ventilação das casas 
pouco frequente factor que potencia concentrações elevadas de 
radão dentro das habitações. Várias medidas poderão ser adotadas 
para reduzir as concentrações de radão nas casas:
1 – Ventilar naturalmente os espaços, sempre que possível por 
intervalos de 5 horas.
2 – Selar fendas no pavimento e juntas das tubagens nas zonas 
mais ocupacionais da habitação para impedir a entrada do radão.
3 – Combater o tabagismo e a exposição do radão dois agentes 
agressivos conjugados que constituem, segundo a Organização 
Mundial de saúde (OMS), agentes cancerígenos e principais 
fontes de cancro do pulmão. 

Mais importante do que a adopção das medidas de mitigação, são as 
medidas de prevenção. Neste caso, o mais importante é conhecer e 
analisar com rigor as características do solo (verificando existência de 
agentes facilitadores de propagação de radão como falhas geológicas, 
veios de água..) antes de se dar início a uma construção (ou até mes-
mo antes da aquisição do terreno), ou antes de se tomar uma decisão 
acerca do local para habitar e conversar com o arquitecto responsável 
pelo projecto sobre as medidas a tomar em cada um dos casos.

 O desporto inclusivo, 
tornou-se numa exigência da 
sociedade, porque as pessoas com 
deficiências também merecem ter 
oportunidades para se diver-
tirem em provas desportivas, 
conquistar medalhas, exultar os 
seus feitos, bater os seus próprios 
recordes.
 Guimarães, apostou em 
ter o campeonato do mundo de 
basquetebol 3x3 e de judo para 
atletas com a Síndrome de Down, 
numa fase de preparação dos 
Jogos Paralímpicos, que decorreu 
na escola EB 2,3 das Caldas das 
Taipas.
 Participaram uma 
centena de atletas representando 
países como a Croácia, Kuwait, 
Roménia, Itália, Polónia, Rússia, 
Turquia, Suécia e Portugal. 
 Organizadas AND-

Desporto inclusivo nas Caldas das Taipas

Campeonato do mundo para atletas com Síndrome de Down

organização”, referiu o ministro.
 A outro nível, o diretor 
regional do norte do IPDJ, Vítor 
Dias, mencionou o “trabalho 
magnífico” realizado nesta área de 
integração e vincou a necessidade 

DI-Portugal (Associação 
Nacional de Desporto para 
Desenvolvimento Intelectual), os 
campeonatos tiveram apoio do 
Município de Guimarães e vão  
terminar a 2 Dezembro.
 “A prática de desporto é 
fundamental para a construção 
de uma sociedade mais justa, 
menos desigual, e quanto maior 
é o número de praticantes, mais 
competitiva se torna” destacou o 
Vereador do Desporto, Ricardo 
Costa, que destacou o território 
de Guimarães como “referência 
na prática do desporto de in-
clusão”, mérito que partilhou com 
as associações e clubes, cujo tra-
balho, considerou com “notável”.
 O presidente do Comité 
Organizador foi portador de uma 
mensagem do Ministro da Edu-
cação, Tiago Brandão Rodrigues, 

na qual é sublinhado que “o 
desporto inclusivo está vivo e Gui-
marães faz uma justa homenagem 
aos que vivem o desporto inclu-
sivo, quer a quem o pratica como 
a quem está envolvido na sua 

de “criar as mesmas oportunidades 
e os mesmos acessos à prática de 
desporto” para os jovens com 
Síndrome de Down.
 A competição foi aberta 
por Neno, em representação do 
Vitória, e por Nuno Delgado, 
como patrono destes campeona-
tos do Mundo. A sessão oficial 
da cerimónia de abertura teve 
as presenças de Paula Oliveira, 
Vereadora da Ação Social da 
CM Guimarães, Geoff Smedley, 
Presidente da SUDS (Sport Union 
Down Syndrome) Vítor Figue-
iredo, do Comité Olímpico de 
Portugal, Vítor Dias, delegado do 
IPDJ, José Costa Pereira, Pres-
idente da ANNDI, Luís Soares, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Caldas das Taipas, Miguel Pin-
to Lisboa, presidente do Vitória 
SC e Rui Leite, presidente da 
Cercigui.  n

Campeonatos decorrem na EB 2,3 das Caldas das Taipas.
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A Numerologia deste mês novembro 11 + ano 2019 = 
1+1+2+1+9=14/5 resulta numa energia de mudança, do 
novo, da novidade, da leve brisa que nos brinda com as escol-
has. Este ano tem sido desafiador para todos, especialmente 
para aqueles que se desafiam a crescer, isto porque, quando 
nos desafiamos a viver com sentido percebendo que tudo tem 
um propósito, a vida nunca mais é a mesma... Este ano um dos 
temas foi o crescimento, a expansão, por isso, muitas situações 
aconteceram nesse sentido, envolvendo processos dolorosos 
para termos coragem de avançar, crescer, pois crescer dói. 
No mês passado, tivemos oportunidade de construir a base 
da nossa vida e de dar atenção à nossa estrutura, àquilo que 
nos suporta. Este mês o tema continua, mas fazendo ajustes, 
alterações, mudando padrões e crenças para que continuemos 
a crescer, a expandir. No entanto, tudo o que expande também 

Tudo aquilo que te prende, são memórias tuas
e medos que representam oportunidades de
crescimento e aprendizagem...

oPinião

u

Helena
Sousa
Numerológa & Coach
helena.sousa@guimaraesagora.pt

Novembro “Tudo começa em 
ti, e tudo acaba em ti”

“”
contrai. Nós inpiramos e 
expiramos, estendemos 
os nossos músculos mas 
também contraímos, 
assim é com o ciclo do 
dia e da noite, com o 
universo. Tudo o que 
contrai também expande, 
e neste momento, parece 
contraditório, pois sendo 
o tema das mudanças, 
estamos no outono, numa 
fase de contração, que 
nos associa à borboleta no 
casulo, sentindo o melhor 
momento para voar. 
Assim é para nós este 
mês, parece que estamos 
contraídos, recolhidos nas 
mantas para proteger do 
frio, para depois sentir-
mos o melhor momento 
para fazer a mudança - só 
que existe uma particular-
idade que nos vai acom-
panhar este mês - seremos 
desafiados a perceber que 

tudo começou em nós assim como vai acabar. Ciclicamente, 
vivemos situações que nos levam ao ninho para depois voar-
mos, mas mais tarde retornamos ao ninho e assim ciclamente 
e porquê? Porque o nosso melhor e as nossas feridas estão no 
ninho, na família e é aí que somos desafiados a perceber quem 
somos de verdade. Crescemos como ser individual, mas a par 
da família e a par do coletivo, como a ondulação que se cria na 
água quando atiramos uma pedra, ou seja, o que acontece com 
cada um de nós, afeta a família, afeta a humanidade. Há quem 
ache isto exagero mas não é, pois estamos todos ligados a tudo! 
Por isso, este mês será importante para percebermos que na-
scemos - tudo começa em ti e morremos - tudo acaba em ti mas 
com outra consciência - saber quem És, o que queres Ser, que 
és uma parte dos outros assim como os outros são uma parte de 
ti, mas acima de tudo que a Vida está acontecer em ti e quanto 
melhor estiveres contigo mesmo em relação a tudo, melhor 
estará o mundo. Assume o teu ciclo da vida, nasce - inicia as 
mudanças necessárias e morre - colocando fins necessários, 
pois só dessa forma a mudança acontece e assumes o livre - ar-
bítrio! Tudo aquilo que te prende, são memórias tuas e medos 
que representam oportunidades de crescimento e aprendiza-
gem. Por isso, assume a responsabilidade da tua vida e muda ou 
muda-te com coragem!

Gosto de viajar pela vida; gosto de ler! Ler é empreender via-
gens, efabular, abrir os sentidos e portas a mundos que, de out-
ro modo, ficariam esquecidos ou encerrados na sua estanque 
existência. A literatura deambula pelos tempos; supera a vida, 
adiciona criatividade à experiência, acrescenta circunstâncias 
íntimas ou coletivas às narrativas que (re)inventa. Os livros são 
os sonhos, os testemunhos, as máquinas do tempo, teletrans-
portes sem máquinas, um rodopiar da imaginação até aos 
confins do universo ou às profundezas da alma – de encontro 
à triste condição humana, é certo, mas também à superação ou 
justa redenção. Patrick Suskind (autor de O Perfume), no seu 
magistral O Contrabaixo, apresenta-nos o monológico drama 
de um músico subalternizado, numa orquestra nacional alemã, 
pelo instrumento que toca – de aparência paquidérmica e baixo 
protagonismo no fraseado harmónico, o contrabaixo em tudo 
se confunde com o indivíduo no microcosmos social que é a 
orquestra; o homem/instrumento, é asfixiado pelo estigma da 

Os livros são os sonhos, os testemunhos, as
máquinas do tempo, teletransportes sem máquinas, 
um rodopiar da imaginação...
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O Contrabaixo

“”
sua sonoridade, arreda-
do do sonhar, teimando 
tristemente contra 
um sistema que não o 
reconhece como um dos 
sustentáculos da comu-
nidade musical. Porque 
falo disto? Aos livros 
acrescento a vida quo-
tidiana, o ir ao encontro 
dos heróis mas também 
do homem comum e dos 
esquecidos deste mundo. 
Todos nós, cada qual no 
seu mister, fazemos parte 
de uma qualquer orques-
tra em que a visibilidade 
dos papéis eleva, justa 
ou injustamente, uns 
menosprezando outros. 
Não, não digo que somos 
todos iguais, nem faria 
sentido que a todos 
coubesse a mesmíssima 
responsabilidade ou o 
reconhecimento especial 
de todas as tarefas; mas 

se é verdade que muito do que assistimos na nossa caminha-
da se deve a virtuosos solistas, muito é igualmente devido à 
esforçada contribuição dos muitíssimos “contrabaixistas” que 
carregam, desde as entranhas da terra até ao último piso, as 
dificuldades e o êxito dos empreendimentos. Por estes tempos, 
em que aplaudimos mais um êxito do nosso Festival de Jazz – 
onde os contrabaixistas são Estrelas -  e porque o Natal está à 
porta, os livros, a razoável “experiência da arte” e uma sincera 
simpatia, levam-me a reconhecer a importância histórica de to-
dos os menosprezados de orquestra que tanto ajudam, quer na 
construção musical, quer (e já devem ter percebido) no erguer 
de casas, escolas e cidades; são tão inúmeros e imprescindíveis 
como são negligentemente esquecidos no momento dos aplau-
sos e elogios. Sim, falo dos que invariavelmente queimam os 
olhos na papelada, a pele debaixo do sol, daqueles que sobem 
ao mais alto andaime ou se entranham nos mais profundos 
buracos arriscando a própria vida; sim, esses “contrabaixis-
tas” que tanto me ensinaram a ler no ofício, aqueles que nós 
- supostos solistas - vulgarmente chamamos “trolhas” confund-
indo, uma vez mais, o homem com o instrumento. A todos os 
esquecidos, esses músicos proletários, ou construtores de uma 
qualquer coisa, desejo se considerem contrabaixistas…de Jazz. 
Feliz Natal!
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É consabido que a atividade do alojamento local tem trazido 
diversos benefícios e externalidades positivas para muitas cidades 
portuguesas, nomeadamente, as mais turísticas, nas quais 
Guimarães se inclui, contribuindo de uma forma relevante para 
a reabilitação de edifícios, melhoria da conservação dos imóveis 
e rentabilização dos ativos imobiliários. E é também um motor 
gerador de emprego e cria e dinamiza sociedades comerciais que 
se dedicam à compra, construção, reabilitação ou arrendamento 
de imóveis para a realização de atividades de alojamento local. 
Como em quase tudo, para haver o polo positivo, também há o 
polo negativo. Na verdade, há também efeitos negativos que prej-
udicam interesses ou posições anteriormente estabilizadas. É o 
caso da alteração substancial da dinâmica social, das áreas históri-
cas das cidades, com modificação estrutural do tipo de habitantes 
(passando grande parte a ser estrangeiros residentes ou turistas 
ocasionais), costumes e práticas comerciais. É também o caso da 
dificuldade de acesso à habitação nos centros das grandes cidades 
por preços inadequados ao rendimento médio dos cidadãos 
portugueses (quer na compra, quer no arrendamento). Com a Lei 
62/2018 de 22/08 o legislador pretendeu preservar a realidade 
social dos bairros e lugares, permitindo que as câmaras aprovem, 

Na verdade, há também efeitos negativos que
prejudicam interesses ou posições anteriormente 
estabilizadas...
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Alojamento Local: 
Prós e Contras

“”
por regulamento e com 
deliberação fundamentada, 
a existência de áreas de 
contenção para a insta-
lação do alojamento local, 
podendo impor limites ao 
número de AL’s e, inclu-
sive, considerar limites 
percentuais em proporção 
aos imóveis disponíveis 
para habitação. Com esta 
medida, pretendeu-se 
principalmente atenuar os 
efeitos negativos rela-
cionados com a alteração 
substancial da dinâmica 
social de áreas históricas, 
habitantes, costumes e 
práticas comerciais. A 
criação de tal sistema de 
contenção quando imple-
mentado em determinada 
área, irá traduzir a criação 
de restrições ao direito 
de propriedade privada. 
Mas que valor superior 
pretendeu o Governo dar 
preferência para restringir 
o direito de propriedade? 
Entendemos que o que 
está em causa é princi-
palmente a proteção do 
ambiente e a qualidade de 
vida das pessoas residentes 

nessas áreas, numa lógica de “correta localização de atividades”, 
“equilibrado desenvolvimento socioeconómico” e “promoção da 
qualidade ambiental das povoações e da vida urbana”. Do
referido sistema de contenção, destacam-se os seguintes pontos:

• A aprovação de áreas de contenção concretas traduzirá a 
criação de restrições ao direito de propriedade privada, as quais 
deverão assentar numa base e fundamentação adequada;
• As áreas em questão devem ser reavaliadas de 2 em 2 anos, de-
vendo tais conclusões ser comunicadas ao Turismo de Portugal;
• A instalação de novos estabelecimentos de alojamento local em 
áreas de contenção carece de autorização expressa da câmara mu-
nicipal. Esta autorização de instalação de novos estabelecimentos 
em áreas de contenção deverá obedecer a critérios muito claros 
e muito seguros, evitando situações desigualdade entre pessoas/
entidades que solicitem tal instalação, por exemplo, através da 
criação de “listas de espera”, ao contrário de atribuições “ad hoc”, 
com fundamento em “razões de interesse municipal ou público” 
especificadamente fundamentadas.

Por último, sou totalmente a favor das atividades de Alojamento 
Local em geral, mas essas atividades ainda carecem de uma regu-
lação mais definida e específica para acautelar os vários interesses 
em presença. Uma possibilidade para futuro, será a criação de 
áreas estritamente residenciais, nas quais o alojamento local não 
seria permitido em situação alguma.

Em 30 de Setembro de 2019 o Papa Francisco elevou o San-
tuário de São Torcato à dignidade de Basílica. Uma distinção 
que enche de orgulho todos os torcatenses mas também todos os 
vimaranenses, pois com esta elevação, passam a ser agora duas as 
basílicas de Guimarães, São Torcato e de São Pedro do Toural. 
Este é no meu ponto de vista, um reconhecimento inteiramente 
merecido e que resulta fundamentalmente de um meritório tra-
balho da Irmandade de São Torcato, dos torcatenses que ao longo 
de mais de um século ali deixaram parte da sua vida entregue a 
esta causa, mas sobretudo aos milhares de fiéis e devotos de São 
Torcato, ou como carinhosamente o tratamos por cá como “São 
Torcatinho”. Este Santo, o Santo do Povo encarna toda a

Não podia deixar de enfatizar os milhares de
devotos de São Torcato, espalhados por todo o 
mundo e que tem a sua fé aqui sediada...
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Basília de São Torcato

“”
resiliência de uma terra e 
de um povo e transporta 
para cada devoto essa 
paixão e devoção. Tive a 
oportunidade de vivenciar, 
uma vez que vivi 5 anos 
na Póvoa de Varzim, a 
devoção que existe no seio 
da comunidade piscatória 
de Vila de Conde e da 
Póvoa de Varzim, uma fé 
inabalável em São Tor-
cato, que os acompanha 
diariamente em cada faina 
e nas famílias que rezam 
para verem, dia após dia, o 
regresso de cada barco ao 
porto seguro da Póvoa e de 
Vila do Conde. Este apego 
quase irracional perdura 
há décadas e é renovado a 
cada Romaria Grande ou 

a cada milagre atribuído ao mártir São Torcato. Assim e sabendo 
da entrega de tantos, que ao longo de gerações trabalharam para 
ver esta elevação a basílica concretizada, em especial às mesas da 
Irmandade, não podia deixar de enfatizar os milhares de devo-
tos de São Torcato, espalhados por todo o mundo e que tem a 
sua fé aqui sediada. Para além da devoção foi ainda premiada a 
riqueza das tradições da vila e de todo o seu vale, esta é de facto 
uma riqueza única e que nos distingue de outras localidades. A 
nossa cultura e tradições, ligadas fundamentalmente ao mundo 
rural e umbilicalmente ao seu Santo, fazem de São Torcato uma 
terra especial e que assim passa a ver vertido numa só distinção 
tantos feitos de um povo e de um passado riquíssimo em cultura, 
tradições e património edificado. São Torcato acentua assim a sua 
importância no concelho de Guimarães, reforça a sua vertente 
turística de cariz iminentemente religiosa, sendo esta distinção 
um fator “âncora” de desenvolvimento da vila e fica preparada 
para entre outros privilégios poder um dia, quem sabe, receber 
sua Santidade o Papa nesta terra abençoada.
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A existência ou não de uma saúde oral ativa apresenta modificações reais em 
todo o corpo, quer seja de carácter temporário ou persistente. Atualmente, 
são ainda muitos aqueles que negligenciam uma visita com uma certa regu-
laridade ao seu médico dentista, pondo em causa o possível aparecimento de 
patologia multifatorial sistémica a curto prazo. O estado supersónico com 
que a sociedade vive apresenta uma representação na nossa estrutura oral, 
como sendo, a temido bruxismo. A presença de um “ranger dos dentes”, 
de forma involuntária, com consequente aumento do trabalho muscular 
(hipertonia) dos músculos mastigatórios, potencia uma destruição precoce 
da estrutura dentária que leva ao aparecimento de patologia da cavidade oral 

Encontra-se muito associada a indivíduos em idade 
jovem; na presença de tabaco; consumo de cafeína 
e álcool em quantidades excessivas...
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Goteira de relaxamento 
vs Bruxismo

“”
e de outros sistemas periféri-
cos. Estudos revelam que em 
Portugal existem cerca de 
100.000 pessoas “atingidas” 
por esta desordem. A existência 
de quadros de ansiedade e de-
pressão chega a estar presente 
em mais de 80% dos pacientes 
que apresentam bruxismo. Ex-
istem dois tipos de bruxismo: 
diurno e noturno. Esta situação 
encontra-se muito associada a 
indivíduos em idade jovem; na 
presença de tabaco; consumo 
de cafeína e álcool em quanti-
dades excessivas. A utilização 
de fármacos que interfiram no 
sono (indivíduos com alteração 
do padrão de sono/distúrbios 
do sono), depressão ou ansie-
dade e desta forma modifiquem 
o mesmo, podem estar também 
associados ao risco de surgi-
mento de bruxismo. Mas afinal 
qual o quadro sintomatológico 

que caracteriza o bruxismo? Dores de cabeça fortes (cefaleias), desconforto 
na articulação temporo-mandibular, dor intensa localizada nos músculos da 
face (músculos da mastigação) durante o dia, tensão muscular na região dos 
ombros, limitação da mobilidade articular dos movimentos bocais (abrir e 
fechar a boca) e ainda destruição estrutural dos dentes (esmalte fissurado) 
são os sintomas mais comuns. Esta desordem pode ser detetada atempada-
mente e de forma precoce através do médico dentista (consulta de rotina), 
realização do estudo do sono e ainda através de uma avaliação especifica 
por parte de um Fisioterapeuta com formação em disfunções da articulação 
temporo-mandibular. Relativamente, ao tratamento, podemos intervir no 
bruxismo noturno/diurno com a utilização de uma goteira de relaxamento, 
que é desenvolvida numa clínica dentária (técnico protésico e dentista), que 
vai permitir a proteção anatómica de toda a dentição e consequente relaxam-
ento da musculatura mastigatória, que a curto prazo se vai repercutir numa 
sensação de bem-estar por parte do paciente. A realização de Fisioterapia 
para melhorar a funcionalidade e relaxamento articular intra e extra oral 
é mandatória e ainda a implementação de estratégias sociais (sessões de 
psicologia) que vise perceber as causas que desencadeiam estados de stress 
permanentes e que desta forma incitam ao aparecimento do bruxismo.

A violência de parceiro íntimo é definida (pela OMS) como comportamen-
to dentro de uma relação íntima que causa dano, seja este físico, sexual 
ou psicológico, e que inclui atos de agressão física, coerção sexual, abuso 
psicológico/emocional e comportamentos controladores sobre o outro. 
Este tipo de violência pode ser perpetrado pelos cônjuges ou parceiros 
atuais ou passados. O dano causado pode durar uma vida inteira e até 
perpetuar-se através de gerações. Ocorre sobretudo a partir da adolescên-
cia e início da vida adulta, com início nas relações de namoro. O namoro 
pressupõe a relação entre duas pessoas que se gostam mutuamente e 
que constroem uma relação íntima baseada no afeto, na confiança e 
no respeito. Não obstante, esta relação pode ser acometida de ciúme, 
insegurança e ser fonte de abuso físico e emocional. Do meu ponto de 
vista, existe ainda alguma tendência à normalização e desvalorização dos 
comportamentos abusivos no seio de uma relação amorosa. Como sendo 
a outra face da moeda (não é, de todo, mentira), mas como se essa face da 
moeda fosse própria, alcançasse estatuto, ou como sendo até desculpa do 
fruto das intempestividades das tenras idades. Isto é cultural. Descende de 
valores transmitidos por gerações anteriores que se vão perpetuando de 
forma vertical e também longitudinal, na medida em que se vão exemplifi-
cando e reproduzindo relações ou momentos de domínio de um parceiro 
sobre o outro. Mas esta face da moeda numa relação, é batota. Pressupõe 
pelo menos um parceiro contaminado (por assim dizer) que vai minando e 
conspurcando o bem-estar do outro, através de agressões, que podem ser 
microagressões, subtis, habitualmente em crescendo, até agressões mais 
ocupantes, pela força de obter um maior controlo sobre o mesmo e sobre 
a relação. O topo desta escalada, infelizmente ainda para demasiada gente, 
neste que é o atual contexto evolutivo da espécie humana, é a aniquilação 

O que é importante é perceber, desde o início das 
investidas amorosas, a distinção entre uma relação 
saudável e uma relação tóxica...
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Ninguém Merece

“”
do outro, habitualmente na 
forma de homicídios brutais 
com contornos passionais. 
Isto não expressa amor, não 
é amor. É, quanto muito, um 
amor que ninguém merece. 
Vamos às agressões. Nesta 
fase, vamos chamar os bois 
pelo nome. Quem comete 
a agressão, seja de que tipo 
for, é o agressor. E o sujeito 
objeto da agressão é a vítima. 
Por vezes os papéis agressor/
vítima são comutáveis, mas 
isso remete-nos para outras 
lavras. Agressão e dano físico 
são conceitos com expressão, 
mais ou menos, evidente. Já a 
agressão (ou abuso) emocional 
e a coerção sexual podem-se 
apresentar de forma velada 
e tenuemente perceciona-
das pela vítima. A agressão 
emocional visa diminuir e 
condicionar o parceiro e pode 
tomar a forma de, por exem-
plo, insulto, manifestações 
de menosprezo, humilhação, 
ciúme, chantagem, crítica 
desmedida das opções de 
vestuário, das formas do 
corpo, controlo e invasão de 
espaço e privacidade (como a 
vistoria de telemóveis, emails, 
redes sociais, visitas surpresa 
no local de trabalho ou em 
casa, telefonemas excessivos e 
aparentemente desnecessári-
os, perseguições). São 

palavras, olhares, gestos, ou comportamentos contraditórios. A coerção 
sexual compreende uma agressão física e emocional que pode ser pesada, 
na medida em que se perde autonomia e controlo sobre o próprio corpo. 
A vítima, que vê assim a sua autoestima e independência reduzidas, muitas 
vezes acaba isolada da sua rede social, envolvida pela relação, comportan-
do-se de forma condicionada pelo parceiro controlador. É sobretudo a 
culpa que sente que a vai mantendo na relação, naquilo que é o ciclo da 
violência conjugal, e que, adicionando o seu estado emocional fragiliza-
do, a faz manter ou voltar ao relacionamento que ela acha que merece, 
mantendo-se no seu lugar de vítima. Estas questões são mais profundas 
do que parecem. Qualquer pessoa que esteja a olhar externamente para 
a relação abusiva, dispõe-se a solucionar de forma pragmática o imbró-
glio alheio: terminar a relação. E há quem não se compadeça de tecer 
comentários, até desagradáveis, da própria vítima. “Se fosse comigo...ele/
ela está a pedi-las...” Ora, isso tem tão de errado como de verdadeiro. A 
vítima muitas vezes não tem estrutura mental/física/social/financeira/
familiar, para perceber que não merece aquele tratamento, para perceber 
que o parceiro não vai mudar com o tempo, para entender que a “fase de 
lua de mel” que se segue à agressão é não só transitória como ilusória, 
entre outras questões mais profundas. Por outro lado, existe o agressor, 
que por norma não aceita o fim da relação, e intimida a vítima, assim 
como familiares e amigos que a queiram apoiar e que também acabam 
por sofrer danos colaterais. E por isso é evidente que estamos perante 
um ciclo opressivo, do qual só alguns se dispõem a descontinuar. O que é 
importante é perceber, desde o início das investidas amorosas, a distinção 
entre uma relação saudável e uma relação tóxica. Que, ainda nas fases mais 
precoces do relacionamento, se consigam identificar os sinais de alarme e 
se saiba como proceder perante a evidência de comportamentos abusivos. 
Pode começar por alertas e pedidos de ajuda a pessoas e entidades compe-
tentes. Apesar das descrições padronizadas acima referidas, é importante 
ressalvar que ninguém está totalmente livre de ter um relacionamento que 
se torne abusivo. E que temos como dever coletivo, enquanto sociedade, 
de não julgar, de saber apoiar e de nunca esquecer de louvar a capacidade 
e a coragem de quem um dia se conseguiu libertar.




