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Guimarães - uma 
história com futuro

Quando daqui a 
algumas décadas se 
escrever a história 
de Guimarães, muito 
provavelmente o 
mandato 2009-2013, 
que agora termina, 
será classificado como 
um dos melhores 
mandatos de sempre.

Um mandato vincadamente 
marcado pela realização da 
Capital Europeia da Cultura 
em 2012 e pelas intervenções 
urbanísticas que foram 
promovidas com base nesse 
evento. Se bem que, correspon-
dendo a um projeto global para 
Guimarães, esses investimentos 
tiveram um tempo acelerado de 
concretização, face aos meios 
que foi possível mobilizar pelo 
sucesso das candidaturas aos 
fundos comunitários que este 
grande projeto proporcionou.
Mas foi, também, um mandato 
de grandes investimentos na 
renovação do parque escolar e 
de forte promoção do desporto, 
culminando com a Cidade 
Europeia do Desporto em 2013.
Foi, também, um mandato que 

exigiu elevados recursos para 
o apoio social, resultado de 
uma crise económica, nacional 
e europeia, que exigiu uma 
intervenção imediata de resposta 
às necessidades de maior emer-
gência social que surgiram no 
seio da nossa comunidade.
Foram indiscutivelmente quatro 
anos de profundo desenvolvi-
mento para Guimarães.
E é esse o principal desafio a que 
o Município terá de responder: 
continuar a garantir o crescimen-
to sustentado do concelho, com 
aumento significativo da criação 
de emprego, com uma alavan-
cagem da ciência e inovação no 
produto que irá sair das nossas 
empresas, com aproveitamento 
do conhecimento e investigação 
desenvolvida na universidade e 
nos centros de formação e com a 
rentabilização das estruturas e da 
notoriedade conquistadas.
Se este desafio for sucedido, o que 
vai exigir a mobilização de todos, 
este mandato ficará na história de 
Guimarães não só como o tempo 
da festa que todos vivemos, mas 
como o tempo de mudança que 
agora pode ser concretizado.
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E todos fizeram
parte!
A CEC2012 proporcionou um 
elevado envolvimento da 
comunidade, cujo slogan Eu 
faço parte ficou como imagem 
de marca.

No conjunto foram 2.000 
eventos, centenas de 
belíssimos espetáculos, 25.000 
artistas participantes, 15.000 
vimaranenses em palco, 2 
milhões de visitantes, mais 
de 2.000 empregos gerados, 
um fortíssimo crescimento do 
turismo, 40 filmes filmados em 
Guimarães e sobre Guimarães 
e um aumento substancial da 

atividade comercial.Acresce a 
isto a criação de novos espaços 
de fruição cultural, sendo os 
investimentos municipais mais 
relevantes a Plataforma das 
Artes (no antigo Mercado), 
o novo Pólo de Couros da 
Universidade do Minho (Centro 
Avançado de Formação Pós 
Graduada, Instituto de Design e 
Centro de Ciência Viva), o Labo-
ratório da Paisagem (na Veiga de 
Creixomil), a Casa da Memória 
(na antiga Fábrica Pátria), a 
requalificação do espaço público 
no Largo do Carmo, de toda 
a Zona de Couros, do Toural/
Alameda/S. António, do Monte 
Latito (Campo de S. Mamede 
e Colina Sagrada), a extensão 
do Museu Alberto Sampaio, o 

novo recinto da Feira semanal, 
assim como as intervenções 
no Espaço ASA (Covas) ou o 
Centro de Criação de Candoso, 
na antiga escola de Candoso S. 
Martinho.Este investimento no 
edificado, que integrou o maior 
conjunto de sempre na história 
do Município de investimentos 
concretizados num único 
mandato, foi concretizado sem 
provocar qualquer agravamento 
da situação financeira, pela 
mobilização de dezenas de 
candidaturas a fundos comu-
nitários, aprovadas pelo seu 
elevado mérito, contribuindo 
para a requalificação urbana, 
reforço dos equipamentos 
instalados e para o relançamen-
to económico e social.
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A cultura para 
além da CEC
Mas a atividade cultural em 
Guimarães está muito para 
além da CEC, e nos últimos 
4 anos importa destacar a 
instalação de um novo Pólo 
da Biblioteca Raul Brandão 
na Vila de Lordelo ou a 
intensa actividade da própria 
Biblioteca Municipal, hoje com 
mais de 37.000 leitores, mais 
de 100.000 livros emprestados 
para leitura doméstica e mais 
de 12.000 livros adquiridos 
para adultos, crianças e para o 
fundo áudio visual.

No último mandato, destaquem-

-se ainda os belíssimos progra-
mas de actividades que resulta-
ram das Comemorações dos 900 
anos de D. Afonso Henriques, do 
Dia da Europa e do Centenário da 
República, do 10º aniversário da 
classificação como Património 
Histórico da Humanidade ou 
do 80º aniversário do Arquivo 
Municipal Alfredo Pimenta.Ou 
a continuação dos protocolos de 
descentralização cultural, que 
abrangeram cerca de 50 insti-
tuições culturais locais (bandas 
de música, grupos folclóricos, 
grupos de teatro, corais e música 
popular ou a Academia de Música 
Valentim Moreira de Sá), e que 
proporcionaram a realização de 
378 espetáculos, mobilizando 
cerca de 75 000 espectadores. 

Assim como a continuação do 
protocolo com a Associação 
Norte Cultural, que permitiu a 
realização de 32 concertos em 
muitas Vilas e freguesias.
Foram, também, apoiadas 19 
festas de interesse concelhio 
e local (com a atribuição 
global de subsídios na ordem dos 
400.000€), 13 edições de livros 
por autores locais e concedidas 
duas bolsas de investigação.
Tudo isto complementado com 
uma programação cultural 
regular de excelência no Centro 
Cultural Vila Flor, destacando-se 
um conjunto significativos de 
eventos na área da música, do 
teatro e das artes performativas, 
de grande relevância nacional e 
internacional.
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Guimarães abriu-se 
ao mundo
Num período ímpar para o 
turismo concelhio, o nome de 
Guimarães foi notícia em todo 
o mundo, com mais de 15.000 
presenças em televisão, rádio, 
imprensa escrita e meios onli-
ne, num importante elemento 
catalisador da atractividade 
da cidade no espaço nacional e 
internacional, gerando novas 
oportunidades de negócio para 
os anos vindouros.

Como complemento importante 
dessa renovada atratividade, 
foram tomadas medidas que 
constituíram incentivos à 
sua consolidação no futuro, 
destacando-se o licenciamento 
de circuitos turísticos no 
concelho (mini bus e charretes), 
a nova organização de 
esplanadas no espaço público 
classificado, o novo posto de 
turismo interactivo, a criaçãodo 
projeto “Guimarães Marca”, 
integrando empresas locais em 
circuitos e visitas de turistas, a 

utilização das novas tecnologias 
de informação da promoção do 
destino ou a realização da “Feira 
Afonsina”, hoje manifestamente 
o mais importante cartaz de 
atração turística de Guimarães, 
com uma média nos dois 
últimos anos de mais de 300.000 
visitantes por fim-de-semana.
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Um mandato de 
obras de excelência
Foram muitos outros os 
investimentos do Município 
e distribuídos por todo o 
território concelhio. Um 
conjunto de grandes projetos, 
só possíveis de concretizar com 
o sucesso das candidaturas 
comunitárias.

Na área da educação, foram 
feitos vultuosos investimentos 
na requalificação total da Escola 
EB 2,3 João de Meira e de novos 
ou totalmente requalificados 
Centros Escolares em Candoso 
S. Martinho, Urgezes, Taipas 
(Pinheiral), Ponte, Pevidém, 
Barco, S. Torcato, Oliveira do 
Castelo,Guardizela e Costa (S. 
Roque).
No desporto, releve-se a 
construção do Pavilhão da 
Escola EB 2,3 de Fermentões, a 
requalificação total do Pavilhão 
do INATEL e todos os restantes 
Pavilhões Municipais, as novas 
Piscinas de Moreira de Cónegos e 
Airão S. João ou os novos relvados 
sintéticos em S. Torcato, Urgezes, 
Pevidém, Taipas e Brito.
Ao nível das acessibilidades, 
destaca-se a conclusão das 
obras da Circular Urbana, o 
novo arruamento envolvente 

ao Multiusos de Guimarães, a 
construção da nova Variante de 
Campelos, a nova via de ligação 
entre Selho S. Jorge e Selho S. 
Cristóvão, a segunda fase da E.M. 
58 (com rede de saneamento) 
entre Souto S. Maria e Souto S. 

Salvador ou a remodelação da 
praça e Variante das Taipas.
Ao nível da pavimentação 
de estradas destacam-se as 
intervenções na EN 580, o acesso 
ao complexo turístico de Selho 
S. Jorge, a rua da Carreira em 
Mesão Frio, as ruas centrais de 
Briteiros S. Salvador, a rua S. 
Bento em Tabuadelo, as ruas 
Bela Vista e Padre José Ferreira 
Leite em Santiago de Candoso, 
a rua Portela dos Remédios em 
Urgezes, a rua Moura Machado 
em Azurém, entre várias outras. 
Procedeu-se, igualmente, à 
requalificação da antiga EN 310 

entre Silvares e Pevidém, da EN 
207-4 de Azurém a S. Torcato e o 
acesso e estacionamento na EB2,3 
Abação.
Na cidade, destacam-se as obras de 
requalificação das ruas de Camões, 
Bento Cardoso e Liberdade.

De um mandato fértil em 
infraestruturas de qualidade, 
uma nota de destaque ainda para 
a requalificação do Caminho 
Real na Veiga de Creixomil, 
transformando-o numa via pe-
donável e ciclável, a abertura da 
nova Biblioteca de Lordelo, a nova 
Unidade de Saúde de S. Torcato, 
o novo recinto da Feira Retalhista 
semanal ou a segunda fase da 
Horta Pedagógica, para além do 
investimento na requalificação do 
espaço público nos bairros sociais 
da Nossa Senhora da Conceição.

◖ 5 ◗



Um Concelho amigo 
do ambiente
Guimarães é conhecido pela 
qualidade de vida que oferece 
a quem cá vive ou a quem nos 
visita, sendo reconhecido por 
todos a limpeza e o asseio do 
espaço público, os jardins bem 
cuidados ou os refrescantes 
parques de lazer, cada vez 
mais disseminados por todo o 
território concelhio.

No último mandato, destacam-se 
os processos de requalificação 
de toda a zona envolvente da 
Urbanização da Conceição, 
da ponte romana em Selho S. 

Lourenço, dos espaços exteriores 
da Biblioteca de Lordelo ou da 
Igreja de Prazins S. Eufémia, da 
rotunda de entrada nas Taipas e 
dos Banhos Velhos, ou em vários 
locais de interesse de inúmeras 
fregusias do concelho.
Para além disso, foram criados 
novos parques de lazer na 
zona da Cidade Desportiva, em 
Serzedelo, Sande Vila Nova, 
Urgezes, Fermentões (Mata-
duços e Roldes), Gondomar, 
Gondar, Prazins S. Eufémia e 
procedeu-se à requalificação 
total do Parque de S. Torcato, 
para além da implantação de 
três novos jardins temáticos no 
Parque da Cidade. 

A Horta Pedagógica, que consti-
tui uma experiência ambiental 
ímpar em espaço urbano, foi 
alargada com mais 30 talhões, 
e é hoje motivo de réplica um 
pouco por todo o país.
No sector da limpeza e dos 
resíduos, para além da colocação 
de mais de uma centena de 
novos ecopontos e de moloks, 
foi criada uma Brigada para o 
Centro Histórico com equipas 
permanentes de limpeza do es-
paço público e recolha de todos 
os resíduos, com o objetivo de 
oferecer a cidade sempre limpa 
aos vimaranenses e turistas 
visitantes, o que constitui hoje 
uma nossa imagem de marca.
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Novos serviços de 
qualidade
Em março de 2011 foi inaugurada 
a nova Feira Semanal da Cidade, 
uma moderna estrutura que 
requalificou uma área degradada 
do centro da cidade, disciplinou 
uma atividade comercial muito 
atrativa para setores impor-
tantes da população concelhia, 

e resolveu um problema de 
décadas da sua localização. Para 
além disso, foram delegadas 
nas Juntas de Freguesia as 
competências de gestão das 
Feiras das Vilas de Moreira 
de Cónegos, Brito, S. Torcato, 
Pevidém e Caldas das Taipas, as 
quais constituem hoje uma forte 
atividade polarizadora dessas 
Vilas nas suas áreas concelhias.
O Mercado Municipal abriu 

novas valências, como o 
Mercado das Aves, o Mercado 
de Vestuário em Segunda 
Mão e, mais recentemente, 
o Mercado das Associações, 
instaladas no primeiro piso 
desde junho deste ano.
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Melhor mobilidade, 
maior coesão
A mobilidade é hoje um 
elemento determinante de 
desenvolvimento dos territórios 
e de coesão territorial. Nesse 
sentido, para além de se terem 
criado novas regras para a 
facilitação e rotatividade do 
estacionamento na zona 
classificada do Centro His-
tórico e no centro da cidade, 
foi requalificada a Central de 

Camionagem (com aumento 
da área de circulação, criação 
de um novo acesso ao centro 
comercial, ampliação das casa 
de banho, criação de uma ampla 
sala de espera, instalação de 
um novo sistema de ventilação 
e desenfumagem e de painéis 
informativos com horários das 
carreiras) e foi implementada 
a Linha Cidade nos TUG, com 
frequência de 20 minutos, 
permitindo a realização fácil 
de percursos entre os pontos 
de maior acesso na cidade para 

vimaranenses e visitantes.
Foi alargado o Passe do 
Idoso a todo o Concelho, criados 
novos passes para pessoas com 
reforma antecipada entre 60 e 
65 anos, e para acompanhante 
de pessoas com mobilidade 
reduzida, foram igualmente 
reestruturadas as linhas dos 
TUG e criados novos percursos 
servindo a Fonte Santa e o 
Centro de Saúde de Urgezes e 
o Mercado Municipal e Feira 
Semanal.
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A primeira Cidade 
Europeia do Desporto

O incentivo ao desporto e à 
prática desportiva foi um 
dos pontos-forte do corrente 
mandato, que termina com 
a consagração de Guimarães 
como a primeira Cidade 
Europeia do Desporto em 
Portugal, com um programa de 
actividades e eventos desporti-
vos que tem gerado uma onde 
de contentamento e adesão 
muito significativos.

2013 foi o ano em que pela 
primeira vez se realizou o Rally 
Cidade de Guimarães, o Open 
ATP de Ténis, a Meia Maratona, 
os Jogos da Comunidade e de 
um conjunto notável de grandes 
competições internacionais, 
que nos permitem continuar a 
ter uma enorme notoriedade 
internacional.
Este foi o mandato em que se 
aprovou um novo Regulamento 
de apoios às associações 
desportivas, que proporcionou a 
distribuição de cerca de 700.000 
euros anuais de subsídios para 
formação e beneficiação de 
instalações. Como exemplos de 
grandes investimentos refira-se 
a colocação de um novo piso no 

Pavilhão do CART, a inauguração 
do novo Campo de Jogos do 
Ronfe, a requalificação do Estádio 
do Moreirense, a abertura das 
Piscinas de Airão S. João, a 
reabilitação do Pavilhão do Inatel, 
os novos relvados sintéticos nos 
campos de jogo de Brito, Taipas, 
Pevidém, Torcatense e Amigos de 
Urgezes.
Todos os Pavilhões desportivos do 
Concelho foram requalificados, 
foi colocado um novo piso 
sintético no Pavilhão de Lordelo, 
e foi inaugurado o novo Pavilhão 
da Escola EB 2,3 de Fermentões e o 
complexo de piscinas municipais 
de Moreira de Cónegos.
Construiu-se também o 
primeiro parque de Trial Bike, 

junto à Cidade Desportiva, e o 
nosso Centro Médico de Apoio 
ao Desporto foi reconhecido pelo 
Governo como integrante da rede 
nacional de Centros de Medicina 
Desportiva.
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As pessoas no 
centro da nossa 
atenção 
Num mandato caracterizado 
pela forte austeridade 
imposta pelo Governo, as 
situações de fragilidade e 
carência social agudizaram-se 
substancialmente, sendo 
necessário que o Município 
direccionasse a sua especial 
atenção para esta área, pois 
nada tem sentido quando os 
nossos próprios concidadãos 
não têm o mínimo indispensá-
vel para uma vida digna.

A intervenção da Câmara 
dividiu-se, a este nível, por três 
áreas: o apoio e os benefícios 
sociais, o desenvolvimento e a 
intervenção social e a realização 
de algumas actividades de 
animação social, num trabalho 
em rede com as instituições do 
concelho e de acordo com as 
prioridades sociais identificadas 
pelo Conselho Local de Ação 
Social de Guimarães no seu 
Plano de Desenvolvimento 
Social.
No último mandato, mais de 
20.000 pessoas recorreram aos 
nossos serviços para pedido de 
apoio e ajuda a vários níveis e a 

Câmara Municipal apoiou mais 
de 60 instituições sociais, num 
valor próximo dos 2,5 milhões 
de euros.
No âmbito da gestão do 
património habitacional 
municipal, a prioridade incidiu 
no acompanhamento social às 
famílias residentes, na preser-
vação das habitações com obras 
de reparação e de manutenção, a 
criação de medidas alternativas 
ao realojamento tradicional 

como o subsídio mensal de 
alojamento, as residências 
partilhadas, o mercado social 
de arrendamento, o programa 
porta 65 jovem, a manutenção 
dos espaços envolventes das 
urbanizações e a criação de 
hortas pedagógicas.
Um trabalho que teve ainda 
marcas visíveis na Loja Ponto 
Já (com mais de 12.000 atendi-
mentos para o Espaço Saúde, o 
Arrendamento Jovem e o Cartão 
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Jovem Municipal), no Espaço 
Informação Mulher (apoio a 
mais de 2.000 munícipes no 
âmbito da violência doméstica 
e da emergência social), na 
Unidade de Apoio à Deficiência, 
no Gabinete de Apoio ao 
Emigrante, no Centro Local de 
Apoio à Integração de Imigran-
tes, no Gabinete de Consulta 
Jurídica e na Unidade de Apoio 
às Instituições de Solidariedade 
Social.

Água e saneamento 
para todos
A prioridade ao investimento no 
ambiente, definida já no anterior 
mandato, foi prosseguida com 
um investimento em água e 
saneamento de 11,5 milhões de 
euros, permitindo que hoje o 
concelho de Guimarães tenha 
uma taxa de cobertura da água 
de 97,6% e de saneamento na 
ordem dos 90%.
Foram instaladas novas redes, 
construídos novos reservatórios, 
designadamente, em Infantas 
(200 m3) e Minas da Penha 
(500 m3), ampliada a Estação de 
Tratamento de Água de Prazins 
S. Eufémia, com a instalação de 
um novo posto de transformação 
de energia e com a introdução 
da tecnologia de ultrafiltração 
por membranas no processo de 
tratamento, garantindo, assim, 
uma água segura e de qualidade, 
independentemente, das 
oscilações da qualidade da água 
no Rio Ave.
Guimarães continuará, assim, a 
dispor de vantagem competitiva, 
resultante da sua autonomia 
na produção, tratamento  e 
distribuição de água para 
consumo humano, tendo no ano 
de 2011 celebrado um Contrato 
de Concessão com o Estado 

para  a utilização dos recursos 
hídricos para captação de águas 
superficiais no Rio Ave por um 
período de 30 anos.
No sentido de garantir a acessibi-
lidade económica ao serviço, foi 
ainda criado o tarifário social e o 
tarifário familiar com condições 
especiais para as pessoas com 
maior vulnerabilidade económica 
e para as famílias numerosas. 
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