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PUBLICIDADE
Instituição distinguiu sócios e entidade na passagem dos 50 anos 

Assembleia de Guimarães 
quer recuperar mística

A Assembleia de 
Guimarães quer re-
cuperar a activida-
de que marcou os 
anos áureos da sua 
vida de meio século. 
O apelo foi ouvido 
numa sessão que 
assinalou os 50 anos 
da instituição.

A Assembleia de Guima-
rães distinguiu entidades e 
sócios no passado sábado. 
No âmbito do programa 
evocativo dos seus 50 anos 
de existência, aquela pres-
tigiada instituição vimara-
nense organizou uma série 
de iniciativas naquele dia.  
Depois da inauguração 
de uma exposição de fo-
tografia retrospectiva dos 
momentos mais marcantes 
da instituição, decorreu 
a actuação da escola de 
dança, sediada nas insta-
lações da Assembleia de 
Guimarães, Asas de Palco. 
O dia festivo culminou com 
um jantar de confraterni-
zação que reuniu cerca de 
uma centena de pessoas. 
No decurso do repasto 
foi elevada à categoria de 
sócio honorário a Funda-
ção Calouste Gulbenkian, 
representada na cerimónia 
pelo seu recém eleito Pre-
sidente Artur Santos Silva. 
Diogo Freitas do Ama-
ral, ausente por motivos 
particulares, viu adiada, 
também, a sua elevação à 
mesma categoria. Em am-
bos os casos a Assembleia 
de Guimarães pretendeu 
manifestar a sua gratidão 
pelos contributos decisivos 
dados por aquelas entidade 
e personalidade no início 
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da sua existência como 
instituição vimaranense. 
Contributos diferentes mas 
fundamentais, como foi 
enfatizado. A Fundação 
Calouste Gulbenkian com 
apoio financeiro e Diogo 
Freitas do Amaral com 
ajuda essencial para levar 
à prática um ciclo de con-
ferências sobre temas da 
actualidade nacional de 
então.

Na oportunidade foram 
distinguidos, também, os 
associados da Assembleia 
de Guimarães com 50 e 
mais de 25 anos de filia-
ção.

As comemorações dos 
50 anos da instituição vão 
prolongar-se, mas no sá-
bado registou-se o “ponto 
alto” do programa evoca-
tivo, no dizer de Rui Vítor 
Costa que anunciou para 
Outubro uma homenagem 
póstuma ao escultor An-
tónio Azevedo. Em nome 

do Presidente da Direcção 
que, por razões familia-
res, não esteve presente, 
Rui Vítor Costa salientou 
a justiça das distinções 
atribuídas, de resto como 
outros oradores o fizeram, 
nomeadamente Fernando 
Alberto Ribeiro da Silva 
que historiou o modo como 
nasceu e deu os primei-
ros passos a Assembleia 
de Guimarães, graças à 
iniciativa de um grupo de 
vimaranenses desejosos de 
contribuírem para o desen-
volvimento da sua Terra. 
A propósito, João Gomes 
Alves lembrou que foi esse 
movimento inconformista 
que originaria, por exem-
plo, a criação do actual 
Instituto de Inglês, a So-
ciedade Santiago, respon-
sável pela recuperação e 
preservação de imóveis do 
Centro Histórico e também 
pela compra d’O Comércio 
de Guimarães, evitando o 
desaparecimento de circu-
lação do jornal mais antigo 
do Distrito, tendo ainda 
conseguido o feito histórico 
de manter durante alguns 
anos em actividade uma 
estação televisiva local, ao 
abrigo da lei então em vi-
gor. O passado foi passado 
em revista nostálgica, mas 
o futuro foi olhado como 
desafio e preocupação. 
Fernando Alberto falou da 
necessidade da Assem-
bleia de Guimarães se re-
vigorar, com “gente nova”. 
“Guimarães não pode pres-
cindir desta casa e Freitas 
do Amaral não merece que 
isto morra”, afirmou.

O tema não passou ao 
lado de Rui Vítor Costa 
que alertou para um “fal-
so sentimento de missão 
cumprida”. Na sua opi-
nião enquanto instituição 
a Assembleia de Guimarães 
ainda está “longe da meta”, 
considerando fundamental 
“adaptá-la aos novos tem-
pos”. Um objectivo também 
desejado por Artur Santos 
Silva que elogiou a acção 
de uma “instituição com 
memória” e que até na 
escolha do incontornável 
homem da arquitectura 
nacional, Fernando Távora, 
para o desejo da sua sede, 
se afirmou pela diferença.

“A Assembleia de Gui-
marães deve retomar a 
matriz cultural que a iden-
tifica, promovendo debates 
e reflexões sobre os temas 
da actualidade”, afirmou.

O Presidente da Câmara 
também enalteceu a acti-
vidade desenvolvida pela 
instituição em prol de Gui-
marães, salientando a “ne-
cessidade de ouvir o apelo” 
efectuado por Fernando 
Alberto “para que não fique 
a meio do percurso todo o 
esforço efectuado”.

“É com contributos como 
foi a actividade desenvol-
vida pela Assembleia de 
Guimarães que consegui-
mos chegar ao desígnio da 
Capital Europeia da Cultura 
e que, tal como o trabalho 
de cunho mais popular, 
faz falta a Guimarães”, 
salientou

Rita Ribeiro da Silva estreia-se na escrita

‘A Minha Praça 
de S. Tiago’

Na próxima sexta-fei-
ra, Rita Ribeiro da Silva 
apresenta publicamente 
o seu primeiro livro, in-
titulado «A Minha Praça 
de S. Tiago». A sessão 
vai decorrer às 18H00, 
na Casa dos Lobo Ma-
chado, actual sede da 
Associação Comercial e 
Industrial de Guimarães.

Nascida e criada numa 
casa daquele emblemá-
tico espaço do Centro 
Histórico de Guimarães, 
a autora presta assim 
homenagem ao lugar 
onde aprendeu a interpretar e a compreender o mundo. 
Como escreve na sua obra: “a minha Praça já foi tudo: foi 
“Caminho de S. Tiago”, praça do peixe e de tudo o que 
era vendável para a vida do cidadão no tempo dos mes-
teirais, quadrilheiros, pregoeiros, meirinhos e almotacés 
e, naturalmente, tudo isto misturado com formigueiros 
de compradores, pedintes e aleijados num ambiente de 
mistura de vizinhança de cristãos e judeus”.

Funcionária da Câmara Municipal de Guimarães du-
rante 37 anos, Rita Ribeiro da Silva iniciou funções como 
escriturária e aposentou-se quando ocupava o cargo de 
Chefe de Divisão.

No exercício das suas funções, acompanhou de muito 
perto a actividade de Presidentes da Câmara como Castro 
Ferreira, Bernardino Machado e António Xavier.  

O livro «A Minha Praça de S. Tiago» resulta do enor-
me afecto que Rita Ribeiro da Silva dedica ao lugar onde 
nasceu, motivo que a inspirou a partilhar com os leitores 
o universo de vivências que habitam no seu imaginário, 
documentando essa retrospectiva com fotografias, ilustra-
ções e pinturas, algumas das quais de sua autoria. 

Com um talento invulgar, a autora mostra como a Praça 
de S. Tiago enfrentou os desígnios do tempo, tornando-se 
um símbolo da regeneração urbana de Guimarães. 

Bienal Ibero-americana

Distinção para as 
obras do Toural

O projecto de renovação urbana do Largo Toural, 
Alameda de S. Dâmaso e Rua de Santo António é uma 
das seis obras portuguesas eleitas para a VIII Bienal 
Ibero-americana de Arquitectura e Urbanismo (BIAU), 
em Espanha. Inaugurado em Dezembro, o projecto foi 
elaborado e coordenado pela professora e arquiteta Ma-
ria Manuel Oliveira, no Centro de Estudos da Escola de 
Arquitectura da Universidade do Minho (CE.EAUM). Teve 
a colaboração de diversas equipas, entre as quais alguns 
docentes da UMinho, e foi realizado a convite da Câmara 
Municipal de Guimarães, no âmbito da Guimarães 2012: 
Capital Europeia da Cultura.

A Bienal Ibero-americana de Arquitectura e Urbanismo, 
promovida pelo Ministério do Fomento do Governo de 
Espanha, seleccionou através do seu júri 26 obras cons-
truídas nos últimos dois anos, entre 152 propostas de 22 
países, para figurarem nesta edição que decorrerá em 
Setembro na cidade de Cádis, sul de Espanha.

“O papel dos espaços públicos é fundamental ao exer-
cício da cidadania, como suporte à expressão da liberdade 
individual e colectiva. As questões subjacentes ao seu 
desenho ultrapassam amplamente as questões de gosto 
pessoal, muitas vezes dominantes na opinião pública”, 
realça Maria Manuel Oliveira. O projecto distinguido foi 
inclusive o mote para a criação do CE.EAUM.

 

António Azevedo
será homenageado

Instituição
com memória


