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Em 2018, o município de Guimarães 
registou um crescimento do Turismo, tanto 
em afluência aos postos de informação e 
equipamentos culturais, como na taxa 
média de ocupação na hotelaria. Os dados 
foram divulgados na segunda semana do 
ano pelo Departamento de Turismo da 
própria Câmara e dão conta de um aumento 
de 3,8% do número de visitantes na procura 
dos equipamentos culturais. Espanha é o 
principal mercado emissor, chamando a si 
47% do total, seguido por França com 13%  
e Portugal com 9%.
Nesta conquista de públicos – externos, mas 
também interno -, de afirmação do destino, 
de comunicação e de todo o trabalho 
cultural em curso, desde há anos, tem 
estado não só o município como vários 
agentes. A maioria dos quais sob gestão da 
Oficina (cooperativa que, para além da 
gestão de programação de diferentes 
espaços culturais na cidade, é ainda 
responsável por uma mão-cheia de 

projectos culturais e educativos). Isto, sempre 
de mãos dadas com o mundo e trabalhos de 
cariz internacional, em particular pela via da 
dança e da música, como é o caso do festival 
Westway Lab… 
Porque Guimarães, hoje, também é isso. 
Além de cidade-berço, é território que chama 
a si uma programação transversal que abriga 
uma imensidão de artes. Entre o jazz, a dança 
contemporânea ou o teatro. Mas é também 
residência do Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães. Um espaço que é muito 
mais que museu e se tem vindo a afirmar no 
roteiro nacional e internacional, a conquistar 
a crítica e a embalar, a pouco e pouco, a 
cidade e todo o concelho. 
Por terras de Guimarães acredita-se que “a 
Educação de hoje é a Economia de amanhã”. 
E esse mantra é pilar que sustenta o trabalho 
de uma tríade: Adelina Paula Pinto, a 
vereadora da Cultura, João Pedro Vaz, 
director-geral da Oficina, e Nuno Faria, 
director criativo do CIAJG.
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Em 2012, pela primeira vez em Portugal, uma cidade média recebeu o título de 
Capital Europeia da Cultura: Guimarães. Sete anos depois, a Marketeer foi tentar 
perceber que trabalho se fez, entretanto, para colocar o destino no mapa 
português, europeu e mundial da cultura. Ou não fosse também esta a vontade 
do próprio município, que a esta área aloca quase 10% do seu orçamento anual.  
O que continua a faltar, contudo, é vontade governamental

Uma referência de destino

O destino GuimarãesTema de capa
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As Capitais Europeias da Cultura ainda se 
afirmam como o projecto cultural mais arro-
jado, no que diz respeito à dimensão, orça-
mento e escala, que se concretiza na Europa, 
ficando, em termos de eventos, atrás dos Jo-
gos Olímpicos e dos Campeonatos Mundial e 
Europeu de Futebol. É, também, evento que 
reforça notoriedade do destino, alavanca em 
número de visitantes, requalifica património 
e promove a cidade e os seus agentes. 

Em Guimarães, contudo, quando se ana-
lisa o que leva um visitante a procurar a cida-
de, são a sua história e património que sur-
gem à cabeça, seguidos da gastronomia e do 
enoturismo. A referência da Capital Europeia 
da Cultura de 2012 ganha o terceiro lugar. 
Mas os dados mais recentes avançados pelo 
Departamento de Turismo da Câmara reflec-
tem que já é possível destacar o impacto pela 
procura dos equipamentos culturais no Tu-
rismo, conferindo um aumento de 3,8% do 
número de visitantes aos museus e outros 
equipamentos culturais, como a Plataforma 
das Artes e Casa da Memória. No ano passado 
o número de visitantes aos equipamentos cul- 
turais foi de 523 852.

Adelina Paula Pinto é vereadora com o 
pelouro da Cultura. Acredita que, esta, é uma 
área diferenciadora para o público interno e 
externo. Que é não só agregadora, como for-
madora de pessoas e públicos. Por isso - e 
como mulher de garra e crente que é -, tem 
vindo a dedicar horas e dias ao mapa cultural 
do município. Para já, diz que não há criança 
em Guimarães que não tenha visto, pelo me-
nos, um espectáculo. E, este, é um caminho 
que vai continuar a fazer.

Mas como também sabe que há muito 
mais audiências a conquistar, promete não 
baixar os braços, já que uma das suas ambi-
ções passa por fazer da cidade uma referência 
no mapa português, europeu e, por que não, 
mundial da cultura… mesmo sem o apoio e 
verbas do Governo!

O orçamento anual do Município de 
Guimarães dedicado à cultura é de 9,2 mi-
lhões de euros, sendo que a percentagem do 
orçamento anual corresponde a 7,5%. De 
que forma é que este apoio tem ajudado a 
colocar Guimarães não só no mapa nacio-
nal, como europeu, da cultura?

Guimarães já era um destino patrimonial, 
até pela história da cidade, que se confunde 
com a própria História do País. Além disso, o 
facto de termos um centro histórico classifi-
cado como Património da Humanidade deu-
-nos uma outra ênfase. 

Associado a tudo isto, a questão cultural 
começou a emergir com algum sentido, até 
porque também temos a noção de que somos 
uma cidade média e de que temos que ser di-
ferentes de todas as outras.

Hoje, todas as cidades tentam ter a sua 
identidade, a sua marca. Queremos que a 
nossa esteja ligada ao património e à cultura. 
O facto de sermos Capital Europeia da Cultura 
em 2012 foi já um reconhecimento do traba-
lho feito. 2012 colocou Guimarães no circuito 
nacional e internacional…

… mas já havia todo um trabalho desen-
volvido anteriormente!

Já. A cooperativa Oficina – que nasce de 
uma cooperativa de bordados – já vinha a de-
senvolver o teatro e diferentes artes, até che-
gar ao que é hoje, responsável pela gestão de 
uma série de equipamentos na cidade. Mas 
esta Oficina ajudou muito no caminho de 
Guimarães para chegar a 2012, no sentido de 
se implementar um projecto cultural diferen-
ciador para a Capital. Foi também a Oficina a 
promotora responsável por manter esse ca-
minho cultural, para que 2012 não fosse uma 
data apenas para recordar, mas que permitis-
se, antes, reforçar a ligação à vida da cidade. E 
é isso que tem feito.

O município, de facto, aloca quase 10% do 
seu orçamento à Cultura. Grande parte, perto 
de 3,5 milhões de euros, são para a Oficina - 
para a gestão dos equipamentos e do seu pro-
grama cultural – e o resto é para a sua progra-
mação directa.

M.ª João Vieira Pinto Adelina Paula Pinto, vereadora da Cultura
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Esse valor tem sido reforçado?
Tem sido sempre reforçado, todos os anos. 
Há duas áreas relevantes para o municí-

pio, a Educação e a Cultura, porque acredita-
mos que devemos investir nas pessoas. Todas 
as crianças do concelho têm acesso às mes-
mas oportunidades, a este nível, em particu-
lar nas Artes e Património. Todas as crianças 
têm acesso ao teatro ou à dança. Porque acre-
ditamos, de facto, que é assim que se formam 
pessoas e públicos.

Mas isso é agora, porque o que acontecia 
era que tínhamos uma programação cultural 
que não batia certo com a identidade do vi-
maranense. Esta era uma cidade têxtil, com 
um número relevante de pessoas pouco qua-
lificadas e que não usufruíam daquilo que a 
própria cidade oferecia. Temos vindo a mu-
dar, com uma grande aposta na programação 
no espaço público, nas praças, nas ruas. Por-
que é aquele que é verdadeiramente igualitá-
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rio. Fazemos cada vez mais uma aposta de 
programação. Nos meses de Verão temos uma 
enorme diversidade de programação no espa-
ço público, da mais erudita.

A referência da Capital Europeia da 
Cultura de 2012 ainda se apresenta como 
um elemento que influencia a decisão de 
visitar Guimarães. Em que medida o con-
seguiram agarrar?

O processo tem sido de alteração e mu-
dança. A avaliação que faço é que as pessoas 
mantêm muito a ideia de 2012, até porque 
houve uma enorme intervenção no espaço 
público. Quando se pergunta ao cidadão co-
mum o que é que mudou, ele não sente essa 
aposta. A Capital da Cultura abriu a 21 de Ja-
neiro. Por isso, decidimos marcar essa data 
em cada ano civil, com algo que traga à me-
mória o evento. Este ano organizámos uma 
apresentação sobre a cultura em Guimarães, 
mas a partir do próximo ano vamos voltar a 
investir nos espaços públicos.

A todo este trabalho não ficará indife-
rente o fluxo turístico…

E já se sente. Por exemplo, no Guimarães 
Jazz recebemos visitantes de todo o País. Mas 
Guimarães tem o problema de estar a 50 km 
do Porto. Por que é que as pessoas vêm cá? 
Vêm de passagem e não enquanto destino. Por 
isso, temos que promover a cidade no sentido 
de que vale a pena ficar. Guimarães é identifi-

cada como uma cidade pequena, com 60 mil 
habitantes, pedonável. O que temos que mu-
dar - e a cultura será importante nessa mu-
dança - é que vale a pena vir e ficar.

Não basta ter uma boa agenda… Onde e 
como é que vão comunicar?

Acredito que temos que apostar em seg-
mentos turísticos.

Mas o objectivo final será sempre posi-
cionar Guimarães enquanto destino cultu-
ral no mapa português e europeu…

Este ano, e com o trabalho que temos vin-
do a desenvolver com a Oficina – que é um 
braço direito da Câmara –, apostamos em 
duas coisas que aparentemente parecem pa-
radoxais, mas não são! A primeira é território 
– mesmo quem reside na aldeia mais recôndi-
ta de Guimarães tem que saber que existe uma 
cooperativa ligada às artes, chamada Oficina, 
e que trabalha com todos os públicos; a outra 
é a internacionalização. Fazemos uma aposta 
muito grande, quer com residências artísticas 
ou produções – como no Westway LAB. É 
nestas duas valências que a Oficina se está a 
posicionar em 2019, porque é nisto que a Câ-
mara acredita que a cultura deve ser.

Um CIAJG (Centro Internacional das 
Artes José de Guimarães) pode vir a fazer 
por este destino o mesmo que outros fize-
ram em outras cidades?

O CIAJG é o nosso maior desafio. E por vá-
rias razões. A começar pelo facto de que os 
museus de arte contemporânea não se fazem 
de um dia para o outro. Depois, e apesar de 
este ser um equipamento da Capital Europeia 
da Cultura, não temos – contrariamente a 
Lisboa e Porto – qualquer ajuda do Ministério 
da Cultura. 

 
Porquê?
Lisboa tem cerca de nove milhões de euros 

por ano para o próprio funcionamento do CCB 
e a Casa da Música tem perto de quatro mi-
lhões. O CIAJG nunca teve nada, porque não é 
fundação e porque já não lhe permitem ser. 
Excepcionalmente, em 2017, foram-lhe atri-
buídos 300 mil euros, mas não foi continuado.

Ou seja, é um edifício a expensas totais do 
município e que não é barato. Em paralelo, 
está naquele que era o antigo mercado da ci-
dade e ainda há muitos vimaranenses que não 
fizeram o luto emocional.

Mas é um espaço com imenso potencial, 
que não existe na região, e que pode ser dife-

O destino GuimarãesTema de capa
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Se tivesse que enumerar três grandes 
trabalhos a desenvolver, quais seriam?

A assumpção do CIAJG, a começar pelos 
vimaranenses. Hoje, se vier a Guimarães e 
perguntar a alguém onde é que deve ir, toda a 
gente vai referir o Castelo e o Paço dos Du-
ques. Obviamente que não podemos apagar 
isso, porque faz parte do nosso ADN. Mas gos-
tava que se começasse a referir também o mu-
seu. Esse é um dos nossos grandes desafios, 
que os vimaranenses percebam o que é esta 
plataforma das artes. Se ultrapassarmos isto, 
conseguimos abrir à região.

O segundo desafio, é que as pessoas con-
sumam de facto cultura. 

Depois, conseguir uma maior participa-
ção cívica, que haja uma discussão pública, 
um conselho consultivo para a área da cultu-
ra. Para podermos programar mais de acordo 
com o que é apreciado. 

Por fim, cruzar a programação numa di-
versidade que acontece todas as semanas. E 
claro que gostava que o Governo assumisse de 
uma vez por todas que Guimarães é impor-
tante na dinamização cultural e que tem um 
papel para todo o território.   
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renciador. Precisamos do apoio do Governo 
para conseguirmos comunicar e nos afirmar. 

Pode vir a funcionar como o grande 
pólo de atracção?

Serralves está muito perto e tem uma 
programação muito forte.

Mas já sentimos um eco muito positivo da 
crítica e de quem nos visita. Só que ainda não 
temos os números que gostaríamos de ter. 



Desde há um ano director-geral da cooperativa Oficina,  

João Pedro Vaz diz que este é o ano zero ou primeiro de um ciclo 

feito de experiências, de ocupação dos espaços, de mediação cultural 

e mudança de formatos de relação. Para derrubar barreiras  

no território e, claro, fora dele

O destino GuimarãesTema de capa

Oficina: 
derrubar barreiras
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João Pedro Vaz, director-geral da cooperativa Oficina
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«Num concelho como o de Guimarães, 
com 150 mil habitantes, é um luxo ter equipa-
mentos destes», defende João Pedro Vaz, que 
este ano está focado em trabalhar para refor-
çar mais ainda a «educação e mediação cultu-
ral, ter mais actividades para famílias e para a 
população», assim como a ocupação dos es-
paços com outro tipo de eventos. «A acessibi-
lidade aos espaços culturais ainda é uma bar-
reira a trabalhar. Portugal ainda tem muitas 
barreiras sociais e económicas. Há muitas 
pessoas que acham que os espaços artísticos 
não são para elas. Nós temos a obrigação de 
fazer esse trabalho. Enquanto cooperativa in-
dependente que somos, com gestão própria 
mas missão pública, temos feito um esforço 
nesse sentido. Temos contacto com todas as 
escolas de Guimarães, por exemplo, e com 
outros grupos, sejam amadores de teatro ou 
promotoras de música locais. Há uma série de 
trabalhos que temos vindo a fazer e que nos 
permitem abrir mais a porta», informa.

Quando se olha para o público que fre-
quenta os vários espaços, João Pedro Vaz 
confirma que o que vem de fora traz objecti-
vos definidos. Já o público local tem cruza-
mentos de interesses e a Oficina está a traba-
lhar para que a resposta aconteça, «sempre 
com um grau de surpresa», pelo meio.

Em alinhamento com outras vozes, o res-
ponsável pela Oficina testemunha o boom 
com a Capital Europeia da Cultura, mas ga-
rante que, «paulatinamente», e em particu-
lar, o público local, tem vindo a crescer. «Por 
exemplo, o CIAJG é um espaço de referência e 
muito procurado pelo meio artístico, mas 
também tem cada vez mais procura por parte 
de outro tipo de visitantes», destaca, lem-
brando que se tem vindo a trabalhar, tam-
bém, no sentido de diversificar o próprio tu-
rismo de Guimarães. «Para que, ao paradigma 
da fundação da nacionalidade, se acrescen-
tem outros. Por isso, estamos a trabalhar em 
conjunto com a divisão do Turismo.»

Este é o ano zero da Oficina. Quem o diz é 
o seu director-geral, João Pedro Vaz, actor, 
mas desde há um ano à frente de uma coope-
rativa que nasceu há 30 anos sob o signo de 
promover o bordado de Guimarães e que hoje 
responde pela gestão de diferentes espaços, 
bem como pelo garante da programação cul-
tural do município.  

E porquê ano zero, João Pedro? Porque 
coincide com a mudança de um novo ciclo 
artístico, pelo que fazia sentido tentar perce-
ber o que se vai fazer no futuro. No fundo, 
recomeçar a história outra vez. Recomeço 
esse que já se começou a fazer sentir, entre 
outros pontos, na revista editada e feita em 
conjunto por todos os programadores, das 
diferentes áreas, desaparecendo a visão de-
partamental. Porque, em Guimarães, há três 
grandes espaços de programação – Centro 
Cultural Vila Flor, Casa da Memória e CIAJG 
– a que acresce o centro de residências artís-
ticas em Candoso, a companhia de teatro que 
opera nos diferentes espaços, ou o serviço de 
mediação cultural conjunto.
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Como é feita a gestão entre a Oficina e a 
Câmara? De forma simples: «A Oficina tem 
um contrato anual que passa pela validação 
da autarquia e onde pontuam desde a estra-
tégia à programação ou visão orçamental. A 
construção do contrato-programa é feita em 
conjunto, sendo que a partir daí tem autono-
mia total.» Com uma equipa actual consti- 
tuída por pouco mais de 50 pessoas, entre in-
ternos e avençados, João Pedro Vaz confirma 
que esta «é curta para a dimensão dos espa-
ços existentes».

E com todo este trabalho integrado será 
possível vir a afirmar Guimarães como desti-
no cultural? «Guimarães já é um destino cul-
tural», garante… apesar de os números ainda 
estarem aquém do desejado. Importa, diz, é 
passar a mensagem de que a oferta é, de facto, 
diferenciadora face a outros destinos. «Ape-
sar da força que Guimarães tem, continua-
mos muitas vezes a ser periféricos», lamenta, 
registando que, para alguns eventos, se con-
segue a atenção de todos os meios de comu-
nicação social enquanto a cidade-berço con-
tinua a tentar «romper a barreira». Aliás, 
pelo mesmo diapasão que a Câmara, João Pe-
dro nota que não só o investimento central é 
muito maior em grandes cidades como Lis-
boa e Porto, como as próprias dinâmicas dos 
artistas se canalizam mais para essas cida-
des. Depois, enumera, público, patrocinado-
res ou mecenas «vão por arrasto»!

«Se reparar, os territórios que têm dinâ-
micas culturais, fora desses dois grandes 
centros, têm-no muito à custa do esforço dos 
municípios. Guimarães é um caso curioso 
dessa existência», nota. 

Quanto à sua ambição e missão, essas 
passam por conseguir que o território (os vi-
maranenses) tenha «uma relação de circula-
ção natural nos diversos espaços – seja o 
CIAJG ou o Centro Cultural de Vila Flor». 
Ambição essa que é diária e permanente e se 
vai traduzir, mais ainda, em todo o programa 
a partilhar ao longo do corrente ano.   



É uma estrutura dedicada à arte contemporânea e às relações 
que esta tece com artes de outras épocas, diferentes culturas 
e disciplinas. Entre três colecções reunidas por José de 
Guimarães, obras da autoria do artista, de outros artistas 
contemporâneos e objectos do património popular, religioso 
e arqueológico da região. Mas há mais por aqui! Há todo um 
trabalho transversal que tem vindo a conquistar território, 
pelas mãos de quem o conduz, o director criativo do CIAJG, 
Nuno Faria

Afirmar o CIAJG 
no roteiro 

O destino Guimarães
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«Existe um projecto de cidade muito cla-
ro», confirma Nuno Faria, a meio da conver-
sa com a Marketeer, no seu gabinete na quase 
cave do CIAJG (Centro Internacional das Ar-
tes José de Guimarães). Por aqui há papéis e 
livros, muitos livros. Recordações em jeito de 
quadros, anotações e escritos. Curador, Nuno 
Faria já passou pelo Instituto de Arte Con-
temporânea do Ministério da Cultura, pela 
Fundação Calouste Gulbenkian e foi respon-
sável pelo programa de arte contemporânea 
do Allgarve’10 e ’11. Mas agora, e desde há 
sete anos, é o responsável pela programação 
do CIAJG e o garante que tem evitado trope-
ções e afirmado novos começos e conquistas. 
No fundo, o intermezzo que, por enquanto, 
dá corpo a um conjunto de vontades pensa-
das e desenhadas há uns anos. Na cidade e 
fora dela. 

O CIAJG é uma estrutura que foi criada de 
raiz em 2012, no âmbito da Capital Europeia 
da Cultura. José de Guimarães é figura local. 
Tinha feito uma doação importante de obras 
ao município e sempre manifestou vontade de 
legar, doar ou deixar em comodato as colec-
ções que faz há décadas. Conheceu Nuno Faria 
no Allgarve e acabou a lançar-lhe o desafio. 
Nuno agarrou-o e desde sempre o definiu 
como o seu «projecto espiritual». Viu-o pas-
sar por vicissitudes, avanços e recuos, mas 
conseguiu afinar o programa com José de 
Guimarães e constituir equipa (sob jurisdição 
da Oficina). Acredita no projecto e na sua di-

ferenciação. «Tem características ímpares. É 
muito ambicioso no seu conteúdo e, apesar de 
ser um centro dedicado à arte contemporâ-
nea, alberga projectos e obras de várias pro-
veniências, tempos e lugares», resume.

De resto, desde o início que o desejo foi 
sempre esse, trazer para o museu vários tem-
pos, proveniências e hierarquias artísticas. 
«É um programa multidisciplinar, difícil de 
nomear mas não difícil de compreender. Até 
porque um dos objectivos é conduzir os visi-
tantes através dos sentidos», reflecte Nuno 
Faria que sabe, como ninguém, que «este é 
um projecto lento», até porque nunca se quis 
ir pelo caminho mais fácil. 

Até à data, confirma que a afluência está 
aquém do inicialmente previsto e do poten-
cial do espaço, mas atribuiu, como um dos 
principais entraves, o facto de o CIAJG estar 
numa cidade do interior, com fluxo turístico 
ainda baixo. O que não compara é com pro-
jectos como o Guggenheim, de Bilbao, que 
começou por apostar num arquitecto estrela, 
sendo o projecto, por si só, já uma obra de 
arte. «O CIAJG seguiu outro caminho… que 
faz, caminhando!», confirma.

Neste momento, as acções estão a ser di-
reccionadas para diferentes vias, como a se-
dimentação do público, o que passa por um 
trabalho de território e de reforço de laços 
com a comunidade. 

E que balanço, Nuno Faria? «O Centro 
está perfeitamente implantado no panorama 

Nuno Faria, director criativo do Centro 

Internacional das Artes José de Guimarães
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artístico português. Temos tido muito boa 
imprensa e boas críticas, temos uma progra-
mação com personalidade e diferente de 
qualquer outra, que faz incursões em obras de 
artistas mais conhecidos, como Rui Chafes.»

Mas o director artístico do CIAJG não es-
conde que esse crescimento sustentado tem 
sido à custa de um grande esforço e investi-
mento do município. Reconhecido à Câmara, 
é igualmente crítico do Ministério da Cultu-
ra, de onde tem faltado reconhecimento do 
trabalho feito: «Lisboa é o centro do poder, 
está muito centrada sobre ela própria, há al-
guma falta de visão relativamente ao que um 
lugar como este pode significar na dinâmica 
do próprio País e uma ingratidão. Porque foi o 
Estado que desafiou Guimarães a ser Capital 
Europeia da Cultura», declara, recordando: 
«Em 2018, com o apoio que tivemos do Mi-
nistério da Cultura, conseguimos elevar o 
nível da programação à nossa escala com ar-
tistas internacionais e de renome nacional.» 
O problema é que esse apoio ficou-se por esse 
ano. E só esse!

Do orçamento real ao ideal

No CIAJG, o orçamento anual para pro-
gramação ronda os 200 mil euros, verba esta 
que é transferida integralmente pelo municí-
pio. «Nós desenvolvemos, por exemplo, os 
projectos dos artistas, é um valor que acres-
centamos. Ou seja, não vamos só buscar tra-
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balho que já existe. Também criamos uma 
política editorial consistente», informa o di-
rector criativo do centro, para quem o orça-
mento confortável andaria na ordem de «um 
milhão anual». 

O que é que mudaria? «Nós cuidamos de 
uma colecção e podíamos cuidar de outras. 
Mas não temos condições para as receber. 
Mas também era importante investir em co-
nhecimento, com especialistas na equipa, 
que permitam estudar o espólio; ou sonori-
zar todo o espaço expositivo (com audio gui-
des); aposta em programação internacional e 
uma maior ambição. Porque com mais orça-
mento podemos ter outra ambição em termos 
de exposições, o que levará, no fundo, a que 
venha mais público», expõe o responsável, 
lembrando que essa mesma programação foi 
já elevada este ano, com nomes como Cutilei-
ro ou Julião Sarmento, tendo começado a ha-
ver uma maior ligação entre o Turismo e a 
Cultura e com o próprio centro a aparecer 
mais em guias!

Não menos importante será o reforço da 
comunicação - até à data, o CIAJG foi apenas 
levemente comunicado e de forma modesta, 
em função dos orçamentos parcos de que dis-
põe. Assim como todo um trabalho na área do 
mecenato, «na procura de financiamentos 
privados», confirma Nuno Faria. 

A programação deste ano manterá o 
cunho de Nuno e terá grande foco no pensa-
mento ameríndio!  

Nota:
Na sua viagem de reportagem a 
Guimarães, a Marketeer contou com 
o apoio da Mini que, para o efeito, 
disponibilizou um Cooper SD 5p 2.0 
170 CV. Um carro que se mostrou uma 
surpresa em auto-estrada – respon-
de com força, mas tem consumos 
controlados – e que se “encaixou” nas 
estreitas ruas vimaranenses, sempre 
que preciso.
Em tom Emerald Grey metalizado, o 
modelo que conduziu a Marketeer 
confirmou a personalidade da marca!
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Carlos Coelho

Criador de marcas

Presidente Ivity Brand Corp e Associação Portugal Genial

Foi em Guimarães,  
no primeiro quartel  
do século XII,  
que um nobre guerreiro 
sonhador de marcas 
inventou um país 

D. Afonso Henriques foi o primeiro euro-
peu a criar uma Marca-país, no sentido con-
temporâneo do termo, através de uma cons- 
ciência de nacionalidade, de unificação da 
língua, de uma moeda, de um território e, so-
bretudo, de uma visão estratégica.

Começou com muitas batalhas. A primei-
ra em São Mamede, onde derrotou a sua mãe, e 
depois em Ourique, conduzido, conforme a 
lenda, “ao desígnio de fundar o seu império, 
através do qual o seu nome seria levado às na-
ções mais distantes e que teria para o povo 
português grandes desígnios e feitos”.  

Foi graças à sua subtileza política que con-
seguiu fazer com que, antes de 1200, Portugal 
já fosse Portugal, com direito a língua própria, 
o galaico-português, estabelecendo-se, as-
sim, a primeira Marca-nação europeia como 
Estado independente. 



Desde então Guimarães, que ficou marca-
da por esta energia identitária, tem feito um 
percurso de resistência na afirmação da sua 
marca territorial, num país que, desde cedo, 
se fez a sul: primeiro com capital em Coimbra, 
depois em Lisboa. Sempre com a hegemonia 
invicta do Porto e a com a eterna rivalidade de 
Braga, de onde se diz, até hoje, não vir bom 
vento, nem bom casamento.

Guimarães parece, contudo, ter ficado re-
fém da sua importância histórica, abando-
nando a responsabilidade “maternitária” de 
um país que continua a ser um órfão republi-
cano da sua história monárquica.

Enquanto muitas marcas territoriais aspi-
ram a construir os seus edifícios identitários 
sob pilares de diferenciação muito enfraque-
cidos de conteúdo, Guimarães tem na sua his-
tória a essência da nossa nacionalidade.   
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E se tem a estrutura conceptual, a alma, 
também tem corpo.

Com um notável plano de reabilitação do 
centro histórico, da autoria de um dos pa-
triarcas da arquitectura contemporânea por-
tuguesa – arquitecto Fernando Távora -, 
Guimarães respira sabedoria num corpo to-
nificado. E não são apenas as fachadas embe-
lezadas, são as pessoas restauradas de senti-
mentos de pertença.

Confesso que a Praça da Oliveira é um dos 
locais onde me sinto mais orgulhoso de ser 
português. E confesso também que, sendo eu 
profundamente marquista, admiro a legisla-
tiva beleza que proibiu a ostentação de marcas 
comerciais nestes largos sagrados da nossa 
identidade. Admiro este sentido de anonima-
to que se estende até à biblioteca interior do 
Hotel da Oliveira, onde as lombadas dos livros 
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se escondem numa mancha homogénea de 
miolos de papel em tons de história.

Uma história que, em 2012, se escreveu 
europeia e de cultura; a oportunidade que 
Guimarães precisava para fazer soar a sua 
alma guerreira. Fez-se então capital da Euro-
pa e castelo de Portugal para as artes e deixou 
o País inteiro rendido à sua beleza e capacida-
de de mobilizar tanto futuro. E, desde então, 
não tem parado de continuar.

Rivalizando com Castelo Branco, com 
Amarante em perseguição, Coimbra estranha-
mente adormecida e Braga sempre à perna; 
Guimarães segue nos lugares da frente de uma 
liga nacional de cultura, onde os eternos ven-
cedores não terão de ser sempre Lisboa e Porto.

É notável constatar que em Guimarães os 
centros culturais (muito bons) são mais im-
portantes que os centros comerciais. Pena é 
que tenham siglas tão encriptadas, obedien-

como em tantos outros pontos do País, físico e 
mental, a cultura parece ainda ser o parente 
supérfluo, para o qual não sobra nem tempo 
nem orçamento.

 
Se vamos acabar com a cultura, 
para que vamos ganhar a “guerra”?

Consta que quando, no esforço de guerra, 
o ministro das Finanças de Winston Churchill 
lhe pediu para cortar o orçamento da cultura, 
o então primeiro-ministro, sábio das coisas 
importantes da vida, lhe tenha dito - “Se va-
mos acabar com a cultura, para que vamos 
então ganhar a guerra?”.

Hoje a guerra continua, mais fria do que 
nunca, e a cultura continua ferida como sempre.

Começam, no entanto, a surgir vozes de 
dúvida quando o turismo se isola na frente do 
PIB e quando o conhecimento do País no es-
trangeiro nos tem dado cada vez lugares de 
maior destaque, quando os termos de refe-
rência são a história, a cultura e a geografia.

A Marca de Guimarães é cultura viva de 
Portugal, um agregado de histórias de pedra e 
alma, que atraem energias criativas múltiplas 
e, à noite, milhares de jovens que se deixam 
embriagar pelo orgulho de serem portugueses. 

Quando menos se espera vemos “comer o 
coração em cena” por Vera Mantero com Rui 
Chaves, ou “incendiar todos os museus” pela 
vontade de Nuno Faria.

Adoro Guimarães e o José, que é um artis-
ta excepcional, excepto quando fizeram dele, 
ou ele se fez, não sei bem, de designer, e dese-
nhou o “afogadinho” símbolo do turismo de 
Portugal. Tudo mais é maravilhoso nesta 
marca que transporta a força da espada do 
nosso rei Fundador, D. Afonso Henriques, o 
criador da marca de Portugal.

O que precisas mais, ó Guimarães, para 
seres cultura, marca de cultura, fábrica de 
culturas, o que quiseres; és Portugal!  
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tes à ditadura dos acrónimos da cultura. CIA-
JG (José Guimarães), CDMG (Casa da Memó-
ria), CCVF (Vila Flor). Excepções para o TO e a 
LO, ou simplesmente a O (Oficina), que confi-
guram marcas verbais simples, para um pro-
jecto notável de três décadas dedicadas à me-
mória do território.

Guimarães é cultura, com um copo de ju-
ventude numa mão e com uma nota de culpa 
na outra. Cheia de memórias ancestrais e in-
dustriais de outros tempos gloriosos de poder 
social e económico.

Bordada a uma só cor, Guimarães é uma 
cantarinha de enamoramento eterno, com a 
cultura de um povo, que continua envergo-
nhado de ser bom!

Se as “indústrias” criativas são as novas 
fábricas do desenvolvimento nacional, Gui-
marães está na linha da frente para essa revo-
lução 4.0, 5.0, ou o que seja.

Em mais nenhum outro local do País se 
vive a cultura de porta em porta. Destaco o 
festival NOC NOC, que celebra os espaços, 
abrindo as portas, as janelas, as varandas, o 
coração da cidade.

Continuamos a duvidar que a cultura pos-
sa ser um motor da economia. Em Guimarães, 




