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INDICAÇÕES HSOG

A doença pulmonar obstrutiva
crónica no tempo da COVID-19
Vidas do Avesso
Esta pandemia da COVID-19 virou as nossas vidas ao contrário, estamos virados do avesso, de pele por dentro e carne
por fora. Estamos tensos por
dentro e doridos por fora. Em
casa fechados, a maioria de
nós, com as vidas em suspenso, com futuro incerto e aquela
ansiedade que nos vai consumindo, ainda que a tentemos
disfarçar com as atividades
que realizamos com os miúdos
e algum trabalho que conseguimos concretizar à distância.
Dos países que nos rodeiam
chegam relatos assustadores
de milhares de mortos e infetados por este novo coronavírus. Itália lidera na catástrofe,
enquanto Espanha e França
aproximam-se do mesmo
caos.
A pandemia chegou mais tarde a Portugal e, por esse motivo, somos tentados a acreditar
que a nossa sorte será diferente. Mas não nos fiemos na
sorte, normalmente, esta dá
muito trabalho, e não fizemos
o trabalho de casa como devíamos ter feito.
Fomos levados a acreditar até
que este vírus nem chegaria a

Portugal quando já a Organização Mundial de Saúde o apresentava como um problema
muito sério. Quando surgiram
os primeiros casos em Itália,
mantivemos a mesma espectativa e não se adotamos, de
imediato, medidas como aquelas que agora são tomadas, em
jeito de remédio e não de prevenção. No fundo, à boa maneira portuguesa: remediar em
vez de prevenir.
Conseguimos, no entanto, e
em momento anterior à Itália
recuar às nossas casas, fechar
escolas e muitos dos serviços
considerados não essenciais.
Mas ainda não estamos seguros de poder acreditar que
o fizemos no tempo certo. O
tempo de o percebermos ainda
não está ultrapassado, porque
este vírus demora imenso a
manifestar-se.
Esta semana é crucial para
tentarmos, juntos, garantir que
o nosso sistema de saúde não
colapsa dentro de 15 dias, o período em que, indicam as projeções, teremos o maior número de infetados no nosso país.
Por isso, não facilitem e tomem
todas as medidas preventivas.

Fiquem em casa, por favor, por vós e por todos nós!
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A doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), vulgarmente
conhecida como “bronquite” ou
até como “enfisema pulmonar” é
uma das doenças crónicas mais
prevalentes na população. Pelo
menos uma em cada dez pessoas
com mais de 40 anos sofre da
doença, que em quase 80% dos
casos está associada ao fumo
de tabaco. É a terceira ou quarta
causa de morte a nível mundial,
e por isso considerada pela Organização Mundial de Saúde como
uma das 10 principais ameaças
globais à saúde humana. No nosso meio, a média de idade dos
doentes com DPOC é de cerca
de 67 anos, e 60% tem 65 anos
ou são ainda mais idosos. Como
é conhecido, a DPOC associa-se
a um número significativo de comorbilidades (outras patologias),
tais como a hipertensão arterial,
as doenças cardíacas ou a diabetes.
Por todas estas razões estes
doentes tem fatores de risco
acrescido de terem quadros clínicos mais graves de COVID-19, o
que faz com que muitos estejam
naturalmente preocupados. Independentemente de uma eventual
exposição ao vírus SARS-CoV-2
(o novo coronavírus), há que ter
presente eventuais efeitos indiretos da atual pandemia, sobre
este grupo de doentes em particular. O estarem confinados à
habitação, por razões epidemiológicas, e o medo de contraírem a
COVID-19, pode agravar sintomas
de ansiedade e depressão, já de
si muito frequentes nos doentes
com DPOC. É necessário adotarem estratégias de convívio à distância e de ocupação dos tempos
livres, de modo a minimizarem
estes sintomas, não agravando a
sua qualidade de vida.
A inatividade física nestes doentes (DPOC) é um dos mais importantes fatores de prognóstico,
estando associada a mortalidade
e agudizações frequentes, com
necessidade de recorrência aos
serviços de urgência. Devem ser
tomadas por isso estratégias individuais com vista a manter uma
significativa atividade física, seja
dentro de casa ou no quintal, se
dele dispuserem. Ficar em casa
nunca foi sinónimo de ficar na
cama, e a atividade física sempre
foi o melhor método custo/benefício de promoção da saúde.
Deve também ser lembrado
que uma habitação bem limpa e
arejada, mas ao mesmo tempo
quentinha nos dias frios de inverno, são uma ajuda significativa

para todos os doentes respiratórios crónicos. Já usar máscaras ou luvas dentro de casa não
fará qualquer sentido, e pode até
agravar a sensação de dificuldade respiratória. Muitos destes
doentes, por serem idosos, necessitam do apoio de familiares,
devendo no entanto limitar o número de pessoas que lhes prestam apoio, e sem esquecer todas
as medidas de proteção, amplamente divulgadas.
O medo de recorrer a algum serviço de saúde, pelo risco de contágio, pode levar muitos doentes
a atrasar demasiado um pedido
de ajuda em caso de agudização.
Isto traduz-se habitualmente
em situações mais graves, com
necessidade de internamento.
Sempre que sentirem agravamento da sua habitual dificuldade de respirar, da sua tosse ou
das caraterísticas habituais da
expetoração, devem de imediato
usar os medicamentos de alívio
rápido que lhes foram prescritos,
ou contactar o médico por quem
habitualmente são seguidos,
mas sempre que possível evitando sair de casa. Deve também
ser lembrado nesta altura que
a maioria das agudizações de
DPOC não necessita tratamento
com antibióticos, pelo que não se
deve estranhar que os médicos
os não prescrevam, não estando
certos da sua indicação.
Muitos destes doentes estão
medicados com corticoides inalados (vulgarmente e erradamente referidos de “bombinhas
de cortisona”), o que lhes pode
causar preocupação, em tempos
de doença viral pandémica. O
risco acrescido que alguns destes doentes tem de agudizar é o
motivo mais comum para os seus
inaladores, para além de broncodilatadores, conterem também
um corticoide, e é esta exatamente uma boa razão para não
interromperem a sua medicação
habitual.
É sabido que o uso de oxigénio ou
ventiladores origina formação de
aerossóis, com pequeninas partículas respiráveis. Os doentes que
fazem essas terapias no domicílio, por sofrerem de insuficiência
respiratória crónica, se não tiverem sido contagiados pelo SARS-CoV-2 (o novo coronavírus),
claro que não constituem qualquer risco para terceiros, pelo
que devem manter os tratamentos prescritos, agora mais do que
nunca. O mesmo princípio é válido para os doentes com necessidade de fazerem nebulizações,

para alívio sintomático, apesar de
ser um tratamento de uso cada
vez mais limitado. Já os doentes
ou seus conviventes que fumem,
agora confinados à habitação,
devem usar as janelas, varandas
ou outros espaços exteriores, e
lembrar-se das normas do bom
senso, sobretudo se há um doente na mesma habitação medicado com oxigénio, qualquer que
seja a forma como o faça.
As vacinas antipneumocócicas
(geralmente referidas como “vacinas contra as pneumonias”)
tem toda a indicação nos doentes
com DPOC. No entanto este não
é o timing certo para a sua administração, que deve ser adiada
até à resolução desta situação
anómala que o país, e todo o
mundo, atravessa.
Este é também um tempo de
aprendizagem de medidas de higiene, de noções práticas e simples, mas promotoras de ganhos
em saúde, da necessidade de
saber entender e gerir a própria
doença crónica: um curso prático
de literacia em saúde e de cidadania. •

Dr. Duarte
de Araújo
Pneumologista do Hospital de
Guimarães
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No combate
à pandemia,
todas as medidas
e ajudas contam
No HSOG, a estrutura organizacional adaptou-se à
nova pandemia e novas medidas foram impostas, tal
como circuitos foram criados. Veterinários também
já manifestaram disposição para ajudar no combate
ao novo coronavírus. • NRG, MO e PCE
é infetada, dá-se a máscara e a
proteção e segue para um local
isolado.” Mas isso é por pouco
tempo.
Ainda que Hélder Trigo garanta
que o HSOG tem ainda espaço
para isolar infetados — e dois infetados nunca ficarão na mesma
divisão, assegura —, as tendas
hospitalares instaladas nas imediações do hospital estão à disposição: “As tendas estão prontas e temos um circuito por onde
os utentes vão circular. Servem
para rastreio. E esse circuito é
feito logo à entrada, já que os
suspeitos são logo separados”,
explica. “É evidente que este sistema pode falhar, mas fazemos
de tudo para que isso não aconteça. E as pessoas têm de dar o
seu contributo.”
De que forma é que a população
pode ajudar? No caso de quem
tenha sintomas ou tenha estado
em contacto com um infetado, é
mesmo importante relatar tudo
com exatidão. “Não podem esconder informação. Já aconteceu
de a pessoa não dizer tudo e ter
sido localizada numa sala normal. Depois, lembrou-se de que
não tinha dito certa informação e
tivemos de a tirar de lá”, exemplifica o diretor clínico. Por outro
lado, Hélder Trigo salienta que só
se deve ir ao hospital quando for
necessário o tratamento, “nos
casos de febra alta, falta de ar,
dor de cabeça”: “Há pessoas que
vão estar infetadas e vão estar

quase normais em casa. Sei que
não é fácil, mas em caso de sintomas leves, aconselho a ligarem
para a linha da Saúde 24 e a seguirem as indicações.”
E o diretor clínico frisa que a
população “não deve entrar em
pânico”, mas sim “isolar e não
receber contacto”. “Muitas pessoas dadas como positivas vão
ser mandadas para casa e monitorizadas diariamente. Se o estado de saúde piorar, sim, serão
internadas. Mas a grande maioria é curada com um tratamento
idêntico ao da gripe. Há pessoas
que poderão estar infetadas sem
saber e que podem vir a curar-se
espontaneamente.”

Novas medidas na
Maternidade
O HOSG anunciou, também, novas medidas para os utentes da
Maternidade. “Por forma a facilitar a gestão dos pertences das
parturientes, e tentando respeitar ao máximo as recomendações de 24h de quarentena da
roupa vinda do exterior, torna-se
importante que a grávida, na altura da admissão, traga apenas o
essencial para a estadia no Hospital”, informa o HSOG.
A mesma fonte elenca os itens
essenciais, que devem ser levados dentro de um saco fechado:
trouxa para a sala de partos, ki
de células estaminais, trouxa
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Um vírus coloca em suspenso as
certezas, os planos e a normalidade dos dias. E torna atípica
a organização de um hospital,
cujos profissionais procuram saber como lidar com “uma coisa
nova”. “Estamos a mudar os serviços de um local para o outro,
há pisos alocados para tratarmos esta doença. É um trabalho
logístico bastante complicado,
porque a preocupação é preparar para o que vai acontecer”, explica Hélder Trigo, diretor clínico
do Hospital da Senhora de Oliveira de Guimarães (HSOG). Para os
profissionais na linha da frente
para dar a volta às dificuldades
que o novo coronavírus trouxe,
estes “são dias de ansiedade”.
Porque os números vão crescer e
há carência de material, como já
havia indicado Marco Silva, administrador do hospital e presidente do Rotary Club de Guimarães.
Por agora, “as coisas estão relativamente pacatas e as pessoas
têm afluído menos às urgências”,
conta o diretor clínico. Mas o que
é que acontece quando alguém
com sintomas da Covid-19 se
desloca ao HSOG para realizar
o diagnóstico? Até agora, existe
“um circuito”: “Qualquer pessoa
que chegue ao Serviço de Urgências vai ao balcão de atendimento e responde a algumas
perguntas relativamente aos sintomas ou se esteve em contacto
com alguém infetado. Havendo
uma mínima suspeita, a pessoa

para o internamento e cadeirinha
para o recém-nascido
“Havendo necessidade de mais
algum pertence durante o internamento, os familiares podem
fazer a entrega dos bens necessários, e apenas os indispensáveis, na receção do HSOG, das
14h às 20h”, sublinha. As medidas vão manter-se em vigência
até orientações contrárias.
O Hospital também disponibiliza um panfleto, que pode ser
consultado online, onde elucida
algumas questões relacionadas
com a gravidez no contexto da
pandemia de covid-19
No decorrer da semana passada,
o Serviço de Ginecologia e Obs-

tetrícia do HSOG disponibilizou
um contacto médico direto para
esclarecer dúvidas acerca da
gravidez e/ou ginecológicas que
possam ser entendidas como
urgentes. “Pretende-se, desta
forma, orientar a grávida / mulher sobre se as queixas devem
motivar uma avaliação no Serviço de Urgência de Ginecologia e
Obstetrícia, Cuidados de Saúde
Primários ou apenas cuidados no
domicílio”.
O HSOG faculta também um número de telemóvel (916 006 626),
disponível das 09h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira; e um
e-mail: apoioagravida@hospitaldeguimares.min-saude.pt •
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Veterinários prontos para ajudar
zar tanto a carga horária como
a zona. Caso seja necessário,
sairá a listagem dos meios para
onde vamos ser destacados.
Deixaram em aberto [a zona],
mas obviamente que, pela proximidade, Guimarães será o
meu foco de atuação”, aponta.
Numa altura em que “os meios
são escassos, tanto a nível de
equipamento, como de mãos”,
Ana Vida Pinheiro considera que
a Ordem dos Médicos Veterinários “tem feito um trabalho extraordinário, no sentido em que
acha que a classe é capaz de
ser uma mais valia”. “Ao fim e ao
cabo, a parte técnica é a mesma,
o que muda aqui é o paciente”,
explica.
Na verdade, parte da formação
dos veterinários é comum à dos
médicos de humanos e ambas
as profissões usam muitas vezes as mesmas técnicas e equipamentos.
Em paralelo, está ainda a ser
feito um outro levantamento
dos ventiladores que estão em
clínicas veterinárias e que podem também ser usadas em
humanos, num equipamento
que se sabe que é muito usado
nos casos críticos de Covid-19
e que tem feito falta nos países até agora mais afetados
pela doença. Segundo Ana Vidal Pinheiro, foram “bastantes”
os médicos veterinários que
disponibilizaram material que
poderá ser necessário. “A maioria dos materiais que temos
é comprado a produtores de
humana. São completamente
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“Be the Person Your Dog Thinks
You Are”. Esta frase, numa tradução livre, significa “Sê a pessoa que o teu cão acha que és”.
É também o título de um livro de
C.J. Frick e uma frase comummente utilizada.
Pode dizer-se que esta foi uma
frase que Ana Vidal Pinheiro levou à letra, tornando-se na pessoa que todos os animais que já
tratou e salvou imaginaram que
era. A veterinária vimaranense
respondeu ao apelo da Ordem
dos Médicos Veterinários e irá
voluntariar-se para ajudar nos
hospitais, caso o surto do novo
coronavírus em Portugal se continuar a agravar.
Ao Mais Guimarães, a médica veterinária explica que “não
há como não dizer que não” ao
apelo, quando se tem “os meios
para ajudar quem precisa”. A sua
família, conta Ana Vidal Pinheiro, “não foi contra, mas também
não foi favor”. “Não disseram
para ir, questionaram se tinha a
certeza e disseram que deveria
cuidar de mim”, admite. “Mas o
que é certo é que estando por
casa, parada, sabendo que posso ajudar … já me conhecem.
Muito dificilmente não irei ajudar, só se adoecer”, garante.
Ana Vidal Pinheiro foi uma
das 95 médicas veterinárias
da zona Norte a responder ao
apelo, num total de 339 a nível
nacional. Os próximos passos
serão da responsabilidade da
Ordem dos Médicos Veterinários e do Ministério de Saúde.
“Pediram-nos para disponibili-

adaptáveis”, assegura.
Como profissional de saúde,
Ana Vidal Pinheiro considera
que “está a haver um ambiente
de muito medo, um medo irracional”. “Temos e devemos ter
cuidados, mas também manter
a racionalidade. Com os mínimos podemos proteger-nos e

não levar nada ao extremo”,
assegura.
A vimaranense acrescenta ainda que será importante referir
“a necessidade de uma maior
consciência ambiental”. “Se
não pararmos a bem, paramos
a mal. Nesta situação em específico não há culpados, mas

sim responsáveis, todos nós.
Devemos olhar para todas estas catástrofes como avisos da
natureza que chegou a hora
de mudar comportamentos,
atitudes, consciências. Sejamos responsáveis por um bem
maior que nós: a vida”, finaliza
Ana Vidal Pinheiro. •

A solidariedade que chega ao HSOG a outras instituições
ção dos profissionais de saúde,
o presidente do Rotary Club de
Guimarães adianta que também
poderão ser “colmatadas carências como testes à Covid-19”.
“Tentamos fazer o melhor possível. Quando as instituições trabalham em conjunto para ajudar
o hospital, as coisas ficam melhores. E toda a ajuda é muito
bem-vinda”, diz.
Já ao Lar de São Francisco, em
que foi detetado um caso positivo de Covid-19, a associação
doou “óculos e 50 fatos de proteção”.
Em comunicado, o Rotary Club
aponta que tem “mobilizado os
seus companheiros (profissionais dos mais variados sectores),
para acudir às solicitações que
vão surgindo, em articulação
com a Câmara Municipal de Guimarães, com o Hospital de Guimarães e com outras instituições
de Guimarães”. O presidente dos
rotários apela ainda a que “toda
a sociedade civil se mobilize
também dentro das suas possibilidades”. •
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Prevê-se que a realidade vivida
no HSOG “complique nos próximos tempos”. Para atenuar
os efeitos que o hospital vimaranense poderá vir a sentir nas
próximas semanas, há quem se
junte para “colmatar carências
evidenciadas” do hospital. Nesse grupo inclui-se o Rotary Club
de Guimarães, cujo presidente,
Marco Silva, é também administrador do HSOG. “Conheço bem
a realidade do hospital e sei que
estará muito melhor com estes
contributos”, garante. As ajudas já começaram a chegar ao
HSOG em forma de vários tipos
de materiais de proteção, entre
o álcool gel para a desinfeção
dos profissionais e utentes, bem
como máscaras ou batas e fardas hospitalares. “Há empresas
têxteis que conseguem linhas
de manufaturação para colmatar
essa falha e abriram linhas próprias”, conta, assegurando que já
foram dados, para além de batas
e álcool gel, compostos químicos
“para dar resposta à procura”.
Para lá do material de prote-
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Centro de Saúde
de Pevidém encerrado
© Direitos Reservados

O atendimento dos utentes desta unidade será assegurado pelas unidades
funcionais dos Centros de Saúde de Caldas das Taipas e Guimarães.

cos, que estavam de quarentena
há cerca de uma semana. A previsão é que a USF esteja encerrado até dia 27 de março, mas caso
algum dos profissionais agora
em isolamento revele sinais de
contágio a data será reajustada.
“Informam-se todos os utentes
inscritos na USF Pevidém que a
unidade está encerrada e todos
os profissionais estão em isolamento profilático, por determinação da Autoridade de Saúde”,

Município providencia espaço de
alojamento para sem-abrigos do concelho
A Câmara Municipal de Guimarães, através da Proteção Civil
Municipal e da Divisão de Ação
Social, em parceria com a Cercigui, providenciou um espaço de
alojamento para as pessoas em
situação de sem abrigo do concelho, “com todas as condições
de higiene, segurança e conforto,
e que permitirá o distanciamento social adequado, bem como o
acesso a refeições”.
Em comunicado, o município
vinca que “o sucesso da medida dependerá da sinalização dos casos que necessitem
deste apoio e que não sejam
do conhecimento dos serviços
municipais”, pelo que é solicitado à população em geral que
entre em contacto com os ser-

viços da Câmara Municipal, através dos telefones 253421255 /
969264803 / 969264761 ou do
e-mail geral@cm-guimaraes.pt,
informando casos de pessoas
sem-abrigo. O encaminhamento
dos sem-abrigo será efetuado
exclusivamente pela Proteção
Civil Municipal.
Outra das medidas tomadas é
a disponibilização de um espaço
de alojamento com as condições exigidas para o isolamento social. Este espaço será utilizado pelos cidadãos que não
têm possibilidade de o fazer em
condições apropriadas nas suas
habitações ou por aqueles que,
por motivos económicos, vivam
em condições de carência. Esta
medida será executada em arti-

culação com as Autoridades de
Saúde e os serviços de Ação Social da Câmara Municipal, cumprindo todas as recomendações
da Direção-Geral da Saúde.
“A preocupação com os mais
desfavorecidos e com os que detêm menos informação sobre as
medidas de proteção e mitigação
do surto da Covid-19 está na primeira linha da atuação da equipa
municipal responsável pelo Plano de Ação de Emergência”, afirma a Câmara Municipal.
“A todo o momento, mais medidas poderão ser tomadas para
dar resposta aos problemas que
forem surgindo, perante um
quadro de saúde pública que se
vai desenvolvendo de forma imprevisível”, termina. •

A Administração Regional de
Saúde (ARS) do Norte lançou
uma linha telefónica para rastrear utentes que apresentem
sintomas compatíveis com a covid-19. Do outro lado estará um
grupo de profissionais de saúde
que, depois de ouvir os utentes,
fará o seu encaminhamento para
os respectivos centros de rastreio, caso se justifique.
Segundo a agência Lusa, já foram enviadas mensagens de telemóvel pela ARS Norte a alguns
utentes que dizem o seguinte:
“Covid-19: Se tem sintomas de
febre ou tosse ou falta de ar contacte o número 220 411 190. Esta
avaliação será feita por fases”
A ARS Norte determinou isolamento profilático para todos os
cidadãos que regressem do estrangeiro, independentemente

da nacionalidade e país de origem, para a contenção do risco
de contágio da Covid-19.
“Determino com efeitos imediatos, que todos os cidadãos
chegados à região de saúde do
Norte por fronteira terrestre, aérea ou marítima, provenientes do
estrangeiro, independentemente
da nacionalidade e do país de origem, permaneçam em isolamento profilático (de quarentena)
pelo período de 14 dias a partir
da data de entrada em Portugal”,
lê-se num despacho assinado
pela delegada de saúde regional
adjunta do Norte, Graça Alves, e
a que a Lusa teve acesso.
No mesmo despacho, Graça Alves sublinha que esta medida
poderá ser alterada em função
da evolução epidemiológica da
infecção na região Norte. •
© Direitos Reservados

A Unidade de Saúde Familiar
(USF) de Pevidém encerrou na
passada segunda-feira. A informação foi avançada pela Junta
de Freguesia de Selho S. Jorge,
que partilhou um comunicado
do Agrupamento de Centros de
Saúde (ACES) do Alto Ave dando
conta de que “todos os profissionais [do centro de saúde] estão
em isolamento profilático”.
Ao que o Mais Guimarães apurou, os infetados são dois médi-

informa o comunicado emitido
pela ACES do Alto Ave.
Segundo o mesmo documento,
o atendimento dos utentes desta unidade é assegurado pelas
unidades funcionais dos Centros
de Saúde de Caldas das Taipas e
Guimarães.
Os utentes inscritos na médica
Maria Antonia Silva e Francisco
Veiga, serão atendidos no posto
de Ronfe (253 540 180).
Os utentes inscritos no clínico
Melo Marques serão atendidos
no posto de Ponte (253 479 170).
No centro de saude de Serzedelo ( 253 532 384) serão atendidos os utentes do médico José
Campos. Os utentes inscritos nas
médicos Carlos Novais e Matilde
Fernandes serão atendidos na
Unidade de Saude Familiar de S.
Nicolau ( 253 421 350).
Na Unidade de Saúde Familiar
D. Afonso Henriques ( 253 520
515) serão atendidos os utentes
de Alexandra Martins. Os utentes
da médica Helena Ribeiro serão
atendidos na Unidade de Saúde
Familiar Vimaranense (253 520
510). Os utentes da médica Filipa
Natal serão atendidos na Unidade de Saude Famaliar Amorosa
XXI (253 421 355).
Todos estes utentes devem contactar previamente o centro de
saúde para onde foram encaminhados.
Os cuidados domiciliarios serão assegurados pela Unidade
de Cuidados da Comunidade de
Guimaraes (253 520 170). • PCE

ARS Norte lança linha
para rastrear
doentes com sintomas

CTT: lojas vão estar abertas
durante a manhã
Os CTT informaram, no domingo
passado, que praticamente todas as suas lojas vão estar em
funcionamento nos dias úteis,
entre as 9h00 e as 13h30, para
assegurar a prestação do serviço
à população no contexto da pandemia Covid-19.
Segundo a empresa, esta alteração visa a “proteção dos colaboradores e dos clientes, mitigando
as hipóteses de contágio”. Em
contexto de estado de emergência, os CTT são considerados serviço público essencial e é onde
recorrem muitos idosos para
levantar pensões. Há cinco lojas

CTT e 15 a funcionar em parceria
no concelho de Guimarães
Relativamente aos Postos de
Correio, a empresa informa que
poderão existir alterações nos
horários de funcionamento ou o
encerramento dos mesmos, “por
decisão dos parceiros dos CTT na
prestação deste serviço”.
A empresa lembra que implantou o atendimento à porta fechada e “apenas podem permanecer na Loja os clientes que
estão a ser atendidos”. “A fila de
espera será efetuada à porta da
Loja”, indicam, via comunicado,
os CTT. •

EM GUIMARÃES

O JORNAL N234 QUARTA-FEIRA 25 MARÇO 2020

P.07

Também há uma pandemia
de ciberataques e de desinformação
CNCS aponta uma série de ciberataques registados desde o início de fevereiro e que estão associados à pandemia. Aplicações e burlas
em forma de promessas entre alguns dos exemplos. CNCS apela que deve ser dada prioridade “a fontes oficiais”.
© Direitos Reservados

Aplicações que prometem mostrar, em tempo real, a propagação
da pandemia da Covid-19. Mensagens que prometem a vacinação
de todos os cidadãos através de
um link para registo e pagamento
dessa suposta iniciativa, estando
“garantido um reembolso dos
custos pelo governo”. Estas
são algumas das tipologias de
ciberataques registados desde o
início de fevereiro e associados à
pandemia.
“Os contextos de crise de
proporções internacionais são,
tradicionalmente, explorados por
atores hostis do ciberespaço para
sustentarem as suas campanhas
de ciberataques no alarmismo
social e na atenção mediática
global sobre o tema”, lê-se no
comunicado emitido pelo Centro
Nacional
de
Cibersegurança
(CNCS) e pela Polícia Judiciária.
Para além das tipologias já enunciadas, as entidades alertam para
campanhas de “phishing”. O que
quer isto dizer? Quem está por
detrás do ciberataque procura a

obtenção de informação pessoal,
como senhas de acesso ou até
números de cartões de crédito e
contas bancárias. Assim, através
de e-mail, SMS ou até mesmo nas
redes sociais, estas campanhas
passam algo despercebidas através do uso “da imagem de entidades oficiais como a Organização
Mundial da Saúde, a UNICEF ou
centros de investigação e laboratórios do setor da saúde, com
conteúdos alusivos à pandemia”.
As campanhas orientam sempre para “a captação de dados
pessoais das vítimas ou para a
infeção dos seus dispositivos com
malware”.
No mesmo sentido, aparecem
também os esquemas de fraude
digital que chegam às caixas de
e-mail ou ao feed das redes sociais, divulgando recolhas de donativos “para falsas campanhas
de compra de material médico
ou de proteção pessoal”. Quanto
às aplicações, um cuidado especial: surgiram convites para a
instalação da aplicação Covid-19

Tracker em telemóveis Android.
Assim que instalada, a aplicação
bloqueia o telemóvel. Depois, exige um resgate de 100 dólares em
bitcoin. O comunicado aconselha
“extrema prudência” no acesso,
receção e partilha de conteúdos
digitais associados à pandemia
da Covid-19. Assim, o CNCS frisa
que a prioridade deve ser dada
“a fontes oficiais e reputáveis
de informação”. Nesse sentido,
Marta Temido, ministra da Saúde,
já apelou: “Não nos podemos
dispersar em informações que
são boatos.”
É que, perante o excesso de informação numa situação sempre
em atualização, o risco de se
acreditar em informação falsa é
mais alto — e muita dela surge em
forma de áudios do Whatsapp,
por exemplo, que dão conta de
milhares de mortos. Entre essa e
outras teorias, como a de que o
vírus teria sido criado em laboratório, o melhor é mesmo guiar-nos
pelas fontes oficiais que temos ao
nosso dispor. • NRG
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Executivo reuniu por vídeoconferência e
discutiu medidas para combater o covid-19
A Unidade de Rastreio do Coronavírus, que será instalada no Multiusos, deverá começar a funcionar ainda esta semana. Esta foi uma
das novidades anunciadas na reunião municipal, restrita a membros do executivo municipal e respetiva equipa técnica. O covid-19 foi
o principal tema em cima da mesa, com a oposição a apresentar diferentes propostas.

PSD sugere “medidas
de imposição de
confinamento”
O vereador do PSD, André Coelho
Lima, propôs que Guimarães,
através da sua Câmara Municipal, apresente diariamente

os números da incidência do
COVID-19 no concelho. “De facto,
à semelhança do que sucede com
o país (e já com outros concelhos
do país), é importante que a
nossa comunidade seja colocada
a par dos números que afetam o
concelho de Guimarães por forma
a poder estar inteirada, a todo o
tempo, da evolução da pandemia
no nosso território e também da
nossa capacidade de o evitar”,
descreve o comunicado. O mesmo vereador propôs ainda que
Guimarães possa dispor de um
centro de deteção do COVID-19,
uma unidade de rastreio desta
doença, em contexto não hospitalar, entretanto anunciado pela
autarquia. Além disso, sugeriu a
criação de medidas de imposição
do confinamento. O PSD considera, por isso, “imprescindível que
as forças municipais, designadamente a Polícia Municipal, possam
também participar e contribuir
para este objetivo, como sucedeu
na Póvoa de Varzim, na Avenida
dos Banhos”.
Na resposta, Domingos Bragança
frisou que o reforço orçamental
anunciado da Proteção Civil de
um milhão de euros, destina-se
ao reforço do Plano de Ação
Extraordinário do Município de
Guimarães para que “nada falhe
na assistência à população no
combate à propagação do Coronavírus”. “Temos que contar com
todos, ninguém é dispensado.
Sabemos que há quem tenha
que estar no terreno, como os
profissionais de saúde, as forças
de segurança, os voluntários,

as Juntas de Freguesia e os que
garantem os serviços básicos
de apoio aos cidadãos, para que
a vida em sociedade funcione.
Mas contamos também com
todos que têm que ficar em casa,
fazendo assim a sua parte”, frisou
o Presidente da Câmara.
Domingos Bragança salientou
ainda as medidas municipais de
apoio ao nível da educação, da
ação social, da economia ou de
outras áreas, quer as que estão já
em prática, quer as que possam
vir a ser tomadas, terão que obedecer a um critério fundamental:
“a situação económica de quem
delas vier a beneficiar”. “Teremos
em conta as reais necessidades
das pessoas, das instituições e
das empresas, para que os beneficiados sejam os que precisam”,
frisou.

Lares de Idosos
e os “efeitos
imprevisíveis”
Ainda no período antes da ordem
do dia, André Coelho Lima referiu
que as IPSS, particularmente
as estruturas residenciais para
idosos, “estão a dar uma resposta
assinalável e elogiável”. Porém,
sublinha o vereador, “não apenas estas unidades albergam a
população de maior risco no que
respeita ao novo coronavírus,
como sobretudo, atenta a enorme capacidade de propagação
do vírus, a sua entrada nestas
instituições poderá ser de efeitos
imprevisíveis”. Nesse sentido, foi

© CMG

O executivo vimaranense reuniu-se por videoconferência, numa
sessão inédita na vida autárquica,
devido ao estado de emergência
decretado em Portugal. Normalmente, as reuniões do executivo
municipal incluem a presença de
jornalistas, que fazem a respetiva
cobertura do encontro. Na manhã
da passada segunda-feira, a
sessão foi restrita a membros do
executivo municipal e respetiva
equipa técnica. Nesse sentido,
a informação disponível surge
em comunicado do gabinete de
comunicação da autarquia. Além
disso, também do lado da oposição, o PSD, emitiu um comunicado que dá nota das propostas dos
vereadores sociais democratas.
A principal novidade adiantada
em reunião municipal foi de
que a Unidade de Rastreio do
Coronavírus, que será instalada
no Multiusos, deverá começar
a funcionar ainda esta semana,
segundo o autarca.
De acordo com a Câmara Municipal, o número máximo de rastreio
nesta primeira fase será de 144
suspeitos de contágio por dia e
irá atender quem estiver referenciado pelo Serviço Nacional de
Saúde.

sugerido que a Câmara Municipal “assegure a coordenação
da elaboração, conformidade
e cumprimento dos planos de
contingência de cada instituição
com unidade de ERPI a seu cargo,
assegurando igualmente a sua
verificação/certificação pelas
entidades competentes para o
efeito”. Na resposta, o Presidente
da Câmara referiu ser prioritária
a atenção a prestar aos Lares de
Idosos do concelho, de forma a
verificar a adequação dos seus
planos de contingência e a garantir a segurança de todos
os seus utentes.

O covid-19 e a
economia regional
Por sua vez, o vereador do PSD,
Bruno Fernandes, referiu que,
sendo a principal prioridade

controlar a pandemia – a questão
sanitária, “é urgente antecipar os
impactos na economia do concelho”. O vereador reiterou a proposta de criação de um Gabinete de
Crise de âmbito supramunicipal
“permitindo que o território reaja
como um todo e que os concelhos evitem estratégias isoladas”.
O vereador sugeriu que, neste
âmbito, os municípios avaliem
“mecanismos de apoio municipal,
ao nível dos seus impostos (IMI e
errama) ou dos seus serviços que
possam ajudar as empresas que
manifestamente sofrerem fortes
prejuízos com esta situação”. Na
resposta, o autarca reiterou que
será criado um Gabinete de Crise
para a Economia, a operar regionalmente no âmbito das CIM do
Ave e do Cávado, que seja capaz
de implementar medidas de apoio
económico às empresas. •

© Direitos Reservados

PSD sugere reforço do orçamento das freguesias

O PSD, pela voz do vereador
Hugo Ribeiro, sugeriu um reforço
orçamental para as freguesias,
de 50% do milhão de euros
extraordinário afeto à Protecção
Civil Municipal, ou seja, 500 mil
euros.
Em comunicado, o PSD refere

que “estamos numa altura em
que os agentes de proximidade
devem estar munidos de todos
os meios para responder a esta
pandemia”. Neste sentido refere
que, em complemento às medidas tomadas pela Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia “têm

realizado um trabalho extraordinário de auxílio às populações,
em especial os mais vulneráveis,
que acarretam custos extraordinários não previsto nem possíveis de sustentar pelos seus
magros orçamentos”. “Seja no
apoio de terreno às populações,
seja na limpeza suplementar que
urge manter da mais elementar
justiça que sejam reforçados os
seus orçamentos”, defende.
O PSD sugere que, caso a proposta não seja exequível, seja
feita uma dotação suplementar
de 500.000€ para as freguesias
do nosso concelho, para que
“tenham meios para executar as
tarefas de apoio à população e
também as que lhes forem atri-

buídas no âmbito das funções
atribuídas pela Proteção Civil”.
Recorde-se que a sessão foi
restrita a membros do executivo

municipal e respetiva equipa técnica. Assim, não foi possível obter
a reação da autarquia à proposta
dos sociais-democratas. •

EM GUIMARÃES

O JORNAL N234 QUARTA-FEIRA 25 MARÇO 2020

P.09

Autarquia disponível para ceder material
tecnológico a alunos que necessitem
A autarquia irá apoiar os alunos
que necessitem de material
tecnológico para ensino à
distância e cuja situação económico-financeira o justifique.
A novidade foi adiantada na
reunião municipal da passada
segunda-feira, pelo autarca
Domingos Bragança.
O executivo vimaranense reuniu na passada segunda-feira
por videoconferência, numa reunião inédita na vida autárquica,
devido ao estado de emergência
decretado em Portugal. Recorde-se que, normalmente, as
reuniões do executivo municipal
incluem a presença de jornalistas, que fazem a respetiva cobertura do encontro. Na manhã
da passada segunda-feira, a
sessão foi restrita a membros do
executivo municipal e respetiva
equipa técnica.
A necessidade de apoiar estes alunos foi sugerida numa
intervenção do vereador do
PSD, Bruno Fernandes, que,

de acordo com comunicado do
PSD, “demonstrou preocupação
com os alunos dos vários ciclos
de ensino que não têm acesso a meios informáticos que
permitam fazer as tarefas que
os professores estão a enviar
neste período de suspensão das
aulas”.
O social-democrata sugeriu
que a autarquia avaliasse a
possibilidade de fornecer esses
meios “de forma que não haja
um tratamento diferenciado
em função das possibilidades
económicas de cada agregado”.
“Jamais estes alunos podem ser
prejudicados na sua avaliação
final por não terem os meios
tecnológicos”, pode ler-se no
documento.
Ao Mais Guimarães, a vereadora
responsável pelo pelouro da
Educação, Adelina Paula Pinto,
admitiu que, ao longo desta
semana, já foram sinalizadas e
resolvidas
aproximadamente
dez situações, por alguns agru-

pamentos. “Os agrupamentos
conseguiram resolver algumas
situações por disponibilidade
de meios tecnológicos que eles
próprios dispõem ou por que encontrara na comunidade quem
ajudasse: Juntas de Freguesia,
IPSS, etc”, explicou.
A autarquia apelou, por isso,
aos agrupamentos que façam
um levantamento do número
de crianças que, ou por falta
de internet ou equipamentos
tecnológicos, estejam a ter
dificuldades em assistir às
aulas que estão a ser dadas por
meios digitais. Nesse sentido,
a autarquia irá aguardar por
esse levantamento. “Não vamos
tomar nenhuma decisão neste
momento. Achamos que a altura é de acalmar, até porque as
supostas Férias da Páscoa estão
quase aí e já eram um tempo de
não pensar em aprendizagens”,
explicou.
Caso as aulas presenciais não
se iniciem no terceiro período,

© Direitos Reservados

A novidade foi apontada em reunião municipal pelo presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança,
depois da intervenção do vereador do PSD, Bruno Fernandes.

a autarquia tem 500 tablets
disponíveis, ligados aos projetos
municipais. “É já uma grande
resposta. E depois temos que

encontrar resposta ao nível da
internet, que não nos parece
que vá ser particularmente difícil”, apontou. • MO

© Mais Guimarães

Rua D. João I e zona envolvente serão alvo de intervenção,
onde a prioridade serão os peões e “os modos suaves de deslocação”

A Rua D. João I será alvo de uma
requalificação, que incluirá a
Rua Dr. Bento Cardoso e a Rua
de Camões.
A Repartição de Encargos e
a Adjudicação e Aprovação
da Minuta do Contrato foram
aprovadas por unanimidade,
na passada segunda-feira, em
reunião municipal.

Segundo a autarquia, prevê-se
que a obra se inicie dentro de
três meses, “não tendo em
conta os possíveis atrasos que
a situação que vivemos poderá
provocar”. O prazo de execução
será de cerca de 10 meses. O
investimento rondará os 960 mil
euros.
Ao Mais Guimarães, a Câmara

de Guimarães revela que o
projeto de requalificação da Rua
D. João I “insere-se na política
de reabilitação urbana da zona
histórica extramuros, com vista
à extensão da zona classificada
como Património Cultural da Humanidade”. Além disso, inclui-se
num perímetro mais alargado de
intervenção que incluirá ainda a

Rua Dr. Bento Cardoso e a Rua
de Camões.
O objetivo é que, em todo este
perímetro, seja criada “uma área
de bairro que permita uma zona
de convívio com prioridade aos
peões e aos modos suaves de
deslocação, condicionando-se o
trânsito através da criação das
chamadas Zonas 30”, escreve
a autarquia. As bolsas de estacionamento que serão criadas
“responderão às necessidades
de logística urbana, tais como
comércio local moradores, incluindo pessoas com deficiência,
e veículos de emergência”, pode
ler-se no mesmo documento.
A requalificação irá dividir-se
em quatro tipos de intervenção.
A primeira abrangerá a Rua D.
João I, da zona do hotel até à Rua
das Lameiras. Para este traço
prevê-se a alteração da via “sem
diferenciação de cotas entre os
espaços destinados à circulação
automóvel e os espaços do
peão”. Haverá ainda estacionamento lateral ordenado, destinado a pessoas com mobilidade
condicionada. O novo desenho
urbano pretende “reforçar a
identidade do Padrão de D. João
I, monumento de grande valor
patrimonial que constituirá o
elemento arquitetónico orienta-

dor da intervenção”.
Na segunda intervenção, da Rua
das Lameiras à Rua Dr. Bento
Cardoso, será realizado um
reperfilamento da via existente
através da remoção do estacionamento atualmente existente
ao longo da rua. Os passeios
serão alargados, dando assim
prioridade à circulação pedonal.
Será ainda introduzida uma guia
central em granito, que permitirá
a circulação ciclável no sentido
da corrente de tráfego.
De seguida, na ligação da Rua
D. João I às ruas Dr. Bento Cardoso e Paio Galvão, o trânsito
será condicionando através da
instalação de um balizador
retrátil, permitindo-se apenas
a passagem de moradores e o
acesso a cargas/descargas, à
semelhança do Centro Histórico.
Desta forma, promove-se a
pedonalização e a circulação de
velocípedes/bicicletas.
Serão ainda requalificados os
espaços frontais à Igreja São
Domingos e à Capela e Hospital
da Ordem Terceira de S. Domingos. Entre várias intervenções
será repavimentado o espaço
em frente à Capela e Hospital da
Ordem Terceira de S. Domingos
com novo material em lajeado
de granito. •
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A pandemia “não fechou” a área social
Um lar “de portas abertas” adaptou-se à ordem que a pandemia da Covid-19 obriga. Mas a resposta social mantém-se. Outra
instituição continua a prestar apoio a milhares no concelho. Em ambas, atenua-se o impacto sentido através da ajuda.

“A missão mantém-se”
Na mesma freguesia, o Centro
Social da Irmandade de São
Torcato faz por proteger os
seus utentes. As visitas estão

suspensas desde 08 de março.
E, “num lar de portas abertas”,
uma outra decisão foi tomada:
“Proibimos as saídas de idosos e adiamos consultas não
urgentes. Há uma equipa de
controlo de infeção, também”,
explica Catarina Raposo, assistente social e coordenadora
do centro de dia daquela instituição.
No dia 16 de março também
foi fechada a resposta do centro de dia: “Era muito antagónico isolarmos os utentes do
lar e estarem a entrar outros
utentes que não ficam cá a
dormir.” Para os utentes que
não vivem no lar, ainda assim,
há apoio prestado. “Mantemos
o serviço de apoio domiciliário,
porque temos 27 utentes que
estão em casa e que precisam

de ajuda diária. E disponibilizamos refeições para aqueles
que não podem estar aqui.
Sentimos a necessidade de
atenuar isto e a missão mantém-se.”
Para além da criação de uma
sala de isolamento “caso alguém demonstre sintomas”, o
centro acrescentou uma sala
“para que os utentes não estivessem todos concentrados
no mesmo espaço”. E essa
é uma tarefa difícil. É que no
Centro Social da Irmandade
de São Torcato, os utentes
passeavam pela vila: uns preferiam a calma e o silêncio da
Basílica, ao passo que outros
frequentavam as tascas das
redondezas para lanchar.
Para contornar esses hábitos
há soluções: “Tentamos recriar

o lanche habitual, porque
estamos a ter tolerância zero.
Mas é bom contornar. Por
exemplo, relativamente às
visitas, às vezes basta aos
nossos utentes um sorriso ou
um ‘Olá’. Procuramos afetos
mesmo que sejam à distância”,
diz Catarina Raposo.
Os utentes (que não são só
idosos) mantêm-se ativos com
um professor que dá aulas
com a distância necessária.
E os mais crentes, preocupados com as confissões e a
suspensão das celebrações
eucarísticas, receberam uma
palavra de conforto do Padre
Dinis: “Ele próprio visitou a
instituição e disse que não
havia problema nenhum, que
Deus entende. Ficaram muito
aliviados.” • NRG
© Centro Social Irmandade de São Torcato

© ADCL

minimizar
os
contactos”,
levando-se, se necessário, cabazes às pessoas apoiadas. É
que, diz o presidente da ADCL,
“a área social não fechou”. O
facto de existir um vírus que
transforma o quotidiano não
apaga as necessidades de
quem precisa de um apoio
extra — no fundo, agrava-as.
“Conhecemos as pessoas a
quem damos apoio e estamos
em contacto com elas. Tentamos evitar que se desloquem
porque são muitas vezes,
pessoas fragilizadas”, explica.
Da área “mais rural” e onde
habitam
“maioritariamente
idosos” — e aí inclui-se São
Torcato — à restante zona Sul
do concelho, a ADCL procura
responder à altura que a pandemia exige: “O corpo técnico
está capacitado e temos de
proteger os recursos humanos.
Sem eles, não conseguimos
fazer nada. Eles estão sempre
disponíveis e têm família e
cuidados a ter.” E, por isso, o
teletrabalho tem sido uma das
alternativas para assegurar
a resposta da instituição.
Porque, diz Sérgio, “o trabalho
tem de continuar a ser feito”.

© Centro Social Irmandade de São Torcato

De São Torcato para o resto
do concelho, a Associação
para o Desenvolvimento das
Comunidades Locais (ADCL)
chega a perto de 4 mil utentes. Junte-se a esse número o
apoio que a Segurança Social
encaminha para a associação e
chega-se a um total de 50 mil
pessoas abrangidas pela ADCL.
Quem assegura os números é
Sérgio Gonçalves, presidente
da instituição, que reconhece
o “desafio enorme” de assumir
as rédeas da ADCL justamente
no momento em que o mundo
vive condicionado pela pandemia da Covid-19. Ainda assim,
frisa: “Temos de estar aqui,
sempre em contacto.” E com os
cuidados necessários.
O Serviço de Atendimento
e Acompanhamento Social
(SAAS) e o Centro de Apoio
Familiar e Aconselhamento
Parental (CAFAP) restringirão
os atendimentos e contactos
presenciais aos absolutamente
necessários. Mas, e apesar
de o Centro de Atividades de
Tempos Livres e o Centro Comunitário estarem encerrados
desde 16 de março (e assim
continuarem até, pelo menos,
09 de abil), há outras respostas
garantidas.
É o caso do Banco de Apoio
Social: as instalações estão
quase sempre fechadas e só
abrem em dia de entrega de
alimentos. Ou, então, contorna-se a situação e “tenta-se
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Um livro para ajudar os mais novos
a agir face ao novo coronavírus
© Direitos Reservados

Uma spin-off da Universidade do Minho desenvolveu um livro para ajudar “pequenos guerreiros” a agir perante a nova pandemia.
Obra encontra-se disponível para download em diversas plataformas.

A Betweien, uma spin-off da
Universidade do Minho, lançou
o livro digital “Guerreiros da
saúde contra o coronavírus”,
para ajudar os mais novos a agir
face à atual pandemia. A edição,

que inclui texto e ilustrações, é
gratuita e pode ser descarregada
online.
A publicação infantil didática
foi concebida em 48 horas e
pretende contribuir para manter

os mais novos informados e dotá-los com as ferramentas certas
para atuarem contra o vírus.
Ao Mais Guimarães, Narciso
Moreira, diretor de projetos da
empresa, explicou que o livro

digital transmite três mensagens
essenciais. “Primeiramente, tentamos passar a mensagem que
todos nos somos agentes que
podemos ter um comportamento
adequado para que a transmissão não se propague. De seguida, mostramos às crianças que
podem ter de se afastar das pessoas mais gostam, por exemplo,
os avós, optando por tecnologias
que apoiem ao contacto com
eles. Quisemos também passar
uma mensagem de esperança:
se todos nós tivemos o comportamento adequando, seguindo
as orientações da DGS, podemos
sair desta crise”, sintetiza.
A empresa trabalha no âmbito
do contexto educativo e escolar
e, em virtude disso, está também
impedida de continuar a desenvolver o seu trabalho normal,
de estar em contacto constante
com as escolas, professores e
crianças. “Consideramos que
deveríamos fazer alguma coisa
para, de algum modo, amenizar
essa distância e responder a

expetativa das pessoas que
trabalham connosco”, justifica.
Narciso Moreira recorda que “todas as crianças de todo o país
estão a ter contactados com
esta questão e estão impossibilitados de ir à escola, estar com
os seus amigos e aprender”.
“Quisemos explicar de algum
modo, de uma forma simples e
pedagógica, qual era o motivo
para que estivesse a acontecer”,
explica.
Através do livro “Guerreiros da
Saúde contra o Coronavírus”, a
Betweien procura “manter-se
junto de todos os jovens que se
viram privados de aulas, devido
à mais recente pandemia” enquanto explica a realidade vivida
atualmente e de que forma podemos combate-la.
O livro encontra-se disponível
para download em todas as
páginas oficiais da Betweien, no
Facebook, Instragram e Linkedin, e através do website. Pode
também solicitar o envio por
WhatsApp: 91201744. • MO

Em Creixomil
e Ronfe
Rua da Índia nº 462, 4835-061 Guimarães (No edifício verde junto à Rodovia de Covas) | Alameda Professor Abel Salazar nº 29, 4805-375 Ronfe
De segunda a sábado, das 08h00 às 20h00
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Vimágua anuncia "medi- Uma iniciativa para pôr Guimarães a
das de apoio a famílias,
empresas e instituições" fotografar o seu património natural
© Laboratório da Paisagem

© Mais Guimarães

Guimarães vai ser a única cidade portuguesa a participar
no City Nature Challenge, evento que decorre entre 24 a 27 de abril.

presas que, caso suspendam
atividade neste período, podem
requerer "à Vimágua a suspensão do contrato, comunicando
a leitura do contador". "A partir
desse momento,os serviços de
fornecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos sólidos urbanos deixam de
ser faturados, sendo a faturação
retomada, quando comunicarem
a retoma da atividade", indica.
A Vimágua informa que “fará
uma avaliação permanente da
adequação das medidas adotadas à evolução da situação”.

Quercus lança
simulador para
ajudar a poupar
Neste período de quarentena, a
fatura da água será maior para
muitas famílias e, por isso, a associação ambientalista Quercus
lançou um simulador online para
medir o consumo da água em
casa e adotar medidas de poupança deste recurso. O simulador, disponível em www.ecocasa.
pt e lançado por ocasião do Dia
Mundial da Água — assinalado no
último domingo, dia 22 de março
—, permite aos cidadãos medirem os consumos deste recurso
e perceberem se estão a gastar
acima da média do seu distrito
ou, se, por outro lado, "são eficientes" e consomem abaixo da
média, assinalou a Quercus, em
comunicado.
"No caso de se sentirem ineficientes, poderão contactar a
equipa do projeto que lhes sugerirá medidas de melhoria", acrescentou a organização.
No comunicado, a associação
ambientalista cita ainda dados
da Organização das Nações Unidas (ONU) para frisar que mais de
2,7 mil milhões de pessoas deverão sofrer com a falta de água
em 2025. •

Está aí à porta uma espécie de
biomaratona. O City Nature Challenge quer reunir todos os entusiastas pela natureza para mostrar a riqueza da fauna e flora da
sua cidade, provando a importância do seu património natural.
Guimarães vai ser a única cidade
portuguesa a participar no evento que decorre entre 24 a 27 de
abril. O desafio é que todos partilhem os registos fotográficos de
animais e plantas observados em
qualquer parte do concelho.
Vão participar centenas de de cidades de todo o mundo. Guimarães é a única cidade portuguesa
presente neste desafio. Dinamizam este projeto o Laboratório
da Paisagem, o Curtir Ciência e o
Município de Guimarães.
Participar é simples e a cidade
vimaranense até já tem experiência neste evento (também

participou na edição de 2018). O
primeiro passo é procurar fauna e
flora, que pode ser qualquer planta, animal, fungo ou qualquer outra evidência de vida. Depois de
encontrado tire uma foto, com a
sua máquina fotográfica ou com
o telemóvel e faça o upload da
sua descoberta para a aplicação
móvel — em 2018 foi a Biodiversity GO!, desenvolvida pelo Laboratório da Paisagem.
Convém salientar que a pandemia de covid-19, que se espalha
pelo globo, pode condicionar a
iniciativa. À partida, a organização informou que o CNC, ao
contrário de outros anos, não
terá carácter competitivo. “Este
ano, queremos abraçar o aspecto colaborativo do CNC e o poder
curativo da natureza para permitir que as pessoas documentem a
sua biodiversidade local da forma

que puderem”, pode ler-se numa
nota informativa disponibilizada
no site oficial.
Iniciado por entusiastas da natureza do Museu de História Natural
do Condado de Los Angeles e da
Academia de Ciências da Califórnia, o City Nature Challenge é um
esforço internacional, que visar
dar às pessoas uma oportunidade de encontrarem e documentarem plantas e vida selvagem
em cidades de todo o mundo.
É um concurso ao estilo bioblitz
— uma espécie de levantamento
biológico intenso, numa tentativa de registar todas as espécies
vivas dentro de uma área designada — onde as cidades estão em
competição para ver quem pode
fazer mais observações da natureza, quem pode encontrar mais
espécies e quem pode envolver o
maior número de pessoas. •
© Direitos Reservados

A Vimágua divulgou no último
domingo um leque de medidas
de apoio a famílias, empresas e
instituições, depois de ter sido
declarado o estado de emergência em Portugal, através de
Decreto do Presidente da República, em consequência da pandemia de covid-19.
“Em consonância com as orientações dos Municípios de Guimarães e Vizela”, a empresa intermunicipal anunciou que, na
“eventualidade de uma família,
empresa ou instituição se encontrar com dificuldades financeiras
e não tiver disponibilidade para
pagar o valor da fatura, a Vimágua não fará o corte do serviço
de água ou da prestação do serviço de saneamento”.
O mesmo comunicado informa
que os utilizadores que se encontrem nessas circunstâncias,
devem, segundo a entidade,
“solicitar planos de pagamento
fracionados, na medida da sua
possibilidade, para as faturas
emitidas e vencidas neste período”.
A empresa intermunicipal elenca
oito medidas de apoio e começa
por anunciar que "face ao expectável aumento do consumo de
água dos clientes domésticos",
resultante da permanência em
casa dos agregados familiares,
"a Vimágua irá aplicar ao consumo adicional o preço do escalão
atingido pelo cliente no consumo
médio do último ano".
Segundo a empresa, "às famílias
com maior vulnerabilidade económica", e que invoquem essa
condição junto da Vimágua, através do telefone ou email, a Vimágua fez saber que vai facultar
"a suspensão dos prazos de pagamento e encaminharemos os
processos para análise e apoio
social".
No mesmo comunicado, a entidade também sinaliza às em-

CONCELHO

Briteiros Santo Estêvão

Arranca construção de cemitério
"prioridade máxima" para a população
© Direitos Reservados

A Junta de Freguesia de Briteiros Santo Estêvão deu inicio à empreitada de construção do novo cemitério
da freguesia. Autarca local, Vítor Pais, salienta que se tratava de uma longa espera, "com cerca de 30
anos".

décadas
"Para a comunidade de Santo Estevão de Briteiros este projeto era
a prioridade máxima", explica o
presidente da Junta de Freguesia
de Briteiros Santo Estevão e Donim, Vítor Pais, assinalando que
se trata "de uma longa história,

com cerca de 30 anos".
O atual cemitério está, segundo
o autarca, "esgotado há vários
anos" e existem várias complicações. "Tem sido feita uma gestão
muito complicada", já que quando
uma pessoa que não tenha jazigo
de família tem que ir a sepultar,

Várias Freguesias

Caldelas

A chuva e granizo sentidos no final do dia do passado domingo,
22 de março, fez-se sentir um
pouco por todo o concelho. Ao
Mais Guimarães chegaram relatos de várias freguesias, como
Fermentões ou Brito.
Os Bombeiros Voluntários de
Guimarães foram chamados
para tomar conta de três inundações: duas em Fermentões e

A Junta de Freguesia de Caldelas disponibiliza aos cidadãos
da Vila das Taipas três medidas sociais com o objetivo de
apoiar idosos, grupos de risco
e pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.
Nas redes sociais, a autarquia
local revelou o lançamento do
programa “Nós Vamos Por Si”,
e o reforço das medidas “Fundo de Socorro e Emergência
Social” e “Cabazes Alimentares”.
O programa “Nós vamos por
si” assenta num apoio social
com base no voluntariado que
pretende ajudar a evitar as
deslocações dos mais idosos,
pessoas pertencentes a grupo
de risco ou pessoas com dificuldade de locomoção, evitando deslocações. Os serviços da
Junta de Freguesia, em parceria com o Agrupamento de Escuteiros das Taipas e um grupo
de voluntários, intermediarão a

© Direitos Reservados

Queda de chuva e granizo
causou inundações

uma em Penselo.
Todas as ocorrências tiveram lugar entre as 19h00 e as 20h00 e,
para os diferentes locais, foram
destacados uma viatura com
dois elementos. Em Fermentões
as inundações ocorreram na rua
Jorge Amado e rua Padre Adelino
Barros da Silva. Já em Penselo, o
incidente ocorreu na rua Fernando dos Anjos. • MO

Várias Freguesias

Ações de limpeza
e desinfeção
percorrem
concelho

Tem sido um cenário comum nos
últimos dias: trabalhadores com
fatos de protecção procedem à
limpeza e desinfecção do espaço público. Um pouco por todo o
concelho, caixas de multibanco,
ecopontos, bancos e cabines telefónicas vão sendo limpos com
material desinfectante .
Trata-se de uma ação que segue
as orientações da Direção Geral
de Saúde (DGS) e conta com a
colaboração da Câmara Municipal de Guimarães em articulação
com as Juntas de Freguesia.
O processo de desinfeção começou na passda semana e contará
com várias "passagens" pelas
freguesias. •

"Nós vamos por si". Medidas de apoio
social reforçadas devido ao Covid-19
entrega no domicílio dos bens
de primeira necessidade, medicamentos e intermediarão
ainda o pagamento de faturas
de cidadãos sem retaguarda
familiar que não podem sair de
casa. Foi também reforçada a
rúbrica do Orçamento da Freguesia para o Fundo de Socorro e Emergência Social e para a
atribuição de Cabazes Alimentares. São duas respostas que
permitem a atribuição de um
apoio pecuniário para famílias,
em situação emergente de vulnerabilidade económica, para
pagamento de despesas essenciais ou para suprir carência alimentar.
Na nota inclui-se ainda uma
declaração deixada pelo presidente da Junta de Freguesia,
Luís Soares, que explica que
“os meios de que a Junta de
Freguesia dispõe são limitados
e por isso devem ser utilizados
apenas por aqueles que real-

© Direitos Reservados

A Junta de Freguesia de Briteiros
Santo Estêvão deu início à empreitada de construção do novo
cemitério da freguesia. É o primeiro passo para a concretização
de uma obra há muita esperada
pela comunidade, tratando-se de
uma reivindicação com algumas

"acaba por ter de ir para sepulturas onde há outras pessoas".
O projeto para o novo cemitério
foi iniciado no mandato anterior,
tendo sido apresentado em 2017
e contado com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães. O
concurso foi lançado e, "há coisa
de uma semana", a empreitada
começou no terreno, tendo um
prazo de execução máximo de 90
dias.
Nesta primeira fase será executada uma primeira plataforma
com uma lotação de cerca de
120 campas individuais. Vítor Pais
sublinha que o "projeto de arquitectura urbanística tem em atenção as necessidades do espaço
envolvente" ao cemitério, principalmente no que toca à acessibilidade. Por isso, para além das
plataformas, será criado um arruamento e, posteriormente, um
parque de estacionamento. "Irá
condições que, neste momento. não existem em toda a zona
envolvente à igreja de Santo Estêvão de Briteiros". "Uma zona
muito condicionada em termos
de espaço e que vai receber um
parque de estacionamento que
terá espaço para cerca de 25 carros", atira o autarca. • PCE
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mente necessitam”. No entanto explica que “a situação que
vivemos exige uma resposta
da Junta de Freguesia e da comunidade. Mobilizamos os recursos financeiros disponíveis
para ajudar as pessoas e agradecemos aos voluntários, que
contactamos e que ajudarão
na entrega dos bens”. •
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Braga

© Direitos Reservados

Cidade chinesa doa dez mil
máscaras e 500 kits médicos

A cidade chinesa de Shenyang vai
doar ao Município de Braga 10 mil
máscaras médicas descartáveis
e 500 kits médicos de protecção
individual. Em carta enviada pelo
presidente da autarquia chinesa
a Ricardo Rio, o presidente Jiang
Youwei referiu que segundo o
provérbio chinês “a adversidade
revela os verdadeiros amigos” e
por isso, Shenyang está à disposição de Braga.
A par desta doação, Shenyang –
cidade com a qual Braga possui
um acordo de amizade e que em

breve irá terminar em geminação
– disponibilizou-se para partilhar
a experiências relativas ao combate deste vírus e à gestão de
situações de crise, assim como
para facilitar o contacto com unidades de produção de material
médico que seja necessário.
“Este é um gesto que nos sensibiliza sobretudo porque vem de
um País que travou uma batalha
gigantesca e que está agora disponível para partilhar toda a sua
experiência e solidariedade”, salientou Ricardo Rio. •
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Famalicão

Câmara avança
com construção
do Centro de
Recolha Animal
O Município de Vila Nova de Famalicão aprovou na passada
quinta-feira, em reunião de câmara, a adjudicação da construção do novo Centro de Recolha
Oficial de Animais (CROA) que vai
substituir as atuais instalações do
Canil Municipal.
A obra, que implica um investimento total de mais de meio
milhão de euros, deverá arrancar
ainda no primeiro semestre deste
ano, caso estejam reunidas todas
as condições face à atual situação de emergência nacional devido ao COVID-19.
OCentro de Recolha de Animais
de Vila Nova de Famalicão vai ser
construído no lugar de Sertãos,
em Calendário. •

Póvoa de Varzim e Vila do Conde

PUB
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Câmara restringe acessos aos fins de semana
A Câmara da Póvoa de Varzim,
no distrito do Porto, vai aplicar
aos fins de semana medidas
restritivas de acesso ao concelho e de circulação na zona
marginal, de forma a evitar a
propagação da pandemia da
covid-19. A garantia foi dada à
agência Lusa pelo autarca local,
Aires Pereira, que não quer que
se repita o cenário de domingo,
onde centenas de pessoas estiveram a passear na marginal
da cidade, desrespeitando os
pressupostos decretados pelo
estado de emergência.
"Todos nós queremos sair à

rua e passear junto ao mar,
mas isso não é possível neste
momento. As medidas que tomamos serão repetidas já no
próximo fim de semana", disse o presidente da Câmara da
Póvoa de Varzim. Para aplicar
estas medidas restritivas de
acesso à cidade e de circulação na zona marginal, será, de
novo, acionado o apoio da PSP
e mobilizados os agentes da
Polícia Municipal e Proteção Civil da Póvoa de Varzim. Em Vila
do Conde, também se registou
uma considerável afluência de
pessoas à marginal. •

Opinião de
Carlos Guimarães

“COVIDALHO”
DE SARILHO
A esperança, por muito pequena
que seja, existe. Se assim não
fosse, ninguém faria o euromilhões. Falo de esperança porque
hoje temos de a entender e sentir melhor do que nunca. O risco
é o inimigo natural da esperança.
Ao arriscar a vida diminuímos a
esperança de a viver. Hoje, ter
esperança é não voar, é ficar em
terra, no solo estamos mais seguros do que a voar. Fechados
na gaiola não iremos fazer grandes descobertas, mas não seremos a refeição do gato. Todos
sabemos que o amanhã não vai
deixar de existir, ignorá-lo seria
perder toda a esperança, mas
esse amanhã será mais real se
nos unirmos separadamente. O
muito que deveria ter sido feito
e acautelado não serve de desculpa para o imenso que temos
de fazer, e para a maioria de nós,
faremos muito se fizermos quase
nada. Não temos para onde fugir
nem precisamos, temos apenas
que nos resguardar. Muitas saudades irão passar por nós mas
teremos de resistir. Hoje quero,
não posso e não mando porque
todos mandam que a minha liberdade fique coartada para
amanhã me ser restituída na sua
plenitude. Não importa o tempo
que vai estar domingo, importa
que haja tempo e havê-lo-á seguramente.
Sabemos que a estrada irá ter
mais curvas e mais buracos, provavelmente será outra estrada,
mas todas as estradas nos levam a um destino, o destino das
nossas vidas. Vamos ter de fazer
a estrada, dobrar as curvas evitar buracos e tapá-los na medida
que for possível. No final iremos
ter uma estrada obrigatoriamente diferente, mas teremos estrada.
Se cada um fizer o que tem de
ser feito, de forma racional, e se
formos um instrumento de defesa em prol de nós e dos outros

teremos a nossa missão cumprida. Afinal de contas é aquilo que
todos queremos para as nossa
vidas, cumprir a nossa missão e
sair deste sarilho “covidalho”.
Sempre fomos vítimas e ameaças, hoje somo-lo mais do que
nunca. Nem tudo é labareda, há
valores esquecido e renegados
que agora estão a ser ressuscitados. Há valores e lições que
ficam para a vida. Quem vencer,
e vamos vencer quase todos, depois de passar mal, acredito que
se possa viver melhor. •

Sempre fomos
vítimas e ameaças,
hoje somo-lo mais
do que nunca. Nem
tudo é labareda, há
valores esquecido
e renegados que
agora estão a ser
ressuscitados
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Opinião de
César Machado

E CONTUDO…
MOVE-SE
Quando a morte nos entra em
casa pela porta da frente, no nosso reduto mais íntimo, no interior
de nós, “escutamos” as palavras
que até aí apenas “ouvíamos” em
anteriores Missas de Sufrágio:
“A morte é a herança comum de
todos os homens”. É nesse “mo-

mento único” que esbarramos em
tais palavras e damos por nós a
“ver” e não apenas a “olhar”, como
defende Siza Vieira ser obrigação
do arquitecto.
A assunção daquela herança
comum é uma parte de uma dura
etapa das nossas vidas que, inva-

Opinião de
Vânia Dias da Silva

A PESTE NO TEMPO
DO HOMO DEUS
Vivemos (espero) a pior crise de
uma geração. Seguramente, a
mais grave até agora conhecida.
E, sim, temos medo. Eu tenho.
Medo da peste que fustigou o
Homo Sapiens do obscurantismo – e que julgávamos coisa de

um passado distante – mas que,
afinal, também atinge em cheio o
portentoso Homo Deus de Yuval
Noah Harari.
A Pandemia de Covid-19 que nos
prende em casa, nos faz reféns
da solidão e nos afasta da famí-
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riavelmente, vem ter connosco.
E para a vida ficam sentimentos,
experimentações, vivências, a
real dimensão do pouco que
ocupamos. E isto não fica apenas
“lembrado” — que não é coisa do
intelecto —, mas “recordado”, de
re cuore, de guardar no coração,
onde estes momentos nos ficam.
É o que nos sucede quando nos
morrem os nossos, é o que acontece quando vivemos as suas
mortes. E quando nos morrem,
e uma parte de nós com eles, é
com dignidade que asseguramos
a sua partida e é condignamente
que com eles estamos. Cada um
tem “o direito a morrer a sua
própria morte”, escreveu Miguel
Torga. Cada um tem, igualmente,
o direito a “viver a sua própria
morte”, dir-se-á. E os seus com
ele. Todos temos o direito a viver a
morte dos nossos, que é um pouco de nós a morrer também. Nisto
residirá um dos maiores mistérios
desse mistério maior que é a vida.
Ora, um dos lados mais penosos
destes dias de chumbo, reside
na dignidade roubada ao acto de
morrer. As imagens de Itália e de
Espanha, com filas de camiões
militares atravessando a solidão
nocturna de cidades vazias, carregados de urnas, filas de urnas,
sem que um só familiar esteja por
perto, nem mesmo na manhã seguinte para a despedida possível,

mostram-nos que nem se cumpre
o direito de cada um a morrer a
sua própria morte, nem o direito
dos familiares a viver a morte dos
seus. A morte surge anónima,
sem rosto, despersonalizada,
sem que, quem fica, possa ficar
com a última imagem do rosto de
quem parte, porque parte em disciplinados grupos de urnas todas
iguais, todas fechadas, sem uma
referência, sem uma simples flor
que ninguém pôde colocar. Todos
morrem sós. O que irá na alma
dos Italianos e Espanhóis quando
pensam “Os nossos morrem-nos
sem nós. Nós estamos sem eles
na sua partida”? E na China, e…?
Tempos de chumbo, estes.
E, contudo… e, contudo, algo
se move. Nunca, como hoje
se assistiu a uma tão grande
aproximação social, apesar do
imperioso distanciamento físico.
(Esta ideia do “distanciamento
social” só pode dever-se a infeliz
erro semântico). Nunca, como
hoje, percebemos que a sorte de
cada um de nós depende tanto
de cada um dos outros. E os outros são todos os outros. Neste
sentido pode dizer-se que nunca
tantos dependeram de tantos
para garantir a vida de cada um.
E isto, independentemente das
condições ou “poder” de cada um.
Este cordão humano gigantesco,
ainda que de uma varanda para

outra, de um país para o outro,
é também um momento novo
nas nossas vidas. A ideia de que
todo o próximo é nosso irmão
nunca terá feito tanto sentido. E
esse momento é de esperança. A
esperança de sairmos disto com a
consciência de que todos precisamos de todos, que ninguém, por
mais poder que tenha, tem poder
suficiente para não depender do
mais humilde entre o seu próximo. Nós vamos sair disto. •

lia, dos amigos e do emprego – e
em tantos casos do rendimento
– não é de todo uma simples
gripe. Ainda falta saber muito
sobre ela: de onde veio (não no
sentido geográfico, entenda-se),
como evolui, como se trata e, sobretudo, como é possível, antes
de a conseguirmos travar, dar
resposta. Mas uma coisa sabemos já – a Covid-19 é grave sob 3
prismas: a nossa saúde, a saúde
do sistema nacional do mesmo
nome e a saúde da economia.
De facto, já todos percebemos
a duras penas que nenhum
sistema de saúde do mundo está
preparado para ela – não há equipamentos de protecção, não há
camas e ventiladores para os que
caem doentes, não há profissionais de saúde que cheguem para
tratar os enfermos. Mas mais: já
todos percebemos também que
a taxa de letalidade resulta, em
grande medida, da escassez de
recursos, impondo-se a escolha
hedionda sobre quem salvar. A
que acresce a terrível doença da
economia, que arrastará todos
para uma recessão jamais vista
nas últimas décadas e uma crise
económico-financeira sem precedentes.
Ora, ante tal cenário de horror,
a pergunta que se impõe é: podíamos ter evitado o contágio? A
resposta é não. Não podíamos.
Não pudemos quando as pessoas quase não se movimentavam; jamais conseguiríamos no

mundo global em que vivemos.
Mas podíamos ter evitado o
tamanho das consequências
do que aí vem – em vidas, em
dinheiro e em recursos – não fora
o facto dos líderes mundiais terem enterrado a cabeça na areia
quais avestruzes, não vendo o
óbvio. Desde Dezembro que nos
chegavam relatos preocupantes
da China. Mesmo truncados e
com meias verdades, em Janeiro,
era já evidente o que cá chegaria,
mais cedo do que tarde. Podíamos e devíamos ter acautelado
muito antes. Fazer há um mês o
que estamos a fazer agora – com
medidas progressivas que deviam ter começado no controlo
de fronteiras e acabado nas
cercas sanitárias e confinamento
– teria tido um impacto gigante
nos números, evitando a sangria
a que estamos a assistir. Se os
líderes mundiais deram provas
da sua enorme incapacidade, a
Europa deixou a nu as suas inquietantes fragilidades, a braços
com crises sucessivas e, agora,
com um drama que não foi capaz
de antecipar e precaver.
Por cá, agimos tarde, mas, ainda
assim, mais cedo do que a Itália
ou a Espanha. E, para já, os nossos números não são tão assustadores. Não só porque estamos
a começar, mas também porque,
receio bem, ainda estamos numa
fase muito incipiente de testes.
Vai piorar, já ninguém dúvida. O
que esperamos é que não tanto

como nos nossos vizinhos.
No tempo da peste que, afinal,
o Homo Deus não venceu,
resta-nos a esperança de que o
avanço científico e a solidariedade global não falhem. Particularmente com os que todos
os dias cuidam não só de que
nos mantenhamos com saúde e
em segurança, mas também de
que nos cheguem os alimentos,
os medicamentos ou a gasolina.
Uma saudação a esses heróis! •

Assim saibamos
recordar, para
sempre, que valemos
o que vale o outro.
E que guardemos
no coração todas
as pessoas dos
serviços de saúde,
a quem nunca
conseguiremos dizer
com a dimensão
devida- OBRIGADO.

... ante tal cenário de
horror, a pergunta
que se impõe é:
podíamos ter evitado
o contágio? A
resposta é não. Não
podíamos.
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ESPECIALIDADES

Medicina Dentária Geral
Implantologia Oral
Reabilitação Oral Fixa e Removível
Cirurgia Oral
Ortodontia
Branqueamento com Leds
*Vários acordos com seguradoras

"Como seria belo se cada um de
vós pudesse, ao ﬁm do dia,
dizer: Hoje realizei um gesto de
amor pelos outros"

Dra Catarina Roriz Mendes

CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO CSI
Rua Arquitecto Marques da Silva 246 R/C
4800-882 São Torcato - Guimarães

Papa Francisco

PROCURA-SE FUNCIONÁRIO DE MESA
EM REGIME PART-TIME
PARA OS FINAIS DE TARDE
FLUENTE EM INGLÊS
Com experiência (PREFERENCIALMENTE)

Alameda de S. Dâmaso - Guimarães

Largo da República do Brasil 44, Loja 7, R/C
4810-446 Guimarães

963 715 476 • 253 438 034

Cursos de Inglês
Jovens e adultos

LAVAR

Inscrições
abertas
Av. Dom João IV, 1424 Guimarães
(Junto à estação da CP)

WWW.ATHENEACADEMY.PT

É BOM COMPRAR NO
CENTRO DA CIDADE

OPORTUNIDADE!
O Centro Comercial Villa dispõe de
Excelentes espaços para a instalação
de empresas de serviços e comércio.

19KG
E 11KG

ENGOMAR
LOW COST

CENTRO
COMERCIAL
VILA
GUIMARÃES

17KG

Closet

LAVANDARIA
ABERTO

SECAR

FRESH

24

HORAS

self-service

PACOTES LOW COST
LAVAR + SECAR + ENGOMAR

TLM. 933 203 616 - FACEBOOK-FRESH CLOSET
AV. D. JOÃO IV, LOJA Nº62

961 438 435
rosilex.rpf@hotmail.com

- Limpezas em condomínios
- Limpezas em escritórios
- Limpezas gerais a particulares
RUA D. AFONSO HENRIQUES 491, 4800-866
S. TORCATO - GUIMARÃES

SERVIÇO DE CHAPEIRO • PINTURA
ELETRICISTA • MECÂNICA GERAL
CARREGAMENTO DE AR CONDICIONADO
DIAGNÓSTICOS DE AVARIAS MULTIMARCAS

&2521$9Θ586 &29Ζ'
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“Força, querer e determinação”, a

Esta é a tua oportunidade!
Admitimos
comerciais
Av. D.João IV - Guimarães Telf: 253 421 390
Av. D.João IV - Guimarães Telf: 253 421 390

receita de André André para vencer estes dias
Desde casa, numa conferência de imprensa atípica, André André explicou como
tem lidado com o período de isolamento e garantiu: “Vou voltar com tudo”.
© Direitos Reservados

Relativamente ao possível regresso do campeonato, o médio
disse que a questão está a ser
resolvida pelas entidades responsáveis e que em primeiro lugar
está a saúde de todos. “Claro que
queríamos acabar o campeonato
de uma forma normal, mas não
se sabe como vai ser. A saúde de
todos está acima de tudo. Não sei
como vai ser, mas vamos preparar-nos da melhor maneira possível”, garantiu.
No momento em que se determinou a pausa do campeonato, o
Vitória vinha de três vitórias consecutivas. Para o capitão essa
“confiança” estará presente assim
que os atletas regressarem aos
relvados. “Depois de três vitorias
vínhamos a ganhar confiança e
a encurtar distâncias. O campeonato teve de parar, mas quando
voltarmos também vamos estar
em cima de vitórias e confiança.
A confiança vai manter-se”, assegurou.

“São muitos anos
a fazer a mesma
coisa”
“Temos de ter muita força, muito
querer e determinação”, foi esta a
mensagem deixada pelo capitão
vitoriano, André André, na manhã
da passada segunda-feira. Por vídeoconferência, o atleta vitoriano
falou sobre a forma como está a
viver estes dias de isolamento, do
desejo dos atletas de voltarem
aos relvados e que cenário antecipa para o campeonato português.
André André admite que viver em

isolamento tem sido “um bocado estranho”, porém, esta é uma
altura para “aproveitar, por outro
lado, o tempo com a família que
muitas vezes não há”. “Aproveitar
com os filhos e a mulher, fazer
coisas divertidas, passar o tempo da melhor maneira. Temos o
nosso plano de treino e treinamos
todo os dias. Não tem nada a ver
com treinar em campo, mas dá-nos um estímulo”, descreveu.

André André não foi o único a
prestar declarações à imprensa
esta semana. Dias antes, Douglas
também o fez e também mencionou o momento positivo que
a equipa atravessava. O guardião
do Vitória, de 37 anos, confessou
encarar a nova rotina com alguma estranheza — especialmente
quando “são muitos anos a fazer
a mesma coisa” e perante o bom
momento que o clube vimaranen-

se estava a traçar. “Mas acima disso está a nossa saúde, da família
e do mundo todo e temos de ser
conscientes. Em primeiro lugar, a
saúde. Depois, tudo o resto”, diz.
Quanto à forma física dos atletas, o guarda-redes brasileiro reconhece que o regresso aos relvados pode ser difícil. Mas é por
isso que é importante “cumprir
os planos” físicos do Vitória face
à mudança de cenário das rotinas
de preparação física. E parar um
campeonato é sempre um golpe
duro: “Nós, atletas, sempre queremos jogar e terminar o que começou”.
André André tambem anteviu o
regresso aos relvados: “Procuro
sempre dar o melhor em prol da
equipa”. O médio sublinhou igualmente que os jogadores vitorianos estão “muito ansiosos” e que
regressarão de olhos postos nos
triunfos. “Seja jogando em junho,
julho, agosto, à porta fechada ou
aberta, o nosso interesse é ganhar. Estamos preparados para
tudo e sabemos que deveremos
dizer e fazer. Temos de estar preparados para todas as situações”,
apontou.
Questionado se o seu regresso,
no qual marcou dois golos em
nove partidas, poderia servir de
exemplo para os restantes atletas, André admitiu que tentará
motivar os colegas de equipa.:
“Acho que não vamos estar parados tanto tempo. Prefiro estar
parado desta forma do que por
lesão. Vou voltar com tudo. Quero
continuar a jogar, porque já tinha
muitas saudades de fazer o que
mais gosto sem limitações”. •

Claque White Angels diz que está a ser feita
“uma ‘caça às bruxas’ aos adeptos do Vitória”
A claque oficial do Vitória White
Angels diz ter tido conhecimento de que “vários adeptos estão
a ser constituídos arguidos em
processos crime ou processos
contraordenacionais” relacionados com o jogo contra F.C Porto
e com acontecimentos ocorridos noutras provas disputados
pelo Vitória em território nacional e internacional.
“Está a ser feita, considera a
claque, uma “‘caça às bruxas’
aos adeptos do Vitória Sport

Club, aos membros desta claque
e até ao próprio Clube”.
A reação surge no seguimento
de uma notícia avançada pela
agência Lusa, que dava conta
de uma acusação ao Vitória de
infracções enquanto promotor
de jogos de futebol, por parte da
Autoridade para a Prevenção e
Combate à Violência no Desporto (APCVD) , no âmbito do “caso
Marega”.
“Haverá quem tenha cometidos erros e que terá que ser

responsabilizado, mas estamos
em crer que uma grande maioria dos adeptos visados pela
Autoridade para a Prevenção e
o Combate à Violência no Desporto (APCVD) e pelo Departamento de Investigação e Acção
Penal (DIAP) de Guimarães não
teve qualquer conduta que seja
susceptível, num Estado de Direito, de ser crime ou contra-ordenação”, afirma a claque, num
comunicado publicado na rede
social Facebook. •

© Marco Jacobeu/Mais Guimarães

AMI 15114

Caso Tapsoba: Vitória
garante ter cumprido
termos contratuais
© Direitos Reservados
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O Leixões apresentou queixas
múltiplas relativas ao caso Tapsoba, revelou Paulo Lopo, presidente do emblema de Matosinhos,
ao Record. O presidente do clube
continua a defender que a SAD do
Leixões tem direito a 20 % do valor da transferência efetuada pelo
Vitória no último mês de janeiro.
Paulo Lopo fez saber que o Leixões avançou com queixas para a
FIFA, para a UEFA e para a Liga.
“Nas três queixas, pedimos coisas diferentes. Na FIFA e na UEFA,
que possam penalizar o Vitória por falsas declarações e por
não cumprimento do que estava
acordado com o Leixões. Na Liga,
pedimos um impedimento de inscrever jogadores”, explicou, ao
Record, Paulo Lopo, que garante
que “ainda não chegou qualquer
verba resultante da transferência” de Tapsoba para o Bayer Leverkusen.
O Vitória já reagiu, através de comunicado, às declarações. “Desde
logo, importa assinalar que estamos certos de que o desfecho de
qualquer queixa eventualmente
apresentada pela Leixões SAD, a
existir, será breve e não redundará
em punição ou censura ao VITÓRIA
SC”, indica o mesmo documento.
O clube vimaranense garante ter
cumprido “rigorosa e escrupulosamente os termos contratuais a
que se encontrava adstrito, bem
como os deveres e obrigações
previstos na lei e na regulamentação desportiva aplicável”. “Aliás,
se assim não fosse, decerto que
não teria sido o VITÓRIA SC a demandar judicialmente a Leixões
SAD junto do TAD”, acrescenta. No
comunicado, o Vitória refere que
as queixas demonstram que o
presidente do Leixões “desconhece, em absoluto, as normas regulamentares emanadas pela FIFA e
pela FPF sobre a influência de terceiros na política de transferências
dos clubes”. •

FUTEBOL
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MOREIRENSE F. C.

Janeiro trouxe sangue novo
e mais andamento
Cónegos reforçaram-se com Nuno Santos e Gabrielzinho. Ambos têm sido aposta recorrente de Ricardo Soares e têm contribuído para
o momento positivo que a formação de Moreira de Cónegos atravessa.
© Direitos Reservados

A terceira aventura de Ricardo
Soares na Primeira Liga não teve
um início auspicioso. Contratado para render Vítor Campelos,
o técnico proveniente do Covilhã amealhou apenas um ponto
nos primeiros quatro jogos. No
entanto, com a chegada de fevereiro chegou também um Moreirense revigorado. Curiosamente,
a altura da retoma dos Cónegos
coincide com o fecho do mercado
de transferência de janeiro.
Um mercado pouco ativo por
parte dos Cónegos — à semelhança do que aconteceu na época transata —, com apenas duas
entradas para a equipa principal.
Os reforços chegaram em cima
do dia de fecho: Nuno Santos,
proveniente do SL Benfica, por
empréstimo, foi oficializado pelos
Cónegos no dia 29 de janeiro, e
Gabrielzinho chegou mesmo no
derradeiro dia do mercado de
inverno. O brasileiro foi contratado por empréstimo, depois de
ter perdido espaço no Rio Ave de
Carlos Carvalhal.
Ricardo Soares ganhava duas
Moreirense

Estreia
estabeleceu bitola
Para esta média contribui, em
larga escala, a goleada frente
ao Gil Vicente. Jogo onde se estrearam os homens recém-chegados. Nuno Santos e Gabrielzinho foram titulares e o brasileiro
abriu caminho para o primeiro
triunfo da era Ricardo Soares.
Os golos foram-se somando e
os Cónegos acabaram por selar
uma goleada inesperada (1-5),

num campo de onde ninguém tinha conseguido trazer três pontos.
Desde então, apenas Nuno Santos falhou um jogo (devido à ligação contratual que mantém
com o SL Benfica, não alinhou
no jogo da 23.ª, no Estádio da
Luz), sendo que Gabrielzinho
tem somado muitos minutos e
mostrado a qualidade técnica
que já tinha demonstrado nas
temporadas que passou em Vila
do Conde
Mas Ricardo Soares não precisou de encontrar todas as soluções fora do plantel. A manobra
ofensiva da equipa passou a
contar com Bilel. O franco-argelino está a fazer a terceira temporada no Moreirense e passou
a ser aposta habitual do ‘timoneiro’ dos Cónegos.
Com a chegada de Ricardo Soares, o criativo deixou o banco de
suplente e passou a alinhar de
início. A resposta foi positiva, e
o jogador, que está em Portugal
desde 2014, tem mostrado a sua
qualidade técnica. •

Vitória S.C

João Aurélio:
“Tudo vai correr bem”
“É muito importante ficarmos
em casa, porque só assim
conseguimos ultrapassar este
momento menos bom.” Quem
o diz é João Aurélio, capitão do
Moreirense, que deixou uma
mensagem aos adeptos do clube
através de um vídeo publicado
na página do Facebook dos
Cónegos.
O atleta referiu que, tal como os
restantes membros da equipa,
segue “um plano de treino” para
realizar “de manhã e à tarde”. Na
rotina do capitão do Moreirense
cabe, claro, o tempo para a
família com atividades para os
mais novos “não sentirem tanto
isto”.
João Aurélio reforça que é
imperativo ficar em casa: “Se
tivermos essa responsabilidade,
tudo vai correr bem e em breve
vamo-nos abraçar novamente.
No decorrer desta semana, o
clube de Moreira de Cónegos
tem partilhado vídeos dos seus
atletas a treinarem a partir de
casa. “Não tendo o campo, que
é onde nós gostamos de treinar,

novas peças para consertar a
falta de acerto ofensivo e ambas entraram diretamente para
o onze.
Coincidência ou não, certo é que
a equipa de Moreira de Cónegos
disparou em fevereiro e ambos
os reforços contribuíram para
a desenvoltura ofensiva que os
vimaranenses têm vindo a demonstrar: nos seis jogos desde
a chegada dos dois homens, o
Moreirense não perdeu nenhum
e soma 12 golos —, uma média de
dois golos por jogo.

Clube autorizou jogadores
a regressar a casa

© Direitos Reservados

temos um plano de treinos
desenhado pela equipa técnica”,
sublinhou o defesa.
“Estamos a atravessar uma
má fase, mas, todos juntos,
vamos ultrapassá-la da melhor
maneira. O mais importante é
respeitarmos os outros”, atirou
o capitão do clube de Moreira de
Cónegos. •

O Vitória deu permissão aos
jogadores dos seus quadros
para regressarem aos locais de
residência, quer estes sejam
dentro do território nacional ou
além-fronteiras. Para fora de
Portugal viajaram o extremo
holandês Ola John, o francês
Denis Poha e os ingleses Easah Suliman e Marcus Edwards.
Também seguiu viajem Dragisa
Gudelj, jovem lateral sérvio que
tem atuado pela equipa B dos
Conquistadores.
As deslocações dos jogadores
vitorianos também ocorreram
dentro do território nacional, já
que que alguns atletas portugueses abandonaram Guimarães e rumaram a casa durante
estes dias.
O Vitória deu liberdade aos jogadores para decidirem o que
fazer, sendo a opção recomendada ficar em Guimarães e evitar deslocações.
A autorização da saída implica
que os jogadores que partiram
fiquem em regime de isolamento. •

© João Bastos

1ª LIGA
FAMALICÃO
FC PORTO
BENFICA
VITÓRIA SC
SPORTING
BOAVISTA
SANTA CLARA
RIO AVE
TONDELA
MARÍTIMO
BRAGA
MOREIRENSE
VITÓRIA SETÚBAL
GIL VICENTE
PORTIMONENSE
BELENENSES SAD
PAÇOS DE FERREIRA
DESP. AVES

7´
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
6
3
3
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
6
4
4
4
4
3
4
3
3
3
2
1
1
0
0

1
0
0
3
2
5
2
1
3
2
2
1
4
3
2
2
1
0

0
1
1
1
2
0
2
3
2
3
3
4
2
3
4
4
5
6

19
18
18
12
11
11
11
10
9
8
8
7
7
6
5
5
4
3

0
1
2
2
2
3
2
4
3
3
3
4
5
6
5
6

27
20
15
15
15
14
13
13
12
12
12
9
6
5
4
3

Sub-23

LIGA REVELAÇÃO
SPORTING
BENFICA
ESTORIL PRAIA
BRAGA
DESP. AVES
BELENENSES SAD
COVA DA PIEDADE
MARÍTIMO
RIO AVE
PORTIMONENSE
LEIXÕES
V. SETÚBAL
VITÓRIA SC
FEIRENSE
FAMALICÃO
ACADÉMICA

0
2
3
3
3
2
4
1
3
3
3
3
3
2
4
3
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Taekwondo

A pandemia deixou Rui Bragança “num limbo”
e a ter de fazer preparação em casa
© Direitos Reservados

“Tenho estado em casa, a fazer
os treinos todos em casa. É um
bocado chato, nos primeiros dois
dias até se faz bem, mas já sei
que a partir de agora os treinos
vão começar a ser repetitivos e
não poder sair de casa afeta”. O
atleta olímpico de taekwondo
Rui Bragança afirmou, em declarações à agência Lusa, que
a pandemia da Covid-19 mudou
por completo o seu dia-a-dia, já
que o facto de não poder sair de
casa tem afetado e condicionado
a sua preparação.
O atleta vimaranense, que conta com com um palmarés bastante rico — ex-n.º1 do ranking
mundial,campeão europeu por
duas vezes e presença nos Jogos
Olímpicos Rio2016 —, revelou estar em “quarentena voluntária”,
inicialmente pensada para 15
dias, mas diz temer que o período de tempo possa aumentar. O
atleta disse que o seu dia-a-dia
“deu uma volta de 180 graus” e
que dedica cerca de duas horas
por dia a treinar, metade do que
fazia habitualmente.
Na semana passada, o vimaraTénis

João Sousa estará nos Jogos (caso se realizem)

Peso: a
preocupação n.º1
O regresso à competição não
tem data marcada e, até lá, “é esperar por ordens” e “confiar nos
treinadores”, deixando agradecimentos ao seu clube, o Benfica,
“que tem mantido ligação e mandado muitas diretrizes”.
“Saber que continuam preocupados connosco também ajuda”,

reconheceu, referindo-se também ao “Comité Olímpico [de
Portugal] e à comissão de atletas
[olímpicos] que também estão a
procurar fazer o melhor possível”.
O vimaranense compete na categoria 58 quilos, pelo que o
controlo do peso é uma preocupação constante. Nos dias que
tem passado em isolamento tem
dedicado, com prazer, mais tempo a cozinhar, mas com cuidado
redobrado, porque caso contrário “o peso vai disparar e isso não
é bom”.
“As refeições foram todas alteradas, porque, apesar de ainda estar a treinar uma ou duas
vezes por dia, a intensidade é
completamente diferente. Tenho
aproveitado para fazer comidas
um pouco mais elaboradas em
termos de tempo, tenho inventado um pouco mais. Aumentei só
200 gramas, o que não é nada,
estou estabilizado, 200 gramas
é um copo a mais ou a menos
de água à noite, se estivesse
de férias provavelmente já tinha
aumentado para aí um quilo”, salientou, à mesma fonte. •

Vitória

Atletas das modalidades de saída

© Direitos Reservados
© João Bastos

Caso os Jogos Olímpicos de Tóquio se realizem — algo que ainda
não é certo devido ao surto do
novo coronavírus —, João Sousa
marcará presença. O tenista vimaranense ocupa a 66.ª posição
no ranking congelado da ATP,
algo que segundo os critérios de
qualificação olímpicos permite ao
tenista português assegurar um
lugar na comitiva portuguesa que
vai viajar para Tóquio.No entanto,
o n.º 1 do ténis português não está
confiante na realização do evento
desportivo. “Não acredito que os
Jogos Olímpicos se venham a realizar depois desta situação”, disse
ao jornal A Bola. Esta seria segunda vez que João Sousa marcaria
presença nos Jogos. •

Basquetebol

“Está em causa a sobrevivência dos clubes”
Caso se verifiquem “as condições definidas pelas autoridades competentes, deve
ainda haver basquetebol até
final da presente época – ainda que num formato diferente
- e devem começar a ser definidos os cenários para a época
2020/2021”. A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB)
esteve reunida com as asso-

nense viajou até à Bélgica para
realizar a última prova antes do
apuramento olímpicom mas a
prova acabou por ser cancelada
devido à pandemida de covid-19.
Rui Bragança considera estar
“num limbo”. “Não sabemos se
vai haver prova de apuramento,
nem sequer se há Jogos Olímpicos, mas temos de continuar
a treinar, porque não sabemos
quando vai haver uma data,
tanto pode ser daqui a um mês,
como daqui a três ou quatro e
estamos a tentar manter a forma
física o melhor que podemos”, indicou.

ciações na última quinta-feira.
Em comunicado, o organismo
presidido por Manuel Fernandes
considera que “a reunião decorreu de forma muito positiva”.
Mas mesmo que o cenário mais
provável é a conclusão da temporada, Manuel Fernandes não
descura o impacto desta paragem para os clube. Dias antes
da reunião, citado pelo jornal O

Jogo, o dirigente assumiu preocupações “semelhantes” às de
outras modalidades de pavilhão.
“Está em causa a sobrevivência
dos clubes, porque se é certo
que os clubes deixam de ter receitas, também é certo que não
deixam de ter compromissos assumidos e a precisar de serem
cumpridos, como o pagamento
de salários, água luz”, disse. •

O Vitória aceitou o pedido efectuado pelos seus jogadores estrangeiros, das diferentes modalidades amadoras (basquetebol,
pólo aquático e voleibol), para
regressarem a casa mais cedo e
passarem este período atribulado
com as suas famílias.
O surto do novo coronavírus torna possível o encerramento de
aeroportos e cancelamento de
viagens aéreas para países como
Estados Unidos da América, Canadá e Venezuela, entre outros
e o departamento das modalidades amadoras do Vitória Sport
Clube encetou esforços para que
estes Conquistadores regressassem a casa.

O clube adiantou que o processo negocial para libertar os
atletas estava em curso. “No
entanto, para já, estão de saída
os seguintes atletas”, informou
o clube através de comunicado: no basquetebol masculino
os norte-americanos Marqueze
Coleman, Brandon Parrish, Malcolm Drumwright, Corcontae De
Berry e Tyler Seibring; na mesma
modalidade, no feminino, saíram
A´Lexus Harrison, Kaisa Kuisma e
Meg Wilson; junta-se a aos basquetebolistas o recém-chegado
jogador de pólo aquático Milan
Vitorovic e Brett Rosenmeier e
Christian Ventura, Tássia Oliveira
e Juliana Silva, do voleibol. •

+ DESPORTO
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Campeonatos

© Vitória SC

A Liga deixou a bola de lado — esta
jornada jogou-se a partir do sofá

Série A

AF BRAGA

CAMP. PORTUGAL
VIZELA
BRAGA B
FAFE
VITÓRIA B
MARIA DA FONTE
MERELINENSE
BERÇO SC
MONTALEGRE
MARÍTIMO B
S. MARTINHO
U. MADEIRA
MIRANDELA
PEDRAS SALGADAS
CHAVES SATÉLITE
BRAGANÇA
OLIVEIRENSE
17º CERVEIRA
18º CÂMARA DE LOBOS

PRO-NACIONAL
16 12 2 2
16 11 2 3
16 10 2 4
16 9 3 4
16 7 7 2
16 8 4 4
16 7 4 5
16 6 4 6
16 5 7 4
16 7 4 5
16 6 1 9
16 5 3 8
16 4 4 8
16 3 6 7
16 2 6 8
16 2 6 8
16 2 5 9
16 2 2 12

38
35
32
30
28
28
25
22
22
22
19
18
16
15
12
12
11
8

2-2
1-2
1-1
4-1
2-1
2-3
0-1
2-2
0-2

O Moreirense foi a primeira equipa a “entrar em campo”. Luís
Machado, extremo português,
defendeu a equipa vimaranense
e conseguiu um empate frente
ao Rio Ave. “Foi uma experiência
excelente”, disse o jogador dos
Cónegos no final da partida.
Neste domingo às 16h00, o Belenenses SAD, com João Monteiro
ao comando, enfrentou o Vitória,
representado por Pêpê Rodrigues. E o médio até fez a antevisão da partida, confessando
ter já o hábito de jogar online. O
Vitória acabou por sair da partida

com um triunfo por 2-1. No final
da partida, em jeito de rescaldo,
Pêpê afirmou que o mais importante é a ação de sensibilização.”
“Também é uma situação difícil
para os jogadores”, disse o médio, que se veem impedidos de
fazer o que mais gostam.
Em todos os jogos disputados
durante o fim de semana ficou patente o desejo de voltar
aos relvados até porque, como
Pêpê referiu no final da partida
que disputou, “é difícil para os
adeptos não verem os jogos” das
equipas que apoiam. •

A. F Braga

Taça adiada, campeonatos em “banho-maria”
A Taça da Associação de Futebol
de Braga não se vai disputar no
dia 10 de junho, avançou o presidente da associação, Manuel Machado, à Rádio Alto Ave. Na mesma entrevista, o dirigente disse
não haver ainda uma data para o
regresso dos campeonatos sob a
tutela da Associação de Futebol
de Braga (A.F Braga).
Manuel Machado adiantou que
há vários cenários em cima da
mesa e o futuro dos campeonatos
— Pró-Nacional, Divisão de Honra
Distrital, 1.ª Divisão Distrital, entre
outros — ainda é uma incógnita. Para o dirigente, a conjuntura
mais favorável passaria por terminar os campeonatos, mesmo
que mais tarde do que estava inicialmente previsto. Na entrevista,
Manuel Machado fez saber que o
pior cenário (a não conclusão dos
mesmos) também não está descartado. Tudo dependerá da evolução da pandemia de covid-19.
Na semana passada, a A.F Braga
congratulou os agentes desportivos através de um comunicado:

© Direitos Reservados

DIV. HONRA

1ª DIVISÃO
15
15
14
15
14
15
15
14
15
14
15
15
15
15
15
15

11 1 3 34
9 3 3 30
8 3 3 27
8 3 4 27
6 4 4 22
5 7 3 22
6 4 5 22
7 0 7 21
6 2 7 20
4 7 3 19
4 6 5 18
4 6 5 18
3 4 8 13
3 4 8 13
3 2 10 11
3 2 11 8

1-0
3-1
2-2
1-2
2-3
4-1
1-0
1-2

Série C

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
9
8
6
6
5
5
5
5
4
4
4
2
3
2
0

2
1
2
2
1
3
3
3
2
4
3
3
5
2
2
2

1
2
2
4
5
4
4
4
5
4
5
6
5
7
8
10

29
28
26
20
19
18
18
18
17
16
15
12
11
11
8
2

OP. CAMPELOS
TAGILDE
ASES STA. EUFÉMIA
DESP. S. COSME
UD CALENDÁRIO
CD LOUSADO
GONDIFELOS
SÃO CLÁUDIO

1-1
0-3
3-1
2-3
0-1
2-0
0-2
VS

GD SELHO
SANTO ADRIÃO
U. ALDÃO E CANO
LONGOS
OP. FAMALICÃO
EMILIANOS FC
DELÃES
PRAZINS E CORVITE

AF BRAGA

1ª DIVISÃO

CALVOS
INFIAS
MONTESINHOS
ABAÇÃO
CASTELÕES
MAIS POLVOREIRA
PINHEIRO
SÃO CRISTÓVÃO
SOUTO GONDOMAR
INFANTAS
SÃO FAUSTINO
GÉMEOS
NESPEREIRA

11
10
9
9
10
9
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
5
5
5
4
3
4
3
3
1
1

2
2
1
1
1
1
2
4
1
2
1
0
0

1
1
2
3
4
3
4
3
5
5
6
9
9

26
23
19
16
16
16
14
13
13
11
10
3
3

Jornada 11

Queremos, por isso, agradecer a
postura solidária e responsável
dos dirigentes, equipas técnicas e
atletas dos nossos Clubes.” •

S. PAIO D’ARCOS
PEVIDÉM
VILAVERDENSE
PRADO
CABREIROS
BRITO
RIBEIRÃO
FORJÃES
DUMIENSE/CJP II

Jornada 12

VIATODOS
AMIGOS URGESES
BAIRRO FC
RONFE
PICA
RUIVANENSE
LOURO
PONTE

SUPER LIGA

SOUTO GONDOMAR
GÉMEOS
CASTELÕES
SÃO FAUSTINO
CALVOS
PINHEIRO

1-3
0-2
0-0
1-3
0-0
1-2
0-0
1-1
1-1

CD LOUSADO
OP. CAMPELOS
UD CALENDÁRIO
GONDIFELOS
GD SELHO
DESP. S. COSME
EMILIANOS FC
PRAZINS E CORVITE
SANTO ADRIÃO
ASES STA. EUFÉMIA
TAGILDE
DELÃES
U. ALDÃO CANO
OP. FAMILICÃO
LONGOS
SÃO CLÁUDIO

Jornada 15
SANDINENSES
SÃO PAIO
POLVOREIRA
ANTIME
NINENSE
CELORICENSE
FRADELOS
AIRÃO

POPULAR

“Sabemos o que isso representa
para os nossos Clubes filiados e
o impacto que esta decisão tem
na vida social e pessoal de todos.

ARÕES
SANTA MARIA
SERZEDELO
PORTO D’AVE
TORCATENSE
JOANE
CAÇ. TAIPAS
VIEIRA
SANTA EULÁLIA

AF BRAGA

Série B

PONTE
NINENSE
OS SANDINENSES
PICA
RONFE
BAIRRO FC
ANTINE
AIRÃO
AMIGOS URGESES
VIATODOS
POLVOREIRA
CD CELORICENSE
FRADELOS
SÃO PAIO
RUIVANENSE
LOURO

42
40
35
33
31
27
26
26
24
23
22
21
20
20
19
17
15
8

2
3
5
4
5
5
6
6
8
8
10
7
8
8
8
11
11
14

Jornada 19

VIZELA
BERÇO SC
VITÓRIA B
CHAVES SATÉLITE
FAFE
BRAGA B
U. MADEIRA
BRAGANÇA
OLIVEIRENSE

AF BRAGA

“Todos temos de ficar em casa.
Mas a Liga NOS vai até ti”. Foi
desta forma que a Liga Portugal
anunciou na passada sexta-feira
que a jornada 27 do campeonato
de futebol ia ser jogada de uma
forma muito peculiar.
Neste fim de semana, todos os
clubes da I Liga entraram em
ação de forma virtual, através do
famoso videojogo FIFA 20. A premissa passava por sensibilizar
os adeptos para a importância
de ficar em casa, numa ação desenvolvida em articulação com a
Direção Geral de Saúde.

19 13 3
18 13 1
19 11 2
18 10 3
19 9 4
19 7 6
19 7 5
18 7 5
19 7 3
19 7 2
19 7 1
19 5 6
19 5 5
19 5 5
18 5 4
19 5 2
19 4 3
19 2 2

BRITO
PEVIDÉM
CAÇ. TAIPAS
VILAVERDENSE
FORJÃES
RIBEIRÃO
JOANE
PRADO
ARÕES
TORCATENSE
S. PAIO D’ARCOS
SANTA EULÁLIA
VIEIRA
DUMIENSE/CJP II
SANTA MARIA
PORTO D’AVE
CABREIROS
SERZEDELO

Jornada 16
MERELINENSE
PEDRAS SALGADAS
MIRANDELA
S. MARTINHO
MARÍTIMO B
MARIA DA FONTE
MONTALEGRE
CERVEIRA
CÂMARA DE LOBOS

P.21

1-2
0-5
0-0
2-1
1-0
1-2

MAIS POLVOREIRA
INFIAS
ABAÇÃO
INFANTAS
MONTESINHOS
SÃO CRISTÓVÃO

Série D

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
11
12
12

ACR GUILHOFREI
AC GONÇA
GCD REGADAS
TABUADELO
PEVIDÉM B
S. MASCOTELOS
FC GANDARELA
GDCR FAREJA
GRC ROSSAS
FERMILENSE
ARCO BAÚLHE
GD SILVARES
GD CAVEZ
PINHEIRO
GDC MOSTEIRO
MOTA FC

9
9
9
8
8
8
7
5
5
4
4
4
2
2
1
0

2 1 29
2 1 29
1 2 28
1 3 25
1 3 25
1 3 25
1 4 22
2 5 17
1 6 16
2 6 14
2 5 14
0 8 12
2 8 8
1 8 7
1 10 4
0 12 0

Jornada 12
PINHEIRO
S. MASCOTELOS
GDCR FAREJA
GRC ROSSAS
FC GANDARELA
PEVIDÉM B
AC GONÇA
ACR GUILHOFREI

6-0
1-0
2-1
4-1
2-3
1-0
ADI
1-1

GD SILVARES
GCD REGADAS
GDC MOSTEIRO
FERMILENSE
MOTA FC
GD CAVEZ
TABUADELO
ARCO BAÚLHE

P.22

ARTES E ESPETÁCULOS

N234 QUARTA-FEIRA 25 MARÇO 2020

Já se conhecem os primeiros três
nomes do Suave Fest deste ano

Agenda
Cultural

Festival vimaranense volta em setembro deste ano. Mais nomes serão anunciados ao longo dos
próximos meses. Diversidade e estreias continuam a ser as duas maiores caraterísticas do festival.
A data já está marcada e os primeiros nomes já foram divulgados. A sétima edição do Suave
Fest acontece nos dias 11 e 12
de setembro e o festival volta a
trazer “o melhor da nova música
nacional” ao Largo da Misericórdia. Para além dessa promessa,
uma outra destaca-se no ADN
do festival: a diversidade musical que sobe ao palco do Suave
Fest, que se tem vindo a vincar
cada vez mais ao longo dos anos.
Para já, os três primeiros nomes
confirmados corroboram a premissa — o som de Chico da Tina
difere da dos Utter, que, por seu
turno, se distanciam bastante do
projeto José Pinhal Post Mortem
Experience.
O cartaz, “fechado desde outubro do ano passado”, afiança José
Manuel Gomes, programador do
festival, reflete as mudanças no
panorama musical ao longo dos
últimos anos. E a maior de todas é a “abertura para projetos
novos” que não existia “há 10 ou
15 anos”. “Dantes, era difícil escolher nove bandas. Agora, o difícil
é filtrar nove bandas”, diz. Ainda
assim, “há muitos nomes para
partilhar”. “Teremos bandas muito interessantes e grande parte
delas fará estreia em Guimarães.
Há mais estilos musicais, há artistas de Guimarães e de fora de
Guimarães”, garante José Manuel
Gomes. Para já, foquemo-nos
nos primeiros confirmados.
Os Utter, que juntam membros
de Guimarães, Braga e Famalicão, regressam aos palcos após
um “longo hiato”. O cruzamento
entre o lado mais experimental
da música com o rock progressivo e a eletrónica valeu à banda reconhecimentos de revistas

internacionais como a francesa
Les Inrockuptibles.
Por outro lado, algo entre o
passado e o futuro, situa-se o
grupo José Pinhal Post Mortem
Experience. Uma homenagem
de gente mais nova à obra esquecida do cantor de música
popular pré-pimba, que lançou,
entre 1984 e 1991, três volumes
em cassete e um single. Há um
culto que fervilha e artistas como
Coelho Radioativo e membros
dos Equations que, agora, chega
a Guimarães.
Depois, o fenómeno trap Chico
da Tina: também ele uma estreia
em solo vimaranense. E um reflexo da mudança no “paradigma”
que José Manuel Gomes aponta:
as redes sociais como catapulta
para o sucesso de um artista. Diretamente de Viana do Castelo
e a deslizar de skate com a concertina às costas, o trapstar minhoto tem marcado presença em
diversos festivais portugueses e
cresceu, justamente, nas plataformas internáuticas. Fez sucesso reinventando o género musical ao costume das terras mais a
Norte, Chico da Tina foi o vencedor do primeiro Prémio Mimo de
Música, do festival Mimo.
Enquanto não chegam mais nomes para se juntarem ao cartaz,
há uma outra novidade (ou, se
quisermos, evolução): este ano, o
Mini Suave não se limita apenas à
escola onde atuará uma das bandas confirmadas. As crianças vão
mesmo subir ao palco do Suave
Fest com a banda em questão,
atuando para os presentes no
festival. “É uma singularidade do
Suave Fest”, diz César Machado,
presidente da Convívio Associação, que organiza o festival.
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“O Suave Fest tem trazido bandas na fase inicial dos seus percursos e, depois, essas bandas
revelam-se de uma extraordinária dimensão”, salienta, apontando que esses nomes caem no
cartaz do festival "graças a uma
programação muito criteriosa,
com muita sensibilidade e conhecimento do programador, o José
Manuel Gomes”. E o festival, diz
César Machado, é “reconhecidamente um dos grandes festivais
de verão que se fazem na região”

— e com um “orçamento bastante
menor do que outros da sua dimensão”. “É a boa tradição de se
fazer muito com pouco”, atira.
Perante a pandemia que o mundo enfrenta agora, o presidente
do Convívio frisa que a intenção
é “ter a melhor edição do Suave
Fest”. “Não sei o que vai acontecer”, diz. José Manuel Gomes
mantém a esperança de que, em
Setembro, “vamos todos estar a
celebrar no Largo da Misericórdia”. • NRG
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Apresentação da agenda dos Banhos Velhos cancelada
A apresentação da agenda cultural dos Banhos Velhos de
2020, comemorativa dos dez
anos de atividade artística naquele espaço da vila de Caldas
das Taipas, foi adiada. Inicialmente prevista para esta quinta-feira, dia 26, a organização
informou que a divulgação da
programação cultural “será
convenientemente anunciada,
durante as próximas semanas,
numa altura em que importará
também redefinir algumas datas
nos meses iniciais da temporada
de 2020”.
No comunicado enviado às redações, a organização justifica

o adiamento com a “emergência
de saúde pública de âmbito internacional” e devido ao “estado
de emergência Nacional, decretado pelo Governo”.
“Tal como tem sido já preconizado nos anos anteriores, a programação cultural dos Banhos
Velhos, que em 2020 será comemorativa dos 10 anos de atividade artística neste espaço, contará com várias propostas, desde
espetáculos de música, passando por peças de teatro tertúlias,
cinema e oficinas, numa aproximação às associações e ao tecido artístico local”, lê-se na nota
informativa. •

Música
Bing & Ruth
CIAJG
9 de maio
21h30

Teatro
Vintena MMXX
Salão Paroquial de Pevidém
Até novembro de 2020

Festivais
Suave Fest
Largo da Misericórdia
11 e 12 de setembro
Westway Lab
CCVF/ CIAJG
Outubro

Exposição
Território e Comunidade
Casa da Memória
Permanente
Caos e Ritmo #1
CIAJG
Até 04 de outubro

PASSATEMPOS E INFORMAÇÕES ÚTEIS
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Farmácias
de serviço
Quarta-feira 25 de março

Farmácia Pereira

Alameda S. Dâmaso - Tlf: 253 412 950
Quinta-feira 26 de março

Farmácia da Praça

Rua Paio Galvão - Tlf: 253 523 167
Sexta-feira 27 de março

Farmácia Nobel

Rua de Santo António - Tlf: 253 516 599

Portugal à mesa com

Sábado 28 de março

Farmácia Barbosa

Mário Moreira

Largo do Toural - Tlf: 253 516 184

*Farmácia Faria

R. do Calvário, 201, Serzedelo - Tlf: 253 532 34
Domingo 29 de março

Farmácia Avenida

Efetuar pão em casa

Avenida D. João IV - Tlf: 253 521 122
Segunda-feira 30 de março

Farmácia Paula Martins
Rua Teixeira Pascoais - Tlf: 253 415 833

Uma belíssima maneira de aprender coisas novas, preencher bem o tempo, evitar
confusões na rua, fazer economias, sentir
prazer no útil à família
O pão é um importante e imprescindível alimento e como qualquer outro deve ser conservado
em ótimas condições. É impossível evitar que endureça, porém,
podemos fazer com que não
aconteça tão rápido.
O pão de centeio e de mistura
conservam-se frescos durante mais tempo. O pão de trigo
deve ser comprado em pequenas
quantidades.
O pão tem de “respirar”. Não deve
ser guardado em caixas herméticas. Para evitar que ganhe bolor,
devemos sacudir os resíduos do
pão anterior e manter os seus
abrigos limpos.
Não guardar o pão no frigorífico.
As temperaturas baixas vão tornar que fique duro e seco. Pode
ser conservado, fresco do dia, no
congelador durante algumas semanas. Para o consumir, descongelar à temperatura ambiente.
Comprar pão fresco todos os
dias em vez de quantidades de
sobra. O pão fresco, apresenta
uma côdea estaladiça e dourada.
Se a côdea não apresentar estas
caracteristicas, é sinal que o pão
não é do dia.

Terça-feira 31 de março

Farmácia Lobo

Avenida Londres - Tlf: 253 412 124
*Em regime de disponibilidade

Estima-se que, anualmente, em
Portugal se desperdicem 1 milhão
de toneladas de alimentos e 1/3
do pão que se compra todos os
dias.
O pão quando se encontra duro
pode ser transformado em diversas e maravilhosas utilidades;
1) Levar ao forno a tostar ligeiramente e depois triturar para pão
ralado;
2) Pode ser finamente fatiado,
para torradas, tostado e barrado
com azeite e alho, servir com doce
ou compota, patés, canapés...;
3) Efetuar palitos, temperar com
ervas a gosto e fritar em azeite;
4) Confecionar uma deliciosa
“Açorda de bacalhau e coentros”;
5) Efetuar pequenos cubos (crutões) e levar ao forno a tostar sem
queimar e guarnecer saladas ou
sopas;
6) Confecionar um magnífico “Pudim de pão”
7) Fazer rabanadas...fora da tradição é que são...;
8) Sopas de “cavalo cansado”;
9) A gulosa “Sopa dourada do
Convento de Santa Clara)...
São infindáveis as receitas que se
podem fazer com pão duro.

Dê sangue!
COLHEITA PERMANENTE

Todas as Terças-feiras
das 14h30 às 19h00
Primeiro e terceiro Sábado
de cada mês das 09h00 às 12h30
Local Casa do dador (Azurém)

O que acontece
na sua rua,
no seu bairro,
na sua freguesia...

“Papo-Secos”
Desfazer 15gr de fermento num
pouco de água morna, uns 15 minutos. Num recipiente, colocar
250gr de farinha de trigo, fazer
uma cova, adicionar 1 colher de chá
de sal, 1 colher de chá de café de
açúcar, 1 colher de manteiga derretida, 1,5 dl de leite morno. Amassar, tapar com pano, deixar levedar
até dobrar de volume. Amassar de
novo, envolver com farinha, fazer

É NOTÍCIA!
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CONTAMOS CONSIGO PARA
pequenas bolas iguais. Deixar levedar mais 1 hora. Levar ao forno
quente a 200º, 15 minutos.

Bom apetite! Um abraço gastronómico.
Envie as suas sujestões para: leitor@maisguimaraes.pt

INFORMAR

Telefones Úteis
Polícia Municipal 253 421 222
P.S.P. 253 540 660
G.N.R. 253 422 575
Hospital 253 540 330

BV Guimarães 253 515 444
BV Taipas 253 576 114
SOS 112
CM Guimarães 253 421 200

LIGUE
253 537 250
GERAL@MAISGUIMARAES.PT

FACEBOOK.COM/MAISGUIMARAES

ASSINATURAS 253 537 250

Assine o jornal e receba-o todas as semanas
Na primeira edição de cada mês recebe também a revista Mais Guimarães

MAIS SAL SALGADO ALMEIDA

maisguimaraes.pt

Última

Inspeções automóveis adiadas cinco meses. Governo
garante serviços essenciais para alguns veículos
Os veículos com inspeção periódica
entre 13 de março e 30 de junho ficam com o prazo de inspeção prorrogado por cinco meses contados
da data da matrícula. Os centros de
inspeção encerram (parcialmente)
até dia 30 de junho. No entanto,
há exceções para alguns veículos,
que podem recorrer a inspeção
com marcação. É o caso de ligeiros
licenciados para o transporte público de passageiros e ambulâncias,
os ligeiros de passageiros (M1), utilizados para transporte internacional, para deslocação autorizada,
os utilizados no transporte escolar, entre outros.
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Teleférico
Manifestações de
solidariedade

Crescem os
casos de Covid-19

Apesar dos tempos difíceis,
os vimaranenses têm
conseguido fintar os dias de
isolamento social. Ora através
de mensagens positivas
coladas nas janelas ora com
concertos improvisados, a
cidade-berço mostra que há
vida para além da pandemia.

Até ao fecho desta edição
eram 2362 o número de casos
confirmados com Covid-19.
Havia ainda 11842 pessoas
em vigilância e 15 474 casos
suspeitos
O novo coronavírus já
provocou 33 mortes em
território nacional.

