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A cidade está deserta. Guima-
rães está como nunca a vimos: 
de alma despida, sem gente, 
sem abraços calorosos, sem 
brindes nas tascas e bares do 
nosso centro histórico.
 Somos levados, nestes dias, 
a olhar uma cidade triste, uma 
penumbra do que já foi.
 Também nós sentimos agora 
a falta do mais elementar, do 
contacto livre e desimpedido 
com aqueles que amamos: de 
beijos e abraços, e que sauda-
de de estar. Que saudades de 
estarmos com todos os nos-
sos, familiares e amigos, e de 
podermos confraternizar como 
sempre. Éramos mesmo tão 
felizes e não sabíamos!
 Valorizamos agora o mais ele-
mentar, provavelmente o que 
deveríamos antes valorizar 
mais.
 Deixamos de pensar, ainda que 
seja por instantes, consideran-
do o estarmos confinados às 
nossas habitações há menos 
de 03 semanas, que ser uma 
pessoa bem-sucedida era uma 
pessoa com uma excelente 
carreira profissional, com casa 
e carro topo de gama, com fa-
mília irrepreensivelmente bem 
arranjada, com idas mais que 
frequentes ao cabeleireiro, aos 

shoppings mais badalados, fé-
rias de sonho para preenche-
rem as capas nas redes sociais 
e filhos com roupas de marca 
a cumprirem todos os pressu-
postos para serem cópias fieis 
dos pais que tiveram. 
 Agora, recolhidos ao nosso 
mais curto espaço, com au-
sência dos filhos, dos pais, dos 
avós, dos primos, tios… e dos 
amigos, dos grandes amigos 
e dos outros, descobrimos o 
que verdadeiramente importa: 
O amor e todas as suas mani-
festações!
 A saudade vai-nos apertan-
do o peito. A ânsia de voltar a 
encontrar os que amamos é 
muita.
 Não sabemos quando o po-
deremos voltar a fazer em se-
gurança. O raio do vírus é que 
sabe!
 A nós, para aumentarmos a 
probabilidade de os poder-
mos voltar a encontrar como 
sempre, resta-nos fazer algo 
simples: ficar em casa e cum-
prir todas as precauções. É tão 
pouco o que nos é pedido, e 
simultaneamente, tão difícil de 
concretizar. Difícil pelo papel 
inerte em que nos coloca.
 Cuidem-se. Cuidemos uns dos 
outros!

Éramos tão felizes e não sabíamos

30 de Março de 2020
9:00 – Acordo e vou tomar o pe-
queno-almoço enquanto consul-
to no telemóvel como estão a 
evoluir os “futuros” do álcool gel. 
Comprei uma data destes contra-
tos e até agora tem sido sempre 
a subir. É como o ouro, mas ainda 
mais raro.

10:30 – Já de banho tomado, pre-
paro-me para sair. Temos que 
evitar ao máximo fazê-lo, mas 
já só tenho uma máscara e meio 
litro de álcool gel e mais vale pre-
venir do que remediar.

10:50 – A caminho da farmácia, 
sou mandado parar pela GNR, 
que pergunta o que é que eu es-
tou a fazer na rua – Não sabe que 
é para ficar em casa? Sei – res-
pondo-lhe eu – mas é que preciso 
mesmo de ir à farmácia, é impor-
tante.

11:40 – Depois de aguardar 20 
minutos pela minha vez, lá sou 
atendido. Só me podem dispen-
sar 2 máscaras e um frasco de ál-
cool gel. Que raio! Gastei a última 
máscara que tinha para vir à far-
mácia e só me dão duas novas. 
Vá lá… ainda fico a lucrar uma. O 
álcool gel está caríssimo. Por um 
lado, custa-me dar quase cinco 
euros por um frasco de álcool de 
100 ml, mas visto de outra for-
ma, isto só confirma que a minha 
aposta nos “futuros” do álcool gel 
vai continuar a dar lucros.

12:00 – Faço o almoço.

13:00 – Almoço enquanto vejo o 
telejornal. Atualização do número 
de casos e do número de mortos. 
Parece que as coisas estão a evo-
luir dentro do esperado. Estamos 
melhor do que a Itália e do que 
a Espanha, o que é normal visto 
que nós portugueses acatamos 
as ordens e ficamos em casa, ao 
invés de andar para aí a passear 
como se nada fosse.

14:00 – Vou passear o cão. Ele 
também precisa de arejar e fazer 

as suas necessidades. Eu, como 
já estou farto de estar em casa, 
aproveito a oportunidade para 
espairecer um bocado.

14:10 – Encontro o mesmo GNR 
de há um bocado. Está irritado 
por eu ainda andar na rua. Expli-
co-lhe que eu estive sempre em 
casa e que só vim passear o cão. 
Não fosse o bicho ter as suas ne-
cessidades e eu estaria em casa 
quietinho pois não sou como os 
espanhóis e os italianos, que não 
sabem fazer o que lhes mandam. 
O homem não fica convencido e 
diz que se me volta a ver na rua, 
multa-me por desobediência. 
Termino o passeio mais cedo e 
volto a casa.

15:30 – Farto-me de ver televisão, 
afinal de contas, a televisão du-
rante a tarde só dá programas 
para velhos. Aproveito para ir 
ao supermercado buscar alguns 
bens essenciais como papel hi-
giénico e cápsulas para a máqui-
na do café.

16:20 – Regresso do supermerca-
do. Estava cheio de gente. Ainda 
por cima não tinham nenhuma 
indicação a limitar o número de 
pessoas. É uma inconsciência. 
Anda um indivíduo a ter um mon-
te de cuidados para não apanhar 
o vírus e as pessoas em vez de fi-
car em casa, andam nas compras 
a tossir umas para cima das ou-
tras. Além disso, tive que gastar 
outra máscara. Amanhã vou ter 
que voltar à farmácia.

18:00 – Depois de uma sesta re-
cuperadora, ligo o computador e 
ponho-me a ver o que se passa 
nas redes sociais. Há vídeos e 
“memes” para todos os gostos. 
Até parece que as pessoas estão 
a disfrutar deste tempo de reclu-
são. Eu cá continuo farto de estar 
em casa.

19:00 – Faço o jantar.

20:00 – Vou passear o cão. Tenho 
que ter cuidado, o GNR já não 
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deve andar por aí, mas nunca 
fiando.

20:50 – Não estava quase nin-
guém na rua. Deu para fazer um 
passeio mais longo. O cão já es-
tava farto de andar, mas também 
lhe faz bem o exercício. Além 
disso, chego mesmo a tempo de 
ver o fim do telejornal e de ouvir 
o discurso do Rodrigo Guedes de 
Carvalho. É inspirador. Faz-me 
lembrar um filme que eu vi uma 
vez sobre o Winston Churchill. 
Isto é como dizia o outro: Cada 
um tem o Churchill que merece!

22:00 – Hora de ir à varanda 
aplaudir os profissionais de saú-
de. Se não fossem pessoas como 
eu, que realmente lhes mostram 
o quão importante eles são, não 
sei se eles conseguiriam conti-
nuar a fazer o trabalho que fa-
zem, a ter que usar cuecas a 
fazer de máscaras por causa da 
falta de material e outras coisas 
do género.

24:00 – Chega de televisão por 
hoje. Deito-me na esperança que 
o dia de amanhã seja um boca-
do menos monótono. Isto de 
não poder sair de casa está a dar 
cabo de mim. •

José Rocha
e Costa



https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLr9ogxGQBEHKh-G7JKgCMky4afmGjN97t%26fbclid%3DIwAR0sweeVZEvkokdJdkISIpcykURI3v6jpB51iAxvp0KHXAvSzFOV1Ks4zIQ&h=AT2MCCQC8xlk2UGxf3hR2fsXNaN6xzYts5MYPDZmtq37bm3pJtYO9eh28nm_6_2PBSoAuaigKsUSpcUCLndiEmkiyrA6KPjewptFq0Po70J2AWXhgkKmRvgQXahxXR_9x8z0og


DESTAQUEP.04

Do infantário à 
universidade, 
fechados em casa 
e a tentar aprender  
O novo coronavírus revelou fragilidades e apanhou 
todos de surpresa. Na educação, aposta-se no ensi-
no à distância, mas nem todos os alunos têm aces-
so às novas tecnologias. E os professores começam 
já a ficar “exaustos”. • Nuno Rafael Gomes

As diferentes divisões de casa 
servem, agora, de sala de aula e 
recreio. As aulas virtuais podem 
ser o futuro, mas “ninguém es-
tava a contar com esta situação” 
e que o futuro chegasse acom-
panhado pelo isolamento social 
para combater um vírus. As es-
colas estão despidas de gente há 
semanas, faz-se o possível para 
contornar a situação e providen-
ciar o melhor ensino que a dis-
tância permite. Entre reuniões, 
dúvidas que chegam em forma 
de e-mails, aulas por preparar e 
uma adaptação a um (temporá-
rio) modo de viver, os professo-
res desdobram-se em trabalhos 
para que tudo decorra com a 
normalidade possível. 
 “Tem sido muito complicado”, 
desabafa Maria do Rosário Vieira, 
professora na EB 2,3 Abel Sala-
zar, em Ronfe. Este ano, a vima-
ranense leciona História a quatro 
turmas do 5.º ano de escolarida-
de. Saídas do ensino primário, 
são muitas as crianças que ainda 
não conseguem fazer-se valer 
das ferramentas da internet para 
aprender — e nem todas têm os 
pais em casa, em regime de te-
letrabalho. A professora diz mes-
mo que há “bastantes meninos 
sem facilidade de acesso à inter-
net e muitos deles sem telemó-
vel”, sequer. “Não tem sido muito 
fácil, a gestão com pais e alunos. 
Muitos meninos não conseguem 
abrir e-mail, alguns apagam a in-
formação sem querer. Diria que 

40% dos meus alunos não dá 
feedback ao trabalho que está a 
realizar. Há miúdos que não têm 
forma de trabalhar”, conta. 
 Foi repentino e apanhou todos 
de surpresa. Por isso, Maria do 
Rosário Vieira explica que a es-
cola tentou resolver a situação 
com a criação de um e-mail para 
cada turma. Só que também 
há pais que não sabem usar o 
e-mail. Aí, cabe ao professor fa-
zer o melhor que pode para dar 
a volta ao problema e explicar, 
também aos pais, o que fazer. 
As reuniões entre professores 
são realizadas por videoconfe-
rência, e agora serão ainda mais 
frequentes. Preparam-se fichas 
para que as crianças trabalhem 
em casa, estuda-se a melhor 
forma de ensinar. E, como numa 
sala de aula, há sempre dúvidas 
por parte dos mais novos: “Esta-
mos constantemente a receber 
e-mails dos miúdos porque não 
conseguem responder a certa 
questão.” Por isso, defende que 
“os pais devem ser os primei-
ros a receber as tarefas”, já que 
as crianças, em casa, também 
precisam “de ter alguém que as 
oriente”. 

Trabalhos dobrados 

Entre todo o trabalho, o cansaço 
acumula-se. A exaustão dos pro-
fessores é já assunto em diver-
sos níveis de ensino. “Estes dias 

valeram mais do que um período 
inteiro. Foram dias muito exigen-
tes, houve muito trabalho e mui-
tos sacrifícios”, disse Filinto Lima, 
presidente da Associação Nacio-
nal de Diretores de Agrupamen-
tos e Escolas Públicas (ANDAEP), 
citado pela Lusa. “Os professores 
estão a trabalhar muito mais. Há 
muito cansaço, já se começa a 
notar que estão a ficar exaus-
tos”, contou à Lusa o presidente 
da Sindicado Nacional do Ensino 
Superior (SNESup), Gonçalo Leite 
Velho. Por cá, a Universidade do 
Minho fez a transição para o en-
sino digital e anunciou medidas 
para o decorrer deste segundo 
semestre (ver página 09). 
 E Mário Nogueira, secretário-
-geral da Fenprof, frisou que “os 
professores foram confrontados 
com um trabalho diferente para 
o qual não têm formação”, já que 
a classe docente portuguesa “é 
das mais envelhecidas da Euro-
pa”. De acordo com um relatório 
anual sobre educação da OCDE 
apresentado em setembro do 
ano passado, apenas 1% dos 
professores portugueses tem 
menos de 30 anos. 
 E a vimaranense tem de orien-
tar, também, o filho. José estuda 
numa outra escola e está no 6.º 
ano. “Nos primeiros 15 dias não 
foi muito fácil. Como o ritmo não 
é o mesmo da escola, demora-
va muito mais tempo para reali-
zar as tarefas. Claro que na sala 
de aula é muito mais dinâmico”, 
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conta. Contudo, da parte da es-
cola do filho, desde o início que 
os e-mails com as tarefas são 
encaminhados para os pais — e 
não foram poucos os trabalhos 
que José teve de fazer. “Nem 
sempre foi fácil gerir o meu tra-
balho com o dele. Ele está no 6.º 
ano e, nesta idade, eles precisam 
de orientação. Muitos achavam 
que já estavam de férias e que 
não tinham de cumprir certas 
horas.” 
 Contudo, Maria do Rosário Viei-
ra perspetiva que, agora, os pro-
fessores acabarão por perceber 
como se organizará o 3.º perío-
do. Ainda não há decisão toma-
da pelo Ministério da Educação  
quanto à avaliação do final do 
terceiro período. Contudo, Tiago 
Brandão Rodrigues disse, em en-

trevista à Renascença, que “tudo 
indica” que as aulas do 3.º perío-
do serão à distância. O anúncio 
sobre a conclusão deste ano leti-
vo acontecerá, certamente, a 09 
de abril, data indicada por Antó-
nio Costa. 
 Para resolver a situação de al-
guns alunos sem acesso a novas 
tecnologias, o ministro da Edu-
cação adiantou que há soluções 
em análise: “Estamos a traba-
lhar para mitigar esta questão. 
Quando não é possível, temos de 
aceder a meios mais tradicionais, 
como a utilização de canais que 
estejam na TDT.” 
 Para os alunos do 9.º, 11.º e 12.º 
ano, sujeitos a exame nacional, 
não há, para já, alterações às 
datas fixadas. Mas as inscrições 
são realizadas online. 
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 Para a vimaranense, “os miúdos 
não terem aulas” não é uma op-
ção viável. “Ainda não tive muito 
tempo para pensar nesta situa-
ção, mas não acho favorável que 
a escola encerre. Ou se anteci-
pariam as férias grandes ou, até 
maio, saberíamos se as coisas 
voltariam mais ou menos à reali-
dade. Não sabemos como vai ser, 
mas sabemos que vamos ter de 
trabalhar”, diz. E mesmo as aulas 
digitais podem ser complicadas: 
“Já em reuniões com professo-
res, por videoconferência, é com-
plicado e nem toda a gente se 
ouve. Com 20 meninos, a dinâ-
mica não é fácil. E a nossa inter-
net tem de aguentar todo esse 
trabalho.” Ainda assim, Maria do 
Rosário Vieira garante: “Estamos 
a fazer o nosso melhor.” 

Respostas a nível 
municipal

Por cá, ficou a garantia de que 
a autarquia irá apoiar os alu-
nos que necessitem de material 
tecnológico para que o ensino à 
distância se efetive, desde que 
a situação económico-financeira 
o justifique. A novidade foi dada 
por Domingos Bragança, presi-
dente do município, na última re-
união de câmara. Pelo menos dez 
situações foram resolvidas na 
semana passada, assegurou, na 
altura, a vereadora da Educação 
ao Mais Guimarães. “Os agru-

pamentos conseguiram resolver 
algumas situações por disponibi-
lidade de meios tecnológicos que 
eles próprios dispõem ou por que 
encontrara na comunidade quem 
ajudasse: Juntas de Freguesia, 
IPSS, etc.”, explicou Adelina Paula 
Pinto. De acordo com a também 
vice-presidente, a autarquia tem 
500 tablets disponíveis caso as 
aulas presenciais não se iniciem 
no terceiro período. Adelina Pau-
la Pinto assegurou que garantir 
o acesso dos alunos à internet 
não será “particularmente di-
fícil”. A Plataforma +Cidadania 
também é apontada como uma 
boa opção pela Câmara Munici-
pal de Guimarães. “É um espaço 
seguro de aprendizagem, cola-
boração e partilha, destinada ao 
1.º ciclo”, lê-se numa partilha nas 
redes sociais do município. “Na 
Plataforma +Cidadania estão 
disponíveis jogos, atividades e 
desafios, dinâmicos e lúdicos, re-
lacionados com as temáticas de 
Currículo Local, Educação para a 
Cidadania e Conteúdos Curricu-
lares”, acrescenta.

Para as crianças do 
infantário: rotinas e 
brincadeiras

“É muito importante explicar o 
que está a ser vivido.” Este é um 
dos conselhos que Arminda Silva, 
educadora de infância no Patro-
nato de São Sebastião, deixa aos 

pais das muitas crianças que, por 
estes dias, também se encon-
tram em casa a cumprir o isola-
mento social profilático devido à 
pandemia do novo coronavírus. É 
que para uma criança, “perceber 
que temos de estar em casa, nos 
mesmos espaços, não é fácil”. 
Já Rebecca Goertzel, diretora de 
uma escola primária em Seattle, 
nos Estados Unidos, refere, num 
artigo da National Geographic, 
que “as crianças precisam de sa-
ber que os adultos estão a traba-
lhar em conjunto para garantir a 
sua segurança”.
 Tranquilizar é uma das partes da 
solução para atenuar a situação. 
Por isso, o acesso aos noticiários 
e às redes sociais, “sobretudo 
quando a taxa de infeção conti-
nua aumentar”, é uma das dicas 
deixadas por Rebecca Goertzel. 
“Muita da imaginação das crian-
ças pode seguir numa direção 
semelhante a um apocalipse 
zombie”, diz.
 A tarefa não é fácil e há quem 
não tenha jardim ou varanda, 
estando confinado ao seu apar-
tamento, por exemplo. Junte-se 
a isso a quebra na rotina a que 
a criança estava habituada e há 
um desafio pela frente; contudo, 
há formas de contornar a reali-
dade.
 Para a Arminda Silva, a rotina 
é prioritária. E brincar, claro, faz 
parte. Juntar as duas vertentes 
é possível, claro: “É importan-
te que as crianças percebam os 
momentos que o dia tem e os 
pais podem e devem ajudá-las 
a dar continuidade ao trabalho. 
Os primeiros educadores são os 

pais e temos de confiar que há 
uma certa pedagogia que os pais 
procuram estabelecer.” Por isso, 
apesar das brincadeiras, os limi-
tes devem ser impostos, já que 
“se houver muita permissividade, 
isso pode influenciar o compor-
tamento da criança”. Isto porque 
“não deve haver quebra nas re-
gras e rotinas”. Mas a educado-
ra de infância frisa que também 
“não é nada fácil para os pais.”
 Por isso, a educadora de infân-
cia vimaranense sugere que, 
em casa, para facilitar a vida às 
crianças e aos pais, se aposte 
nos “jogos de movimento”, para 
trabalhar a motricidade: seja 
através da dança ou das ativida-
des de expressão dramática, são 
muitas as opções. “Sabemos de 
pais que, em casa, arranjaram 
um pequeno espaço para, de 
certa forma, as crianças tenham 
algo parecido aos infantários”, 
conta. E continuar com as ativi-
dades que normalmente seriam 
realizadas nos infantários tam-
bém é uma boa forma de distrair 
os mais novos e contribuir para 
que as aprendizagens se mante-
nham, ainda que não da mesma 
forma. “Quando isto aconteceu, 
estávamos a trabalhar a temá-
tica do Dia do Pai. Continuamos 
a dar sugestões para atividades 
todos os dias. Não temos uma 
plataforma, mas estamos em 
articulação e em constante co-
municação com os pais, princi-
palmente a partir do Facebook”, 
explica.
 Nas redes sociais e em outras 
plataformas, há muitas respos-
tas para incertezas dos mais 

novos (e dos mais velhos). Ar-
minda Silva recomenda utilizar a 
internet para recolher conselhos 
e dicas para lidar com esta nova 
realidade (não esquecendo que 
o acesso ao mundo virtual por 
parte das crianças, como foi re-
ferido acima, deve ser limitado). 
“Há um aumento de vídeos para 
explicar o que é o novo corona-
vírus e por que motivo têm de 
estar em casa”, diz.
 A Direção-Geral da Saúde lan-
çou um jogo, o “Stop Contágio”, 
para toda a família. Os parti-
cipantes têm de responder a 
perguntas sobre o SARS-Cov-2, 
que provoca a Covid-19, e há 
uma responsabilidade acresci-
da: por cada pergunta errada, 
um continente é afetado pelo 
vírus. A mensagem é clara: in-
formar para que o risco de con-
tágio seja menor, uma vez que 
este problema é global. Porque 
um pai informado encontrará a 
melhor forma de explicar, sem 
alarmismos, o porquê de termos 
de nos isolar e evitar o contacto 
social. Por isso, é importante en-
sinar a correta higienização das 
mãos (e não só).
 Para além disso, as crianças po-
dem também dar uma mão nas 
lides domésticas: “Devem ser 
criados momentos do dia para 
se fazer algo mais orientado. 
Ajudar as crianças a participar 
em algumas tarefas como pôr a 
mesa, arrumar o quarto, limpar 
alguma coisa. Ajuda a criança a 
ter regras de uma forma lúdica e 
também contribui para manter a 
calma. Também se aprende mui-
to com as tarefas domésticas.” •



Foi criada a linha 3060 para onde se pode enviar mensagens escritas gratuitamente.
E as mensagens não ficam registadas na fatura mensal.  

Confinadas em casa em período 
de isolamento social, as vítimas 
de violência doméstica enfren-
tam mais um problema: durante 
todo o dia, terão de conviver com 
o agressor. E isso poderá levar a 
uma possível subida nos casos 
de violência doméstica ao lon-
go deste período — os números 
da China, o primeiro país a ba-
ter-se com o novo coronavírus, 
espelham essa preocupação. De 
acordo com um artigo do início 
de março da Sixth Tone, um site 
de jornalismo de investigação 
em temas chineses, só na região 
de Hubei, os relatórios de violên-
cia doméstica duplicaram desde 
que se decretou a quarentena 
obrigatória.
 De forma a antecipar esses 
números, foi lançado o número 
3060: um serviço de SMS em 
Portugal para prestar auxílio às 
vítimas de violência doméstica 
ao longo do período de isola-
mento social no país. E tudo foi 
pensado para proteger a vítima: 

“No isolamento estamos consi-
go. Escreva quando não puder 
falar.” O serviço funciona todos 
os dias e a todas as horas, é grá-
tis e “garante a confidencialida-
de, uma vez que não fica qual-
quer registo no detalhe mensal 
das faturas”, como explica co-
municado do Governo.
 A responder à SMS enviada es-
tará a equipa especializada da 
Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género (CIG), que 
se articula com a Rede Nacional 
de Apoio às Vítimas de Violência 
Doméstica, como já acontece 
com a linha telefónica 800 202 
148. Existe também um novo 
e-mail de emergência, o vio-
lência.covid@cig.gov.pt. Outra 
opção é ligar para as estrutu-
ras dedicadas a cada região. Em 
Guimarães, a estrutura de apoio 
é o Gabinete de Apoio à Vítima 
(253 421 200, 800 202 292 ou 
969 265 107).
 Os vizinhos também poderão 
ajudar. A CIG aconselha a que, 

No isolamento social, uma mensagem 
pode salvar vítimas de violência doméstica 
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nesta situação, se partilhe o 
número de telemóvel, demons-
trando-se estar “vigilante e dis-
ponível para ajudar”. Difundir a 
informação relativa à temática 
também será possível, impri-

mindo-se a documentação pre-
sente no site da CIG e colocan-
do-a nos corredores ou entrada 
dos prédios, por exemplo. Tam-
bém se poderá ligar para a linha 
da APAV (116 006), por exemplo.

 Desde 19 de março, já chega-
ram 40 pedidos de ajuda ou de 
informação aos canais habituais 
da CIG, adiantou a secretária de 
Estado para a Cidadania e Igual-
dade, Rosa Monteiro, à Lusa. •

Teste do pezinho, vacinas e consultas 
de vigilância não devem ser adiadas

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
alerta que o teste do pezinho 
deve ser feito entre o 3.º e o 6.º 
dia de vida e não pode ser adia-
do, assim como as vacinas e as 
consultas de vigilância da saúde 
infantil e juvenil.
 Numa nota divulgada no site, a 
DGS diz que os constrangimen-
tos impostos pela pandemia de 
covid-19 podem constituir “um 
factor de agravamento de even-
tual desequilíbrio das dinâmicas 
familiares” e sublinha que se 
torna nesta altura relevante a 
“reavaliação do risco familiar e 
respcetiva intervenção preventi-
va pelas equipas de família, com 

eventual suporte dos núcleos de 
apoio a crianças e jovens em ris-
co”.
 A autoridade nacional de saúde 
diz que não devem ser adiadas 
nem o rastreio ao recém-nascido 
previsto no Programa Nacional 
do Rastreio Neonatal (PNRN) – 
teste do pezinho -, nem as con-
sultas de vigilância do Plano Na-
cional de Saúde Infantil e Juvenil 
(PNSIJ), nem o cumprimento do 
Programa Nacional de Vacinação 
(PNV). Recorda que o teste do 
pezinho deve ser feito entre o 3.º 
e o 6.º dia após o nascimento, no 
mesmo momento da 1.ª consulta 
médica programada que deve-

rá ocorrer na 1.ª semana após o 
nascimento.
 A informação divulgada pela 
DGS reforça ainda as medidas 
aconselhadas para evitar o con-
tágio das crianças e da famí-
lia que se deslocam ao serviço 
de saúde. Entre as orientações 
propostas, é aconselhado que a 
deslocação seja programada em 
família, que a criança seja acom-
panhada por um só cuidador e 
que se evitem acumulações em 
sala de espera de utentes, cum-
prindo as regras de distancia-
mento social e de higienização 
pessoal emanadas das orienta-
ções da DGS. •
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Linha da ANF permite fazer 
encomendas e receber 
medicamentos em casa
É gratuita e garante “o acesso a 
medicamentos com aconselha-
mento farmacêutico 24 horas 
por dia”. A linha 1400, criada pela 
Associação Nacional das Far-
mácias (ANF), já se encontra em 
funcionamento em todo o con-
tinente e ilhas e permite fazer 
encomendas sem ser necessário 
sair de casa.
 O cidadão poderá escolher a 
farmácia e, ao longo do atendi-
mento, será informado acerca 
das farmácias “mais próximas 
com os medicamentos disponí-
veis”. E “há diversas modalida-
des de entregas ao domicílio ga-
rantidas”, lê-se em comunicado 
da ANF. “As farmácias garantem 
a dispensa de medicamentos ao 
domicílio, em todo o país, com 
serviços próprios, em pareceria 
com autarquias, IPSS e os CTT”, 
reforça o comunicado.
 A linha é especialmente reco-
mendada “às pessoas que, pela 
sua idade ou condição de saú-
de, se devem abster de qual-
quer saída à rua durante a pan-
demia” da Covid-19. Também 
por isso, o centro de atendi-
mento dá prioridade a pedidos 
“de doentes crónicos e pessoas 
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com mais de 60 anos”. O nú-
mero pode ainda ser utilizado 
para planear visitas à farmácia, 
de forma a evitar aglomerados. 
Paulo Cleto Duarte, presiden-
te da ANF, apelou para não se 
“sobrecarregar a linha com pe-
didos desnecessários”, de for-
ma a “responder de imediato 
às necessidades urgentes e das 
pessoas mais frágeis”. •
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Área Dedicada à Covid-19 a funcionar 
no Centro de Saúde da Amorosa
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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”.
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Desde o último sábado, o Centro 
de Saúde da Amorosa passou 
a ter uma Área Dedicada para 
avaliação e tratamento de doen-
tes infetados com a Covid-19. 

A criação da ADC-Comunidade 
resulta de uma parceria entre 
o Agrupamento de Centros de 
Saúde do Alto Ave e a Câmara 
Municipal de Guimarães. O Centro 

de Saúde da Amorosa não atende 
apenas vimaranenses: também 
os casos suspeitos de Vizela se-
rão encaminhados para esta ADC.
 Assim, passam a existir apenas 

dois tipos de unidades nos cuida-
dos de saúde primários para dar 
efeito ao cuidado personalizado 
à população. As ADC atendem 
apenas utentes com queixas res-
piratórias, como tosse persistente 
ou agravada, ou febre (acima 
dos 38º). Naquele espaço, os 
profissionais de saúde avaliarão o 
estado de saúde do doente; quer 
isto dizer que nem todos os que 
se desloquem ao Centro de Saú-
de da Amorosa serão internados, 
podendo, como tem sido habitual 
em muitos casos, receberem 
acompanhamento a partir do seu 
domicílio.
 Já as Áreas Não Dedicadas res-
pondem por todos os serviços 
mínimos, “onde se inclui também 
a receção de altas hospitalares, 
exceto as doenças respiratórias 
agudas ou agudizadas ou febre”.
 A ADC-Comunidade procurará dar 
resposta a pessoas com suspeita 
de infeção, identificará doentes 
com indicação para tratamento 
domiciliário e doentes com indi-
cação para avaliação médica nas 

Áreas Dedicadas COVID-19 nos 
Cuidados de Saúde Primários. 
Também identificará “potenciais 
doentes com indicação para 
avaliação médica nas Áreas De-
dicadas COVID-19 nos Serviços de 
Urgência”, informa comunicado 
da Câmara Municipal.
 O ACES do Alto Ave reforça que 
o meio privilegiado para se ser 
encaminhado para aquela ADC 
é o telefónico. Por isso, o diretor 
executivo da mesma entidade 
salienta que o acesso deve ser 
feito através, preferencialmente, 
de referenciação da linha SNS24; 
contudo, também se pode ser 
referenciado através do Centro 
de Saúde ou, em última hipótese, 
por iniciativa do próprio utente. 
Há ainda uma linha de telefone de 
apoio desta ADC: 253 421 344.
 “Esta medida resulta da reorga-
nização dos recursos humanos 
e materiais afetados à prestação 
de cuidados de saúde no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) para dar 
resposta à avaliação e tratamento 
dos doentes”, lê-se ainda. • 
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Autarquia ativa
Plano de Emergência
O encerramento da Ecovia/Ciclovia; o encerramento de todos os parques de lazer do concelho, municipais 
ou das freguesias; o encerramento dos cemitérios municipais e das freguesias foram algumas das medidas 
tomadas pela autarquia no âmbito do Plano de Emergência.
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A Câmara Municipal de Guimarães 
decretou a ativação do Plano Mu-
nicipal de Emergência, que vigora 
desde a meia noite do passado 
sábado, dia 28 de março.
 A decisão foi tomada no âmbito 
da reunião da Comissão Municipal 
da Proteção Civil, que decorreu no 
final da tarde desta sexta-feira, 
revela a Câmara de Guimarães 
em comunicado. A medida jus-
tifica-se pelo aumento de casos 
de infeção no distrito de Braga e 
no concelho de Guimarães e pela 
iminência de uma situação de 
acidente grave provocada pela 
infeção do Coronavírus.
 Ao abrigo da decisão, o autarca 
Domingos Bragança, Presidente 
da Câmara e máximo responsá-
vel da Proteção Civil Municipal, 
emitiu um despacho onde cons-
tam as seguintes medidas que 
se adicionam às vigentes até à 
data: o encerramento da Ecovia/
Ciclovia; o encerramento de todos 
os parques de lazer do concelho, 
municipais ou das freguesias; 
o encerramento dos cemitérios 
municipais e das freguesias, ex-
ceto para a realização de funerais; 
a suspensão de todas as feiras 

semanais de todo o território 
municipal, incluindo nestas os 
pequenos mercados de venda de 
produtos alimentares, de origem 
animal ou vegetal.
 No encerramento incluem-se 
as feiras semanais do território 
concelhio, como a feira Retalhista 
de Guimarães, feiras de Pevidém 
e São Torcato, feira de Caldas 
das Taipas, Mercado da Segun-
da-mão, pequenos mercados de 
venda de produtos alimentares, 
de origem animal ou vegetal.
 A evolução epidemiológica no 
concelho de Guimarães, até à 
meia noite de segunda-feira, 30 
de março, e segundo os dados 
fornecidos pelo ACES do Alto Ave, 
registava 115 casos confirmados 
de infetados, 758 casos em 
vigilância.  “Esta situação exige 
a tomada de medidas excecio-
nais e temporárias com vista a 
robustecer e alargar o esforço de 
contenção da propagação epidé-
mica, com o que se procura evitar, 
a todo o custo, um cenário de sa-
turação dos meios de assistência 
hospitalar e, assim, proteger a 
vida dos cidadãos mais grave-
mente afetados pela COVID-19”, 

Unidade 
de Rastreio 
instalada no 
Multiusos 
A estrutura da unidade de ras-
treio à COVID-19 no Multiusos 
de Guimarães está em funciona-
mento desde o passado sábado, 
28 de março, numa articulação 
definida entre a Câmara Munici-
pal de Guimarães, a Administra-
ção Regional de Saúde do Norte 
e UNILABS.
 Segundo comunicado da 
autarquia vimaranense, numa 
primeira fase serão realizados 
100 rastreios por dia e destinam-
-se apenas aos utentes críticos 
indicados pela ARS-Norte.  A 
autarquia irá ainda disponibilizar 
uma linha de contacto pela UNI-
LABS aberta à comunidade a fim 
de efetuar agendamento para 
novos testes. 
 No mesmo comunicado, o Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Guimarães, Domingos Bragança, 
reafirma que “a prioridade de 
rastreio a todos os utentes de 
Lares de Idosos e Cuidadores, 
no sentido de minimizar a propa-
gação do vírus e contribuir para 
o bom funcionamento das ins-
tituições nas respostas sociais 
à população idosa”. A autarquia 
irá ainda assumir, se necessário, 
os custos financeiros deste 
rastreio, pode ler-se no mesmo 
documento. •

escreve a autarquia. O Plano de 
Emergência Municipal pode ser 
consultado no seguinte website: 
https://www.cm-guimaraes.pt/
pages/315.
 Recorde-se que, seguindo a 
orientação da Direção Geral de 
Saúde e o Conselho Municipal 

de Proteção Civil, o Município de 
Guimarães decidiu tomar várias 
medidas preventivas em 11 de 
março, ficando em vigor até 05 de 
abril.  Nessa data, será efetuada 
uma reavaliação da situação 
da Covid-19 e, caso necessário, 
extendido o prazo de vigência. • 

Conselho Consultivo para a Economia: “Temos agora ideias muito mais 
claras das necessidades da comunidade”

Durante toda a tarde da passada 
segunda-feira, 30 de março, 
teve lugar, através de videocon-
ferência, a reunião do Conselho 
Consultivo para a Economia do 
Presidente da Câmara Municipal 
de Guimarães (CMG). 
 A sessão contou com a parti-
cipação de vários empresários 
do tecido económico local e de 

responsáveis de instituições de 
ensino, associações e centrais 
sindicais.
 Em conjunto analisaram-se os 
problemas com que se deparam 
os vários setores da economia 
local, face ao surto do novo 
coronavírus. No final, o ex-Reitor 
da Universidade do Minho e 
Presidente Executivo do Gabi-

nete de Crise para a Economia, 
António Cunha, informou todos 
os presentes que seria feita uma 
análise de toda a informação 
recolhida na reunião de modo a 
ser tratada de forma contextuali-
zada. “Temos agora ideias muito 
mais claras das necessidades da 
comunidade”, disse.
 O Presidente da CMG, Domingos 
Bragança, anunciou que serão 
criados grupos setoriais de tra-
balho para dar resposta às ne-
cessidades específicas de cada 
um dos setores de atividade. “Os 
grupos setoriais reunirão com a 
frequência adequada à tomada 
de decisões e à sua implemen-
tação efetiva”, disse o Presidente 
da CMG.
 Via comunicado, a autarquia 
informa que, no decorrer da reu-
nião, António Cunha “deu alguns 
exemplos de apoios que estão a 
ser equacionados”, como a cria-
ção de um Quiosque Eletrónico 
que permita a venda online para 
comércio e restauração; o apoio 
a micro e pequenas empresas; 
o fabrico de equipamentos e 

dispositivos médicos; e a criação 
de um canal preferencial com a 
Escola de Engenharia da Univer-
sidade do Minho.
A CMG diz que “foi clara uma 
convergência na preocupação 
com a inevitabilidade da crise 
económica”. 
 De entre as preocupações dos 
conselheiros, destacaram-se os 
receios com o endividamento 
e a burocracia dos processos, 
“que não se compactuam com a 
urgências das ações que devem 

ser tomadas”.
A autarquia termina o comunica-
do a sublinhar que “o Conselho 
Consultivo para a Economia 
decorreu sob um grande espírito 
de cooperação e de solidarieda-
de, deixando uma mensagem 
de esperança para as grandes 
adversidades que se avizinham”, 
ao mesmo tempo que “não 
deixou de se centrar nos reais 
problemas dos empresários e 
trabalhadores do concelho de 
Guimarães”. •
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Na UMinho, o segundo semestre será 
concluído através do ensino à distância
Atividade letiva do segundo semestre assegurada através do ensino à distância. O período currícular também foi alargado. Despacho 
da reitoria determina medidas para que docentes adequem estratégias de ensino ao contexto do ensino online. 
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Turismo de Portugal tem 60 milhões para microempresas

O Turismo de Portugal criou 
uma Linha de Apoio à Tesou-
raria para Microempresas do 
mesmo ramo para atenuar os 
impactos e quebras gerados 
pelo surto do novo coronavírus. 
 Ao todo, estão destinados 60 
milhões de euros para empre-
sas ou empresários em nome 
individual. Mas há condições: 
as microempresas devem ter 
menos de 10 postos de trabalho 
e o volume de negócios anual 
ou balanço total anual não pode 
exceder os 2 milhões de euros, 

com atividade em território 
nacional e certificação PME.
 A Câmara Municipal de Guima-
rães disponibiliza “todo o apoio 
necessário”. Os interessados 
podem ainda contactar a Chefe 
de Divisão do Turismo, Mafalda 
Pizarro, através do telefone 965 
555 158 ou e-mail do Adjunto 
da Presidência, Paulo Silva 
(paulo.silva@cm-guimaraes.pt).
 Este apoio é calculado tendo 
em conta o número de trabalha-
dores da empresa em fevereiro 
de 2020. O montante máximo 

por empresa é de 20 mil euros, 
sendo que o valor disponível 
para pagar por trabalhador é 
de 750 euros, por três meses. 
 “Este apoio não vence juros 
e é reembolsado no prazo de 
3 anos, incluindo um período 
de carência de 12 meses”, 
informa o comunicado en-
viado pela Câmara Municipal.
 As candidaturas são submeti-
das através de um formulário 
que estará disponível no 
Portal Business do Turismo de 
Portugal nos próximos dias. •

Lavoro continua a trabalhar 
“para não deixar descalços” 
os que combatem a pandemia

Na Universidade do Minho 
(UMinho), a atividade letiva do 
que resta do segundo semestre 
continuará a ser assegurada 
através do ensino à distância. 
E o período curricular foi alar-
gado até 27 de junho. Estas são 
as medidas divulgadas esta 
segunda-feira em despacho 
da reitoria daquela academia.
 Com a evolução da pandemia, 
“não são previsíveis condições 
que permitam retomar as 
atividades lectivas em regime 
presencial, em segurança, até 
ao final do semestre em curso”, 
lê-se no documento assinado 
por Rui Vieira de Castro. Por isso, 
“a avaliação das aprendizagens 
deve ser realizada em conso-
nância” com a decisão publicada. 
 Mantém-se o período de férias, 
entre 06 e 13 de abril. Para os 
docentes, há uma data para 
informar os estudantes sobre 
“as alterações introduzidas ao 
modelo das aulas e das meto-
dologias de avaliação adotadas”: 
20 de abril. A época de exames 

de recurso “tem lugar até 18 de 
julho” e poderão ser realizados à 
distância caso a situação epide-
miológica não permita a solução 
presencial. Já o novo calendário 
de exames deve ser comunica-
do até ao dia 01 de junho “por 
cada instituição e escola da 
academia minhota”. No que diz 
respeito à época de recurso, esta 
destina-se, “no corrente ano e 
a título excecional, a todos os
estudantes que dela necessi-
tarem para obter aprovação 
numa dada UC, incluindo
os estudantes que não tiveram 
oportunidade de acompa-
nhar plena e regularmente
as atividades letivas, inde-
pendentemente de estarem 
ou não abrangidos por um
regime especial de frequência”.
 Quanto ao funcionamento das 
aulas, o despacho indica que 
os docentes devem adequar 
estratégias para que o ensino e 
aprendizagem se adequem ao 
ensino à distância. Os estudantes 
deverão ter acesso a “recursos 

educativos” que lhes permitam 
realizar atividades em diversos 
horários. A evolução das apren-
dizagens dos estudantes tam-
bém deve ser comunicada pelos 
docentes, que também deverão 
registar as atividades letivas rea-
lizadas, bem como a participação 
dos estudantes nas mesmas. 
Quanto à avaliação, os docentes 
devem manter “um mínimo de 
dois elementos para efeitos de 
avaliação final do estudante, 
podendo, pelo menos, um 
deles corresponder a avaliação 
contínua”. Os “exercícios de 
avaliação até agora realizados 
pelos estudantes” também 
podem ser alvo de avaliação.
 O início do próximo ano letivo 
será fixado de acordo com a 
evolução da pandemia. Recor-
de-se que, há três semanas, 
o reitor da UMinho decidiu, 
primeiro, encerrar o Campus 
de Gualtar (Braga), depois de 
confirmado um caso positivo de 
um estudante. Depois, também 
o campus de Azurém encerrou. •
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Centrada no nicho de equipamen-
to de proteção individual (EPI), a 
fabricante portuguesa de calçado 
Lavoro, de Guimarães, continua 
em plena laboração, para “não 
deixar descalços” aqueles que 
estão na linha da frente do com-
bate à pandemia da Covid-19.
 “Temos de manter a fábrica 
aberta, para ajudar toda a 
indústria que está agora em 
pressão e todos os profissionais 
e toda a gente que continuam 
a servir a população, tanto em 
Portugal como no estrangeiro”, 
refere à agência Lusa Teófilo 
Leite, administrador da Indús-
tria de Comércio de Calçado, 
que detém a marca Lavoro.
 Profissionais de saúde, bom-
beiros, militares do exército e 
trabalhadores de supermercados 
e da área da logística são agora, 

com a Covid-19 a fazer estragos 
um pouco por todo o lado, os 
grandes focos da empresa.
 Para segundo plano, à es-
pera de melhores dias, fica 
por agora o calçado para a 
construção civil e várias outras 
atividades industriais que 
normalmente têm um peso 
decisivo no volume de negócios.
 Teófilo Leite fala numa quebra 
de cerca de 60 por cento, mas 
sublinha que uma empresa 
“bem calçada” como a Lavoro 
não vai abaixo com facilidade.
 A fábrica emprega 240 traba-
lhadores, a esmagadora maioria 
dos quais se mantém ao serviço, 
com exceção daqueles, poucos, 
que apresentam alguma pato-
logia que os poderá tornar mais 
vulneráveis face a um eventual 
ataque do novo coronavírus. •
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Emanuela Lopes: “O primeiro passo
é aceitar a ansiedade e o medo”
Emanuela Lopes, Psicóloga Clínica e da Saúde no Hospital de Guimarães, em entrevista ao “Em casa, à conversa com...”.
A entrevista está disponível na íntegra no Facebook e no canal do YouTube do Mais Guimarães.

Mais Guimarães (MG): De que 
forma é que podemos tentar en-
carar esta pandemia e manter 
alguma sanidade mental? Como 
conseguirmos ler nas redes so-
ciais, alguns dizem que começa 
a faltar já nesta altura, quando 
estamos com pouco mais de 
uma semana de isolamento?

Emanuela Lopes (EL): O isola-
mento pode exacerbar algumas 
emoções. Muitas vezes conduz 
ao aumento da tensão emocional 
e pode levar ao conflito. Ninguém 
estava habituado a estar 24 ho-
ras dentro de uma casa confinado 
ao mesmo espaço físico. Mesmo 
que morasse sozinho, havia a li-
berdade das suas escolhas, das 
suas rotinas. Quando vivemos em 
família, em casal, com os nossos 
filhos, pode-se gerar alguma ten-
são emocional significativa. Algu-
mas estratégias são fundamen-
tais. A primeira que destacamos 
é: a comunicação, que tem de ser 
eficaz. É importante eu falar, mas 
também é importante saber ouvir, 
tanto os nossos parceiros como 
os nossos filhos. Por outro lado, a 
questão de estruturar o dia-a-dia. 
Quando estamos em casa e, às 
vezes ao fim-de-semana, podia 
verificar-se, que não temos muito 
hábito das rotinas, tanto a ques-
tão de levantar à mesma hora, de 
nos vestirmos, de termos horas 
para o pequeno almoço. Nesta 
fase é extremamente importante 
que se mantenham as rotinas. As 
pessoas têm que se tentar deitar 
mais ou menos à mesma hora e 
levantar mais ou menos à mesma 
hora. Estruturar o dia. Por exem-
plo, logo a começar pelo peque-
no-almoço, sentarem-se à mesa. 

Em termos de casal, podem discu-
tir algumas situações que podem 
passar os dois enquanto casal. Ter 
momentos para si próprios e ter 
momentos com os filhos é muito 
importante. Dividir até questões 
relacionadas não só com a casa, 
mas também tendo em conta 
quem está em teletrabalho. Fa-
zer a gestão destas coisas todas 
é muito complicado e as pessoas 
ainda estão numa fase de adap-
tação. Já há algumas pessoas que 
não estão a lidar muito bem com 
isto.

MG: Como sugere que aconteça 
o relacionamento com as crian-
ças?

EL: Esse é um dos grandes desa-
fios também das pessoas que nos 
falam. Os miúdos estão agitados, 
têm muita energia e esta nossa 
capacidade de tolerar, a própria 
frustração, muitas vezes, está 
mais diminuída, precisamente por 
esta questão que estamos a pas-
sar. O que é aconselhável é falar 
com os miúdos, explicar o que se 
está a passar, explicar o que é o 
vírus, explicar porque estamos 
em casa numa questão de isola-
mento e que não podemos sair à 
rua. É importante que entendam 
que há rotinas, que têm que estu-
dar e ter horários específicos. Não 
tem que ser uma rigidez obses-
siva, mas é importante que haja 
uma linha estruturada do dia-a-
-dia. É importante que os pais 
tenham alguns momentos pró-
prios. Eu sei que é extremamente 
difícil, mas é uma das coisas que 
costumo aconselhar, para relaxar. 
As birras e esta questão de os 
miúdos se pegarem uns com os 

outros é perfeitamente normal. 
Não são alterações de compor-
tamento como, muitas vezes, os 
pais nos perguntam. Tem a ver 
com a questão de estarem todos 
confinados num espaço há muito 
tempo e de também não saber-
mos quando é que isto vai passar. 

MG: E como pode ser feita a ges-
tão da ansiedade? Estamos to-
dos a aguardar pelo dia em que 
tenhamos atingido o pico de ca-
sos com coronavírus em Portu-
gal. Este período será certamen-
te muito mais difícil e estamos 
todos um pouco ansiosos pela 
chegada desse momento. Como 
se gere tudo isto?

EL: O primeiro passo é aceitar a 
ansiedade e do medo. É perfei-
tamente normal estarmos assim: 
ansiosos, receosos, angustiados 
e preocupados. O facto de po-
dermos infetar os nossos filhos, 
de estarmos preocupados com 
os nossos familiares e amigos. 
Muitas vezes transmite-se um 
sentimento de solidão porque es-
tamos isolados do mundo e não 
podemos manter as nossas roti-
nas. As crises de ansiedade estão 
a verificar-se com muita frequên-
cia. A primeira coisa que costu-
mamos aconselhar é que se man-
tenham informadas e consigam 
compreender que é grave o que 
se está a passar, não é preciso 
entrar numa histeria coletiva, mas 
sim mantermo-nos informados. 
Informados também não significa 
passar a vida a ver televisão, ou a 
ler o jornal, ou nas redes sociais. 
O aconselhável será uma ou duas 
vezes por dia, e que se informe 

sobretudo com fontes oficias: Di-
reção Geral de Saúde (DGS), Mi-
nistério da Saúde… Também de-
vemos manter o contacto com o 
resto dos familiares. É importante 
que utilizem mais e saibam como 
lidar com estas questões das vi-
deochamadas e ligar aos familia-
res e a amigos. Mantenham con-
tacto com amigos e familiares. 
Liguem, falem não só do que está 
a acontecer em termos negati-
vos, mas sim para saber como as 
pessoas estão. Esta rede social 
informal é também extremamen-
te importante para diminuir esta 
ansiedade. Além disso, ter tempo 
durante o dia para realizar coisas 
que se goste e o exercício físico é 
muito recomendado. Também é 
aconselhado fazer exercício com 
os miúdos. Exercício físico, ver 
um filme, ler um livro… são ativi-
dades que gostamos de fazer e 
são prazerosas e também se de-
vem incluir no nosso dia-a-dia. É 
também muito importante man-
ter uma alimentação equilibrada. 
É importante também a questão 
do relaxamento e da meditação, 
que é difícil de se fazer. Mas para 
o próprio relaxamento o que 
aconselhamos mais é a questão 
da respiração. Fazermos uma res-
piração pausada. Já há muita in-
formação que as pessoas podem 
numa pesquisa encontrar. Se ten-
tarmos ter alguma disciplina, aju-
da fundamentalmente a descer 
essa ansiedade. A não ter crises 
de ansiedade ou ataques de pâ-
nico. Se isto acontecer, tem que 
procurar ajudar. É fundamental 
procurar ajuda, para tentarmos 
ajudar e controlar estes sintomas.

MG: Em Guimarães estão iden-
tificados agregados familiares 
onde há procedimentos crimina-
lizáveis. Têm essa preocupação 
de, durante este período, pode-
rem acontecer alguns episódios 
nesses agregados?

EL: Essa é uma questão à qual os 
psicólogos estão muito atentos, 
as questões da violência domés-
tica e do abuso infantil. O que 
acontece é que as pessoas agora 
estão 24 horas no mesmo espaço 
físico com o agressor. É preciso 
estarmos atentos a estas ques-
tões e denuncia-las. Continua a 
ser um crime público. Não pode-
mos esquecer que estas ques-
tões sem mantêm. A APAV criou 
uma linha, através da qual as pes-
soas podem procurar ajuda. Se já 
sabemos que quanto estamos 24 
horas com alguém com quem não 
estamos habituados, se aumenta 
a tensão emocional, a probabili-

dade de ser mais agressiva ver-
balmente e fisicamente aumenta. 
Isso também com as crianças. 
Apelo às pessoas que denunciem 
os casos que saibam. 

MG: O número de mortos com 
o covid-19 tem aumentado e irá 
aumentar ainda mais. Como as 
pessoas poderão lidar com o luto 
nestas circunstâncias e também 
com a circunstância de não faze-
rem uma despedida como sem-
pre imaginaram que fariam?

EL: Isso está a ser assustador. 
Ainda não é a nossa realidade, 
mas é a realidade que vem de 
fora. Achamos que pode cá che-
gar e isso está a ser muito as-
sustador para todos nós. A perda 
de uma só pessoa já por si só é 
catastrófica, por este vírus e por 
aquilo que está a acontecer. Está 
a ser muito difícil em termos men-
tais a questão deste luto que, se 
não for muito bem gerido, vai tor-
nar-se num luto complicado e que 
pode levar a um trauma psicológi-
co. Vivemos numa sociedade com 
muito rituais relacionados com a 
morte, funeral, despedidas… es-
tando este tipo de questões im-
pedidas ou, pelo menos, contidas, 
digamos assim, é muito difícil as 
pessoas fazerem esta gestão. É 
um desafio muito grande a nível 
técnico e clínico e nós psicólogos 
tentamos ajudar quem precisa, 
mas depois vai ter que ser uma 
das áreas onde vamos intervir. 

MG: Para terminar, pedia que 
nos deixasse alguns conselhos 
para lidar da melhor forma com 
os próximos desafios.

EL: É muito importante sermos 
todos agentes de saúde publica, 
cumprir aquilo que nos é acon-
selhado pela Direção Geral de 
Saúde, que é ficarmos em casa, 
tentarmos que este vírus não se 
estenda a muitas mais pessoas 
do que o que já é expectável nesta 
altura. Em casa, devemos manter 
as nossas rotinas, ter momentos 
com as crianças ter momentos 
também para si próprios. Se hou-
ver alguma situação em que as 
pessoas sintam sobrecarregadas, 
que não consigam gerir, procurem 
ajuda. Claro que não é o típico que 
possam ir a um hospital, a uma 
clínica, a um centro de saúde, não 
é. Mas, de facto, as ajudas online 
já existem. As pessoas não estão 
sozinhas. Os psicólogos estão no 
terreno. Apesar de não estarmos 
fisicamente com as pessoas, esta-
mos cá para aquilo que for neces-
sário e que todos precisem. •
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Rede de Apoio Social de Emergência conta 
já com duzentos voluntários

EM GUIMARÃESO JORNAL N235 QUARTA-FEIRA 01 ABRIL 2020 P.11

Sob o lema “Agarra-te à vida, por ti, por mim, por nós!”, a Rede de Apoio Social de Emergência assegura a distribuição de alimentos e a 
disponibilização de medicamentos, bem como apoio psicológico quando este se mostrar necessário,

Mais de 200 pessoas já se 
inscreveram na Rede de Apoio 
Social de Emergência, criada pela 
Câmara Municipal de Guimarães, 
em colaboração com a Cruz Ver-
melha Portuguesa.
 A Rede de Apoio Social de Emer-
gência está em funcionamento 
há mais de duas semanas e tem 
como desígnio sinalizar e criar 
respostas às necessidades bási-
cas de pessoas isoladas ou em 
situação de vulnerabilidade.
 Em comunicado, a autarquia 
descreve que o objetivo desta 
rede passa por garantir o apoio 
necessário no plano social às 
pessoas com necessidades, 
desde apoio psicológico, assis-
tência médica, medicamentos 
ou aquisição de bens de primeira 
necessidade, na sequência do 
isolamento social causado pela 
pandemia da COVID-19.
 Para já, a resposta tem sido 
concretizada através da equipa 
técnica elaborada na Comunida-
de da Comissão Social Interfre-

guesias que está em articulação 
com as Juntas de Freguesia do 
concelho, as IPSS e com os ido-
sos sinalizados sem retaguarda 
familiar. A este nível regista-se, 
ainda, o apoio dos voluntários 
da Cruz Vermelha e também do 
Agrupamento de Escuteiros de 
Guimarães.
 A Rede de Apoio Social de 
Emergência é gerida pela Câ-
mara Municipal de Guimarães e 
pela Cruz Vermelha Portuguesa, 
tendo como parceiros a Frater-
nidade de Nuno Álvares, o Corpo 
Nacional de Escutas, a Casa da 
Juventude, os White Angels, bem 
como outros grupos de apoio 
informais.
 Todos os voluntários da rede 
contam com uma equipa espe-
cializada que os apoiará, quer 
através de instruções precisas 
e resposta às dúvidas que se 
levantem, quer através da dispo-
nibilização de todo o material de 
proteção necessário, como luvas, 
máscaras, óculos, desinfetantes 
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e fatos, e serão apenas requisita-
dos quando se tornar necessária 
a sua colaboração no terreno.
 Sob o lema “Agarra-te à vida, 
por ti, por mim, por nós!”, a Rede 

de Apoio Social de Emergência 
assegurará a distribuição de 
alimentos e a disponibilização 
de medicamentos, bem como 
apoio psicológico quando este se 

mostrar necessário, assim como 
apoio aos sem-abrigo, as pes-
soas em quarentena, as IPSS e a 
todas as situações que se vierem 
a revelar necessárias. • 

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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Três amigos produzem viseiras 
para ajudar instituições locais
São estudantes de Design de Produto na Universidade do Minho e decidiram ajudar as 
instituições locais através da produção de viseiras. Mas também eles precisam de ajuda 
para angariar todos os materiais necessários.
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Miguel Leal, Cândido Silva e Luís 
Silva já não têm aulas há algum 
tempo. As universidades, tal 
como todas as instituições de 
ensino, fecharam portas. Não há 
sinal, para já, de que as carteiras 
se voltem a encher de alunos nas 
academias portuguesas. A pan-
demia do novo coronavírus fe-
chou os alunos em casa, sim, mas 
isso não quer dizer que os conhe-
cimentos adquiridos ao longo do 
curso não possam ser postos em 
prática. E os três amigos (todos 
com 24 anos), estudantes do cur-
so de Design de Produto na Uni-
versidade do Minho, decidiram 
dedicar o seu tempo à produção 
de viseiras de proteção individual 
para aqueles que tentam travar, 
diariamente, a progressão da Co-
vid-19. “Estamos afastados uns 
dos outros por causa da pande-
mia, mas, em conversa, surgiu a 
ideia”, conta Miguel. É de Guima-

rães, tal como Cândido. Já Luís é 
de Barcelos.
 Seguindo “as iniciativas de vá-
rias pessoas no país”, decidiram 
pôr mãos à obra — e colocar as 
impressoras em 3D a trabalhar: 
“Temos as nossas impressoras 
em casa para fazer coisas para 
nós. Então, decidimos fazer o 
mesmo e ajudar localmente. Falo 
de lares, centros sociais e até o 
Hospital de Guimarães”, explica 
o jovem. E não lhes custa nada: 
“Isto é como uma Playstation, 
para nós!”.
 Mas nem tudo se faz só de von-
tade e é necessário ter acesso 
a recursos para que as viseiras 
comecem a sair das casas dos 
três amigos para as instituições 
enumeradas. “Já tivemos ajuda 
em relação à fita de elástico das 
viseiras. Mas, neste momento, 
estamos à procura de acetato 
para fazer a produção”, refere, 

acrescentando que o acetato 
“tem de ter uma espessura de 
mais ou menos 1 milímetro”.
 Para já, o processo encontra-se 
“em fase prototipagem”. “E isto 
demora um bocado”, diz Miguel. 
Por dia, os três amigos conse-
guirão produzir entre nove a 12 
viseiras, já que o processo leva 
algumas horas. “Eu coloco duas 
de cada vez e leva quatro horas. 
Mas, depois, com a logística de 
voltar a pôr, a tirar… demora um 
bocado. Mas, como eles também 
têm as máquinas a trabalhar, 
produz-se mais”, esclarece. Co-
meçaram ainda esta semana e já 
conseguiram apoio da empresa 
vimaranense Devise Solutions 
e do Rotary Club de Guimarães. 
Ainda assim, reforça Miguel, toda 
a ajuda é bem-vinda. Por isso, 
caso possa contribuir, os jovens 
pedem para entrar em contacto 
através do 917453046. • NRG
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Nicolinos oferecem-se para 
ir às compras por quem 
não deve sair de casa
“No sentido de evitar desloca-
ções que podem colocar em 
risco a saúde de toda a popu-
lação, em especial os seniores 
pertencentes a grupos de risco 
ou a pessoas com dificuldade 
de locomoção”, a Associação de 
Comissões de Festas Nicolinas 
(ACFN) anunciou estar disposta 
a ajudar. 
 Assim, a ACFN informa que, 
para ajudar estas pessoas, está 
disponível para “fazer compras 
de supermercado”, ir buscar me-
dicamentos à farmácia e pagar 
serviços, como luz, televisão ou 
água. 
 A associação impele as pessoas 
a ligar para o 910 063 480 •
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"Há vida depois do AVC" e é 
por isso que a prevenção 
é tão importante
Numa altura em que “as rotinas 
habituais sofrem alterações e 
adaptações inevitáveis”, é im-
portante reforçar um estilo de 
vida saudável. E essa mensagem 
ganha ainda mais força quando 
nos referimos à prevenção de 
algumas doenças. Esta terça-fei-
ra assinala-se o Dia Nacional do 
Doente com AVC e a Sociedade 
Portuguesa do Acidente Vascu-
lar Cerebral (SPAVC) decidiu, na 
impossibilidade de marcar a data 
com outras iniciativas, reforçar 
que “há vida depois do AVC, com 
igual dignidade e papel ativo na 
sociedade”, esclarecendo ainda 
algumas questões relativas ao 
vírus SARS-CoV-2.
 Durante o isolamento social, “as 
medidas de prevenção do AVC 
devem também ser reforçadas”. 
Uma alimentação “saudável, 
equilibrada e variada” ajuda na 
manutenção do sistema imuni-
tário. Para além disso, “a prática 
regular de atividade física ajus-
tada à idade e aos condiciona-
mentos circunstanciais” também 
dá uma valiosa mão na preven-
ção.
 De acordo com Miguel Rodrigues, 
neurologista e membro da dire-
ção da SPAVC, um sobrevivente 
ou vítima de um AVC não está em 
maior risco de ser infetado com a 
Covid-19. E “nem há estudos que 
permitam dizer que os doentes 
com COVID-19 estejam em risco 
de vir a ter um AVC”. Ainda assim 
há que ter em conta que “muitas 
pessoas que sofreram um AVC 
pertencem a um grupo de risco 
por serem idosos, estarem mais 
fragilizados ou terem uma doen-
ça crónica, como diabetes, hiper-
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tensão arterial, doença cardíaca, 
doença respiratória ou doença 
renal crónica”, frisa o neurologis-
ta. Assim, “é muito importante 
que os doentes que pertencem a 
grupos de risco mantenham dis-
tanciamento social e permanên-
cia no domicílio durante a pan-
demia, como recomendado pelas 
autoridades de saúde”.
 A SPAVC também salienta que é 
necessário estar informado sobre 
os sinais de alerta de AVC. Como 
explica o presidente da direção, o 
melhor é estar atento aos “3 F’s”: 
“falta de força num braço; desvio 
da face; e dificuldade na fala”. “E 
saber que, perante o apareci-
mento de um deles, a única ati-
tude correta é a de acionar de 
imediato os serviços de urgên-
cia, através do 112”, lembra Cas-
tro Lopes, citado no comunicado 
enviado às redações pela SPAVC, 
que acrescenta: “A Via Verde do 
AVC está organizada em Portugal 
para encaminhar os doentes ra-
pidamente para os hospitais ca-
pazes de fornecer os tratamen-
tos adequados." •



Estado de emergência anula abertura 
de mercados de bens essenciais

Caldelas

A Junta de Caldelas anunciou a reabertura do mercado de venda de legumes e bens essenciais com 
“regras apertadas”. Quatro dias depois, o estado de emergência veio cancelar todas as feiras semanais de 
todo o território municipal.
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No passado sábado, 28 de março, 
a autarquia decretou a ativação 
do Plano Municipal de Emergên-
cia, que incluiu a suspensão de 
todas as feiras semanais de todo 
o território municipal, abrangen-
do “os pequenos mercados de 
venda de produtos alimentares, 
de origem animal ou vegetal”. 
 Antes disso, na quarta-feira an-

terior, a 25 de março, a possibi-
lidade de venda de legumes e 
outros bens essenciais tinha sido 
reaberta pela Câmara Municipal 
de Guimarães e pela Junta de 
Freguesia de Caldelas. Segundo 
comunicado da Junta local, o mer-
cado contaria com regras de fun-
cionamento iguais às dos centros 
comerciais e dos supermercados, 

O Centro Social de Brito lançou 
um apelo à sociedade vimara-
nense no sentido de angariar 
utensílios para “proteção indivi-
dual de higiene para proteger” 
profissionais e utentes da insti-
tuição. 
 “Neste momento precisamos 
urgentemente de máscaras des-
cartáveis, luvas, manguitos, gel 
desinfetante e aventais”, escreve 
o Centro Social de Brito na rede 
social Facebook. 
 A instituição pede a quem qui-
ser contribuir para contactar o 
número 253 572 414, ou enviar 
e-mail para geral@centrosocial-
brito.com ou entregar os bens 
na sede. “Estamos numa fase 
delicada e toda a ajuda é pouca”, 
salienta o centro social nas redes 
sociais. •
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Centro Social 
vive "fase 
delicada", na 
qual "toda a 
ajuda é pouca"

Brito

© Direitos Reservados

Em Moreira de Cónegos, os servi-
ços dos CTT reabriram na última 
segunda-feira, mas em horário 
reduzido: das 11h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 15h30. A junta de 
freguesia passou a informação 
através da sua página do Face-
book, apelando “ao bom senso 
de todos”, já que “haverá as res-
trições normais do período que 
atravessamos no acesso à jun-
ta”, cuja sede alberga também 
os CTT. “Assim sendo, é impor-
tantíssimo o apoio aos idosos 
para que pagamento das suas 
pensões/reformas seja feito da 
forma mais responsável possí-
vel”, lê-se ainda na publicação 
partilhada. •

CTT reabrem 
com horário 
reduzido

Moreira de Cónegos
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ou seja: limitação a 20 pessoas 
dentro do recinto, num tempo 
máximo de permanência de 30 
minutos e atendimento de um 
único cliente de cada vez, para 
garantir segurança para quem 
comprasse. 
 Os vendedores com mais de 70 
anos e que integrassem grupos 
de risco não poderiam vender na 
feira semanal, que não chegou a 
concretizar-se. “Não seria com-
preensível que as grandes super-
fícies e os shoppings pudessem 
continuar a funcionar e a vender 
e os pequenos produtores não. O 
Mercado semanal da Vila das Tai-
pas é um dos espaços onde ha-
bitualmente a nossa comunidade 
e das freguesias vizinhas se abas-
tecem de bens essenciais e não 
poderia ficar fechado até junho”, 
referiu, na altura, Luís Soares, pre-
sidente da Junta de Freguesia.
 No mesmo comunicado, Luís 
Soares relembrou que seria fun-
damental respeitar a lei, o dever 
de confinamento, o dever especial 
de proteção e o dever de recolhi-
mento domiciliário, limitando-se a 
saída do domicílio ao estritamen-
te essencial, deveres que violados 
podem configurar crime de deso-
bediência, nos termos da lei. 

 A decisão de reabertura do mer-
cado seria, na ótica do PSD, "um 
erro que iria contra todas as re-
comendações das autoridades e 
do estado de emergência".  A 26 
de março, o PSD de Guimarães 
sugeriu ao Presidente da Câma-
ra, Domingos Bragança, que não 
permitisse exceções nas medidas 
apertadas de controlo social. 
 Na consequência da sugestão 
esteve a reabertura do mercado 
de venda de legumes e outros 
bens essenciais. "Na semana 
em que entramos no período de 
mitigação da pandemia tendo o 
estado de alerta subido de nível, 
autorizar abrir, mesmo que par-
cialmente, uma feira no concelho 
é um erro que contraria todas as 
recomendações das autoridades 
e do estado de emergência", con-
sideram os sociais-democratas, 
em comunicado. "Compreenden-
do a ansiedade que sentem os 
pequenos comerciantes com as 
consequências nos seus negócios 
de não poderem vender, mesmo 
assim, esta é uma fase muito crí-
tica que temos de ultrapassar", 
afirmou o partido, num comuni-
cado assinado pelo presidente da 
Comissão Política Concelhia, Bru-
no Fernandes. •

A GASMAVE (Grupo de Apoio So-
cial na Margem do Ave) entregou 
material de proteção individual a 
várias instituições do concelho 
vimaranense, como o Centro de 
Saúde das Taipas e Briteiros, USF 
Duovida e Sol Invictus, para além 
do Lar de Donim da Santa Casa 
da Misericórdia de Guimarães, 
o Poberello e a Associação de 
Paralisia Cerebral de Guimarães 
(APCG). 
 Para tal, a GASMAVE “levou a 
cabo uma iniciativa de angaria-

ção de viseira e máscaras junto 
de empresas parceiras para as 
disponibilizar para a proteção 
pessoal dos colaboradores” das 
instituições referidas.
 A associação da União das Fre-
guesias de Briteiros Santo Estê-
vão e Donim tem já uma equipa 
de crise constituída para ajudar 
a população mais frágil daquele 
território ao longo da pandemia 
da Covid-19, tendo também doa-
do material ao Hospital da Se-
nhora da Oliveira. •

GASMAVE entrega material de 
proteção a várias instituições

Briteiros Santo Estêvão e Donim
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Mais de uma tonelada de alimen-
tos e equipamentos de proteção 
foi doada à Junta de Freguesia de 
Ponte, depois do apelo da junta. 
O objetivo é ajudar “todos aque-
les que são socialmente mais 
frágeis”.
 A oferta possibilitará reforçar a 
ajuda que a Loja Social já tinha 
vindo a efetuar e que “possibili-
tará continuar a fazer toda a di-
ferença junto desses habitantes”, 
descreve a Junta, que está a pro-
ceder à distribuição de máscaras 
aos seniores da Vila.
 Recorde-se que a Junta de Fre-
guesia de Ponte, através da sua 
Loja Social, lançou um apelo jun-
to de alguns empresários locais 
com vista a angariar determina-
dos bens essenciais para ajudar 
pessoas mais vulneráveis e ca-
renciadas da nossa Vila.
 O apelo foi atendido no início da 
semana com a doação de cente-
nas de máscaras e demais equi-
pamento de combate à Covid-19. 

Junta distribui alimentos e 
equipamentos de proteção

Ponte

Dando prioridade à população 
mais idosa, a Junta está a proce-
der à distribuição de máscaras 
aos seniores da Vila. •



Uma gaivota da Islândia foi avistada 
nas margens do rio Ave

Famalicão Vizela
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Uma gaivota que foi anilhada na 
Islândia, em Julho de 2019, apare-
ceu há duas semanas nas Patei-
ras do Ave, uma paisagem pro-
tegida localizada na freguesia de 
Fradelos, em Famalicão.
 A Gaivota-de-asa-escura foi vis-
ta a beber água e a repousar nas 
margens do rio Ave com uma 
anilha em cada pata. Depois de 
alguma pesquisa os responsáveis 
pela área de estudo das pateiras 
do Ave chegaram até ao Institu-
to Islandês de História Natural e 
tiveram a confirmação que a ave 

foi anilhada ao abrigo de um pro-
jeto que já opera há mais de 20 
anos e que procura compreender 
onde passam o inverno as aves 
que se reproduzem nesse país
 Segundo o biólogo Vasco Flores 
Cruz o surgimento desta gaivota 
neste local “é um bom sinal que 
recebemos e assim percebemos 
que ao preservar os habitats ri-
beirinhos do Vale do Ave estamos 
a contribuir para a conservação 
das aves de um país que fica a 
mais de 2500 quilómetros de dis-
tância”. •

A Câmara Municipal de Vizela 
informou que se verificou uma 
tentativa de assalto à EB Caldas 
de Vizela, durante a madrugada 
da última sexta-feira, sendo que 
a GNR foi chamada ao local e to-
mou conta da ocorrência.
 Assim sendo, e atendendo a que 
as escolas se encontram encerra-
das neste momento, "e no senti-
do de assegurar que esta situação 
não se volta a verificar, a Câmara 
Municipal de Vizela contratou um 
serviço de segurança privada que 
irá circular por todas as escolas 
do Concelho", adiantou o muni-
cípio através de um comunicado. 
A situação foi denunciada à GNR 
para que seja iniciado o processo 
de investigação. •
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Município adotou medidas de fiscalização

Escola Básica 
foi alvo de uma 
tentativa de 
assalto

Felgueiras

A Câmara Municipal de Felguei-
ras está a promover uma ação 
de fiscalização, apelando à po-
pulação local para que fique 
em casa. 
 As forças de segurança e da 
Proteção Civil estiveram nos 
principais acessos ao concelho 
e, através de operações stop, 
questionaram os automobilis-
tas acerca da necessidade da 
sua deslocação.
 O presidente da autarquia, 
Nuno Fonseca considera que, 
“apesar de os felgueirenses es-
tarem a ter um comportamen-
to exemplar", entendeu ser ne-

cessário alargar as medidas.
 Outro aspeto focado pelo pre-
sidente da Câmara foi o facto 
de milhares de pessoas serem 
obrigadas a sair de casa para 
irem trabalhar nos polos indus-
triais do concelho. O autarca 
apela às entidades competen-
tes para que deem orientações 
aos empresários e colaborado-
res para que adotem planos de 
contingência adequados e pre-
servem o bem-estar de todos.
 Recorde-se que Felgueiras foi 
um dos concelhos mais fusti-
gados pelo novo coronavírus 
numa fase inicial. •
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Não precisamos de entrar no 
DeLorean e pedir ao Dr. Emmett 
Brown para nos levar até finais 
de abril e conhecer esse futu-
ro. Já fizemos essa viagem ao 
futuro, um futuro que nos foi 
mostrado pela Itália e em segui-
da pela Espanha. Pode parecer 
que temos mais diferenças do 
que semelhanças, mas isso é 
aceitar a mentira conveniente 
em detrimento da crua verda-
de. Estamos na mesma onda e 
a partir de agora as coisas vão 
doer muito, vão mesmo acelerar. 
O pesadelo vai ser maior, vamos 
ter muitos mais amigos e cole-
gas doentes, muitos internados, 
vários críticos e alguns mortos. 
Até vamos chegar à conclusão 
que alguns deles cumpriram o 
isolamento e até parece que 
o vírus veio pelo ar quando na 
verdade houve uma pequena 
falha fatal. Agora que estamos a 
entrar na última curva antes de 
entrar na reta da meta tudo será 
mais rápido. O que temos de fa-
zer continua a ser nada e nunca 
pensamos que fazer nada seria 
quase tudo.
 Pela primeira vez nas nossas vi-
das poderíamos ter apreendido 
mais com o futuro do que com o 
passado e desperdiçamos essa 
oportunidade.
 Nestas semanas de reclusão 
tive amigos que partiram e não 
lhes pude prestar a última ho-

menagem, não pude abraçar e 
chorar com os filhos, esposas e 
outros amigos que ficaram quie-
tos como eu. Nos próximos tem-
pos voltará a acontecer e conti-
nuaremos a fazer o que tem de 
ser feito - ficar quietos.
 Nos dias duros que vivemos e 
que serão ainda mais rijos quero 
vincar a minha gratidão a todos 
os combatentes da primeira li-
nha. Um agradecimento especial 
aqueles que são cronicamente 
omitidos. O pessoal de limpeza 
e os assistentes operacionais, 
gente valente, fundamental, que 
não carrega diplomas nem me-
dalhas e que enfrentam as balas 
com todos os medos. Assisten-
tes técnicos que se apresentam 
na primeira fileira durante muito 
tempo desprotegidos. Todos os 
TSDT que lidam direta ou indi-
retamente com os infectados e 
analisam as secreções que alo-
jam o vírus. Os seguranças que 
enfrentam tantas vezes as lágri-
mas e a ira do povo.
 O último parágrafo deste texto 
vai para os Conselhos de Admi-
nistração, técnicos e gestores 
que não enfrentam diretamente 
o bicho mas que acredito que se 
esforçam para que tudo possa 
correr melhor.
 Não vai correr tudo bem, mas 
será pior se não fizermos o que 
tem de ser feito. A minha revolta 
agora não adianta nada. •

O FUTURO
APRESENTOU-SE

ONTEM

Opinião de
Carlos Guimarães
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UMA CRISE. UMA 
OPORTUNIDADE

PELA CIDADE

O vírus. De cuja memória inevita-
velmente perdurará para além do 
nosso tempo. A este propósito, o 
israelista Noah Harari, num dos 
seus livros, tece considerações 
otimistas sobre a forma como 
a peste, a fome e a guerra esta-
riam relativamente controladas. 
Aquando dessa leitura, fazia o 
confronto com o que me contava 
a minha avó sobre a vivência em 
plena “gripe espanhola”. 

 Mas, afinal, continuamos vul-
neráveis. Pese embora todos os 
avanços, a ciência tem limites. E 
esses limites estão a ser pode-
rosamente testados. Muita tinta 
correrá. As crises abrem oportu-
nidades. Talvez por defeito profis-
sional, procuro nestes momentos, 
concentrar-me em refletir sobre 
novos caminhos. Aproveito, pois, 
para deixar algumas reflexões 
sobre possíveis oportunidades 

1. Este vírus é o inimigo invisí-
vel cuja estratégia de ataque 
revela sentido de economia de 
meios, por desenvolver a sua 
acção bélica com uma eficácia 
que pode dizimar milhares de 
pessoas, fazendo de nós o seu 

meio de transporte gratuito para 
o colocar entre nós e seu agente 
multiplicador no seio das suas 
vítimas, que somos nós. Difunde 
societariamente o seu poder 
de dizimação, usando o nosso 
modo de vida e hábitos.

Opinião de
César Teixeira

Opinião de
Wladimir Brito

que vislumbro esta crise possa 
abrir.
 No mercado de trabalho. Com 
o surgimento em força do tele-
trabalho. Falo por experiência 
própria. Com o auxílio das novas 
tecnologias estamos em casa, 
como no escritório. Poderemos 
rentabilizar melhor o tempo. 
Poderemos reduzir deslocações 
inúteis. Poderemos ter mais tem-
po para cultivar a defesa dessa 
instituição fundamental: a família. 
É essencial que as empresas 
considerem cada vez mais este 
instrumento.
 Em termos ambientais. O tele-
trabalho poderá contribuir para a 
redução da poluição atmosférica. 
Menos carros na estrada, nomea-
damente nas grandes cidades. 
Menos macrocefalia urbana. 
Poderá ser evitável que esteja-
mos nas grandes metrópoles em 
permanência. Melhores transpor-
tes públicos, por menos sobre-
carregados. Melhor economia, 
por mais fluidez no trânsito. Este 
é o momento de normalizar esta 
forma de atividade profissional.
 O mundo não pode ficar refém 
da Ásia e da sua produção. 
Assistimos à nossa insuficiência 
produtiva. Estamos reféns da 
China. De tal forma que a China 
começou por exportar o vírus, 
e acaba gentilmente a exportar 
ventiladores e outros materiais 

que servem para o combate aos 
efeitos do vírus que exportou. A 
China colocou fim ao seu milenar 
isolamento. Com uma visão que 
rasga horizontes.
 União Europeia continua a 
fraquejar. O projeto europeu 
é uma necessidade. A União 
Europeia poderia ter-se afirmado 
politicamente dada a dimensão 
internacional do fenómeno. A 
fragilidade das lideranças em 
frança e na Alemanha e do facto 
de a Presidente da Comissão ser 
Alemã favorecia. Mas não. Tardou 
a definir uma posição.
 O serviço e a propriedade. Muito 
se falou sobre o heroísmo dos 
profissionais de saúde. E bem. 
Mas muito se começa a eviden-
ciar também o papel de outras 
atividades no assegurar da ma-
nutenção da vida em sociedade 
tal qual a conhecemos. Tanto 
a grande superfície comercial, 
como o minimercado de bairro fa-
zem serviço publico. O que conta 
não é o proprietário do serviço, 
mas a qualidade do serviço. Não 
interessa se o mesmo é público 
ou privado. Sem estas grandes 
ou pequenas empresas não 
sobreviveríamos. Pese embora os 
tradicionais dentes arreganhados 
de Catarina Martins sempre que 
fala da economia privada, aquilo 
que hoje se verifica é que todos 
nós temos de esboçar um sorriso 

 2. O vírus aprendeu bem a 
lição do General chinês Sun 
Tzu  (século IV/III a.C.), expressa 
nesta máxima “ó divina arte da 
subtileza e do secretismo. Con-
tigo aprendemos a ser invisível 
e inaudíveis, e assim podemos 
ter nas mãos o inimigo”. Mas, por 
ser um vírus moderno utiliza a 
máxima “a guerra é uma questão 
de opinião”, formulada por Napo-
leão Bonaparte, pelo que as mais 
contraditórias opiniões sobre o 
seu poder destruidor e as suas 
fragilidades difundidas pelas 
comunicação e redes sociais, 
gera medo e insegurança na 
comunidade, fragilizando-nos. 
 3. Curiosamente, esta máxima 
fragiliza a sua estratégia de 
ataque, na medida em que a 
opinião difundida ao gerar medo 
desencadeia entre nós reação 
crítica e comporta-mento com-
bativo contra esse inimigo, como 
nos explica Konrad Lorenz. Para 
este cientista o medo, enquanto 
instinto de sobrevivência da 
espécie, gera agressividade e 
contra-ofensiva da presa, que 
somos nós, contra o predador, 
o vírus, desencadeando contra 
uma guerra de perseguição, o 
“mobbing” contra este invisível e 
silencioso inimigo comum, para 
o aniquilar, por sabermos que, 
tal como um rato cercado e de-
sesperado, não podemos fugir, 
nem vamos ter tréguas, pelo que 
temos de vencer , se quisermos 
sobreviver. Por isso, o medo 

pode salvar-nos. 
 4. Estamos perante uma agres-
são biológica, em que inimigo é 
invisível e inaudível, pelo que, 
aconselha-nos Bonaparte, o 
nosso “plano de campanha deve 
prever tudo o que o inimigo 
pode fazer, e conter nele mesmo 
os meios de o desmantelar” e 
vencer, o que só é possível  se 
estivemos animados do mesmo 
espírito de vitória, como nos 
adverte Sun Tzu. Neste combate 
a estratégia é delineada pelos 
cientistas e serviços de saúde, 
a tática cabe ao Governo e às 
autoridades de segurança, mas 
ambas devem respeitar os direi-
tos e liberdades fundamentais 
constitucionalmente consagra-
dos, pois a democra-cia não está 
suspensa.
 5. Este vírus coroado está a 
causar e causará um enorme 
impacto no nosso modo e estilo 
de vida. Desde logo, leva-nos a 
tomar consciência da importân-
cia da comunidade e do sentido 
comunitário da existência e da 
sobrevivência humana, que o 
individualismo radical, ideológico 
e tecnologicamente consagrado 
pela globalização neo-liberal, 
pensa-va ser despiciendo. Ensi-
nou-nos que “Eu” só me realizo 
no “Outro” e só sobrevivo com o 
outro, o que se transformou na 
mensagem hoje dominante em 
todo o mundo. Levou-nos a per-
ceber que o riso, como explica 
K. Lorenz, é também uma arma 

de combate, por fazer nascer 
entre nós “um forte sentimento 
de camaradagem” e, sem nos 
fazer perder o sentido crítico, 
entrelaça-nos num entusiamo 
pelo mesmo ideal, o de vencer 
este inimigo comum.  Daí pro-
vavelmente a proliferação nas 
redes sociais dos vídeos jocosos. 
Revelou-nos que outras formas 
de trabalho, o teletrabalho, são 
possíveis e produtivas, o que irá 
mudar o mundo do trabalho, e 
que a globalização tem de deixar 
de ser dominantemente finan-
ceira, para assumir dimensões 
sociais decisivas para a sobrevi-
vência da espécie. 
 Enfim, pôs na ordem do dia 
a ideia de comunidade, a im-
portância da solidariedade e a 
necessidade de compatibilizar as 
novas tecnologias com a coope-
ração solidária. 
 Não há crise que não revolucio-
ne o mundo e esta irá provocar 
uma revolução social. •

de agradecimento a quem presta 
um serviço publico indispensável 
e essencial. 
 O eclipse do liberalismo e da 
apologia da liberdade individual 
extrema. O ser Humano é um ser 
social. Deveremos ter instituições 
fortes para preservar a nossa vida 
em sociedade. Entre Hobbes e 
Rosseau o facto indesmentível 
é que, neste momento, a nossa 
sobrevivência depende não só da 
forma como eu intervenho, mas 
também da forma como o outro 
se relaciona com a sociedade. 
 O Homem e a ciência têm limites. 
E este evidenciar da nossa fragi-
lidade, é similar à fragilidade que 
sentiam aqueles antepassados 
que assinalavam as suas incer-
tezas desenhando em cavernas. 
Ontem como hoje, a natureza tem 
de ser dominada pelo Homem. A 
natureza tem em si pequenas 
coisas – como estes vírus – e 
grandes coisas – como os objetos 
espaciais – que nos testam as 
nossas capacidades. 
 Permitam-me estas pequenas 
reflexões. São pontos, entre 
muitos outros, que motivarão 
reflexão apurada e profunda. No 
presente fica o desejo para que 
consigamos sair desta guerra 
com o menor número de baixas 
possível. Que o meu próximo 
artigo possa ser escrito e lido em 
outro contexto. •



RUA D. AFONSO HENRIQUES 491, 4800-866
S. TORCATO - GUIMARÃES

rosilex.rpf@hotmail.com

- Limpezas em condomínios
- Limpezas em escritórios

- Limpezas gerais a particulares

961 438 435

CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO CSI 
Rua Arquitecto Marques da Silva 246 R/C

4800-882 São Torcato - Guimarães

Dra Catarina Roriz Mendes

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

ESPECIALIDADES

FRESH
Closet

LAVANDARIA
self-service

PACOTES LOW COST
LAVAR + SECAR + ENGOMAR

ABERTO

24 
HORAS

ENGOMAR
LOW COST

SECAR
17KG 

LAVAR
19KG 

E 11KG

CENTRO
COMERCIAL

VILA
GUIMARÃES

TLM. 933 203 616 - FACEBOOK-FRESH CLOSET
AV. D. JOÃO IV, LOJA Nº62
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"Como seria belo se cada um de 
vós pudesse, ao fim do dia, 

dizer: Hoje realizei um gesto de 
amor pelos outros"

Papa Francisco

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

Inscrições
abertas

Jovens e adultos

Cursos de Inglês

WWW.ATHENEACADEMY.PT

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

SERVIÇO DE CHAPEIRO • PINTURA
ELETRICISTA • MECÂNICA GERAL

CARREGAMENTO DE AR CONDICIONADO
DIAGNÓSTICOS DE AVARIAS MULTIMARCAS

Alameda de S. Dâmaso - Guimarães       963 715 476 • 253 438 034 

PROCURA-SE FUNCIONÁRIO DE MESA
EM REGIME PART-TIME

PARA OS FINAIS DE TARDE

FLUENTE EM INGLÊS

Com experiência (PREFERENCIALMENTE)

OPORTUNIDADE!

É BOM COMPRAR NO
CENTRO DA CIDADE

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

https://www.facebook.com/DegusteGuimaraes/
https://www.facebook.com/LavandariaFresh/
https://www.ribeiroeribeiro.pt/pt/
https://www.atheneacademy.pt/
http://www.funerariapassos.com/
https://www.facebook.com/centrocomercialvilla/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmaisguimaraes.pt%2Frecordar-o-vitoria-1%2F%3Ffbclid%3DIwAR3SrBUAMFW_ofzvajjvOM9RoUU8HR85TfemAj_kT2e_gIROlqhW1SepXmI&h=AT18hrcxWbPTlCin5wgauBqG97Q9eouCa1ebNjP5-qT5GbDO5qsbha2Jo37J2dNs-LbNfH3xngL6w-laoEY9hiIMWFM8DapVXggHETxqaOYO_4RVQIGAf0a3lNcsuXmdMcOt1Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmaisguimaraes.pt%2Frecordar-o-vitoria-1%2F%3Ffbclid%3DIwAR3SrBUAMFW_ofzvajjvOM9RoUU8HR85TfemAj_kT2e_gIROlqhW1SepXmI&h=AT18hrcxWbPTlCin5wgauBqG97Q9eouCa1ebNjP5-qT5GbDO5qsbha2Jo37J2dNs-LbNfH3xngL6w-laoEY9hiIMWFM8DapVXggHETxqaOYO_4RVQIGAf0a3lNcsuXmdMcOt1Q


https://www.dgs.pt/
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Cortes salariais? “Os jogadores 
nunca vão ser um problema” para o clube
“Vamos tentar ser a solução”, disse João Carlos Teixeira, a propósito das eventuais reduções salariais. O vir-
tuoso estava a fazer a melhor época da carreira, mas foi interrompida: “Há coisas mais importantes”. 

A pandemia de covid-19 tem colo-
cado vários setores da sociedade 
em dificuldade e o futebol não é 
exceção. “Uma situação sem pre-
cedentes”, avisa a FIFA e que pode 
colocar em risco a saúde financeira 
de muitas instituições desportivas. 
O tema é delicado e foi abordado 
por João Carlos Teixeira na última 
segunda-feira. “Os jogadores nun-
ca serão um problema e vamos 

tentar ajudar o Clube e a institui-
ção, vamos tentar ser a solução”, 
afirmou o médio na sequência de 
uma questão relativa a possíveis 
cortes salariais durante o período 
de inatividade. “Precisamos de en-
treajuda e harmonia para que as 
coisas não sejam piores do que o 
que são”, vincou.
 O atleta também fez saber que 
“ainda nada foi comunicado” aos 

Miguel Pinto Lisboa prefere não 
indicar uma data exata para o 
retomar dos treinos das equipas 
profissionais do Vitória, já que 
tal “dependerá sempre da forma 
como evoluir a situação da pan-
demia”. 
 O presidente do Vitória salien-
tou que “o futebol teve um papel 
importante na sensibilização dos 
portugueses”: “Fomos dos pri-
meiros setores no país a alertar 
para a gravidade da crise que 
enfrentávamos e a paragem dos 
campeonatos, a par do encerra-
mento das escolas, tiveram um 
papel fundamental para imple-
mentar o distanciamento social.”
 Miguel Pinto Lisboa enfatiza que 
“os clubes estão unidos para en-
frentar esta crise”. “A união hoje 
existente deverá ajudar a ultra-
passar não só a atual situação, 
mas também permitir uma plata-
forma de entendimento relativa-
mente a outros temas.” 
 O presidente vitoriano avança 
que “estão a ser estudados ce-
nários que permitam a realização 
de jogos em falta com a tomada 
de medidas que permitam que 
isso aconteça para lá de 30 de 
junho”. •

O Vitória vai avançar com obras 
na Academia, que contemplarão 
um miniestádio. A intervenção 
estava já delineada e avança-
ria nos meses de verão, mas, 
no contexto da pandemia da 
Covid-19, os planos poderão ter 
mudado e, para já, não há uma 
data delineada para o arranque 
da mesma. Ao Mais Guimarães, 
o Vitória não confirmou nem 
desmentiu a realização da em-
preitada.
 O miniestádio referido ocupará 

o campo 05 e contará com co-
bertura para as duas bancadas 
que já lá existem, para além de 
novos balneários. Assim, e com 
outras intervenções, poderá 
albergar os jogos em casa da 
equipa B, mesmo que esta suba 
à 2.ª Liga, deixando de ter de uti-
lizar o Estádio D. Afonso Henri-
ques nessa eventualidade.
 Para o campo 06 está previs-
ta a colocação de um novo piso 
sintético “de última geração”, 
avança A Bola, “mas as dimen-

sões do terreno também serão 
aumentadas” para que o campo 
tenha “as medidas regulamen-
tares”. Desta forma, a equipa 
sub-23 passa a ter um terreno 
dentro do complexo desportivo 
para a realização dos seus jogos 
quando as partidas se disputam 
em casa. 
 O coletivo utilizava o campo da 
pista de atletismo Gémeos Cas-
tro. E o terreno poderá também 
ser utilizado por outros escalões 
de formação. •  
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Av. D.João IV - Guimarães Telf: 253 421 390

Av. D.João IV - Guimarães Telf: 253 421 390 AMI 15114

Esta é a tua oportunidade!
Admitimos comerciais

Vitória avança com obras na Academia
e vai contar com um miniestádio

jogadores no que toca às decisões 
que a SAD vitoriana possa vir a to-
mar, no entanto sublinhou que a 
pandemia “vai influenciar pela ne-
gativa” todos os mercados, incluin-
do o desportivo.

A “melhor época” 
interrompida
Com a pandemia a colocar a nor-
malidade em suspenso, a confe-
rência de imprensa foi realizada 
através da internet. O contacto 
próximo entre protagonistas e pú-
blico está adiado para quando o 
novo coronavírus der tréguas. João 
Carlos Teixeira considera que “uma 
boa data para regressar” —  “à vida 
normal” e aos jogos —  seria entre 
os meses de junho ou julho. Por 
enquanto, não há adversário nem 
lugares para escalar na tabela. A 
prioridade é “travar a pandemia”, 
para voltar à normalidade “o mais 
rápido possível”.
 Mas qual será o “novo normal”? E 
como será concluída a época? Para 
o médio, “é importante” terminar 
o campeonato. Não só devido a 
questões financeiras que assolam 
as instituições desportivas, mas 
também porque está em causa a 
justiça desportiva.
 Se o campeonato permanecer em 
pausa nos próximos meses, será, 
na ótica do jogador de 27 anos, 
necessária uma “mini pré-época”. 
“Resta saber como vamos jogar 
os últimos dez jogos. Se fim de se-
mana em fim de semana ou com 
jogos durante a semana”, indicou, 
acrescentando que esta será “uma 

questão para a Liga”.
 Até o campeonato regressar, afei-
çoa-se uma boa oportunidade 
para recordar o último jogo dispu-
tado pelo Vitória, que teve em João 
Carlos Teixeira o protagonista. O 
n.º 10 do Vitória recordou a partida 
que culminou com a conquista dos 
três pontos na Mata Real: “Nunca 
me tinha acontecido entrar ao in-
tervalo e marcar dois golos. Fiquei 
muito feliz. Eram três pontos mui-
to importantes para nós”. De resto, 
João Carlos Teixeira atravessava 
um momento de forma positivo e 
estava a fazer a “melhor época” da 
carreira. No entanto, foi interrompi-
da. “Há coisas mais importantes do 
que a época, neste caso a saúde do 
país e do mundo”, reconheceu.

A importância do 
sistema de Ivo
Com 26 jogos somados esta tem-
porada e oito golo marcados, o jo-
gador, que fez parte da formação 
no Liverpool, dá parte do crédito 
a Ivo Vieira e ao sistema que im-
plantou. “Favorece o meu estilo 
de jogo, estou mais perto da área 
e em mais espaços do campo que 
noutra altura não ocupava. Estou a 
tentar aproveitar da melhor forma 
e as coisas estavam a correr bem”.
 Acerca das notícias que dão conta 
da possibilidade da ligação de Ivo 
Vieira ao Vitória não se prolongar 
para além desta época, o centro 
campista foi sucinto, dizendo que 
“há coisas mais importantes [a 
pandemia] na cabeça dos jogado-
res” e do próprio treinador. • PCE

“Os clubes “estão 
unidos”, diz Miguel 
Pinto Lisboa

© Mais Guimarães

Clube apoia sócios 
mais velhos

O Vitória implantou um plano de 
acção que visa o apoio aos sócios 
com mais de 70 anos de idade, 
nomeadamente, na distribuição 
de bens de primeira necessidade.
 Neste contexto, o Vitória SC está 
a contactar todos os associados 
deste grupo de risco de forma a 
aferir as necessidades e dar con-
ta de todos os procedimentos. 
Os interessados poderão ainda 
contactar o clube através dos 
contactos: 937 432 108 ou 937 
432 112. •
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MOREIRENSE F. C.

A pandemia de covid-19 
colocou tudo em pausa. Com o 
campeonato parado e os clubes 
a funcionar a meio gás, há 
dossiers que ficam por resolver 
ou são adiados.
 Exemplos disso há em todos 
os clubes, e o Moreirense não é 
exceção. Os vimaranenses terão 
de decidir o que fazer com os 
oito atletas em final de contrato. 
Os guarda-redes Nuno Macedo 
e Pedro Trigueira, os defesas 
João Aurélio, Iago e Halliche, 
bem como os avançados Bilel, 
Nenê e Texeira estão livres para 
rumar a outras paragens caso 
não haja contacto por parte do 
Moreirense para prolongar os 
respetivos vínculos. Algo que, 
segundo a edição do jornal O 
Jogo da passada segunda-feira, 
ainda não aconteceu.
 De resto, à semelhança do que 
tem acontecido nas épocas 
transatas, o Moreirense pode 
sofrer nova revolução no plantel. 
Para além dos jogadores em final 
de contrato, os emprestados 
Nuno Santots, Gabrielzinho e 

O lateral-esquerdo Matheus 
Mascarenhas vai enfrentar uma 
paragem prolongada. O brasi-
leiro sofreu uma lesão num dos 
treinos que precederam a para-
gem do campeonato devido à 
pandemia de covid-19. 
 Agora, e com o campeonato em  
pausa, o lateral foi operado ao 
joelho esquerdo. Sem qualquer 
minuto somado pela equipa 
principal, o jovem que chegou 
em janeiro sofreu um revés que 
o vai impedir de dar um contri-
buto à equipa num futuro pró-
ximo. No entanto, a operação 
aconteceu num período sem 
competição, algo que vai mitigar 
o impacto que a lesão pode ter 
na adaptação do jogador ao sis-
tema de jogo de Ivo Vieira.
 Mascarenhas já tinha sido ope-
rado duas vezes ao joelho e 
quando chegou a Guimarães já 
era sabido que o lateral era algo 
propício a lesões. 
 Emprestado pelo Fluminense, 
Mascarenhas chegou a Guima-
rães a título de empréstimo com 
opção de compra. •

Há oito jogadores com 
contrato a terminar

Mascarenhas sofreu lesão e 
foi operado ao joelho

Pasinato: “Quero colocar o
meu nome na história do clube”
Guardião tem sido um dos nomes em destaque na campanha 19/20 dos Cónegos.
Mateus Pasinato, com 27 anos, diz estar a atravessar “o melhor momento” da sua carreira.

Moreirense Vitória S.C

É uma das figuras do plantel dos 
Cónegos. Mateus Pasinato che-
gou, viu e não precisou de espe-
rar muito para convencer que era 
o homem indicado para defender 
as redes do clube de Moreira de 
Cónegos. Na sua primeira expe-
riência europeia, o guardião de 
27 anos tem rubricado exibições 
seguras e mereceu, até a data, a 
total confiança dos responsáveis 
do clube.
 Totalista, com mais de 2300 mi-
nutos somados no campeonato, 
o brasileiro é um dos nove joga-
dores da Liga Nos que não falha-
ram qualquer jogo.
 Mateus Pasinato está ciente da 
réplica positiva que tem dado, 
naquela que é a sua primeira ex-
periência no Velho Continente. 
“Tenho feito bons jogos e isso é o 
mais importante para mim, mas, 
se não fizer uma boa atuação no 
próximo jogo, as coisas mudam 
rápido”, salientou, numa conver-
sa numa rede social durante a 
semana passada.
 Até ao momento o percurso do 
guarda-redes tem sido feito de 

exibições positivas, algo que 
despertou o Moreirense para a 
necessidade de avançar para a 
compra do passe do atleta natu-
ral do estado brasileiro de Santa 
Catarina. É que o guarda-redes 
chegou a Moreira de Cónegos no 
último defeso a título de emprés-
timo. Cedido pelos brasileiros do 
XV de Piracicaba, num acordo 
válido até junho de 2021, o acor-
do contempla uma cláusula que 
permite ao Moreirense comprar o 
passe do jogador, ainda que não 
se saiba a verba acordada por 
ambos os clubes. 

“Estou no meu 
melhor momento
A possível compra do passe do 
guardião parece interessar a to-
das as partes: o Moreirense se-
guraria um ativo em valorização 
crescente, o XV de Piracicaba fa-
ria um encaixe importante e Pasi-
nato continuava a caminhada no 
futebol europeu.
 O brasileiro deixa tudo em aber-
to, mas garante que quer deixar a 

Luther Singh também podem 
voltar aos seus clubes. Soma-se 
a isso o facto de jogadores como 
Pasinato e Fábio Abreu terem 
despertado o interesse de outros 
clubes. Sendo possível que 
cheguem ao Estádio Joaquim de 
Almeida Freitas propostas para 
levar ambos os jogadores para 
outros campeonatos. •

© Direitos Reservados © Direitos Reservados

1ª LIGA
FAMALICÃO
FC PORTO
BENFICA
VITÓRIA SC
SPORTING
BOAVISTA
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RIO AVE
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sua marca no clube de Moreira de 
Cónegos. “Sou muito consciente 
em relação à minha posição. Ra-
zão pela qual penso apenas no 
próximo jogo. Prefiro não estar 
a pensar no futuro, porque estou 
apenas focado no Moreirense. 
Quero colocar o meu nome na 
história do clube e ajudar a alcan-
çar a melhor classificação possí-
vel. Depois, no final da época, 
tudo pode acontecer”, afirmou.
 Na mesma entrevista, Mateus 
Pasinato também abordou as 
principais diferenças que encon-
trou no futebol europeu. Depois 
de ter somado mais de 100 jogos 
nas divisões inferiores do cam-
peonato brasileiro, o guardião 
acredita estar a atravessar o auge 
da sua carreira: “Tive o habitual 
período de adaptação ao futebol 
português, que é diferente da Sé-
rie B do Brasil. Acredito que estou 
no meu melhor momento, tanto 
fisicamente como taticamente, 
mas o Moreirense proporciona 
tudo de bom para os jogadores, 
pelo que não tem como não dar 
certo”, justificou Pasinato. . 



João Sousa cumpre quarentena em Guimarães: 
“Tem sido uma experiência diferente”

Candoso e clubes da Liga disponíveis para “sacrifício” Federação mantém provas suspensas
O Clube Recreativo de Candoso 
anunciou, via comunicado publi-
cado na sua página do Facebook, 
que os 14 clubes da Liga Placard 
reuniram para debater sobre “as 
repercussões que a atual pande-
mia poderá implicar no desporto 
e, em especial, no futsal”. Dessa 
reunião, via videoconferência, re-
sultaram algumas ideias e toma-
das de decisão.
 De acordo com a informação 
partilhada pelo CR Candoso, to-
dos os clubes da liga “demons-
traram um enorme sentido de 
união para uma resposta célere 
às possíveis repercussões des-
ta pandemia”, para além de se 
mostrarem “disponíveis a um 
sacrifício desportivo para que 
as competições nacionais termi-
nem, caso a saúde pública esteja 
salvaguardada”.
 Assim, está a ser elaborado “um 
documento conjunto” que será 
enviado à Federação Portuguesa 
de Futebol, “com soluções que 
possam contribuir para minimi-
zar o impacto social, desportivo 
e financeiro que esta pandemia 
irá implicar”. “Todos os clubes da 
Liga Placard estão imbuídos num 
espírito de colaboração para que 
o Futsal continue forte e orga-
nizado, dentro do possível, com 
todos os condicionalismos que 

Ainda não é sabida a altura em 
que o Xico Andebol poderá vir a 
retomar a disputa da subida à 1.ª  
Divisão. Um comunicado emitido 
pela Federação Portuguesa de 
Andebol (FPA) na passada quin-
ta-feira anunciou o prolongar do 
hiato competitivo.
 “A Direção deliberou manter a 
suspensão de todas as Com-
petições Nacionais de Andebol, 
assim como das Seleções Na-
cionais (Masculinas e Femininas), 
por tempo indeterminado, tendo 
em vista a salvaguarda de inte-

resses de natureza pública, no-
meadamente, da saúde pública e 
segurança dos agentes desporti-
vos”, pode ler-se no comunicado.
No mesmo texto o organismo in-
forma “continuará a acompanhar 
permanentemente a evolução 
da situação e as orientações das 
entidades oficiais”, acrescentan-
do que, caso se justifique, pode 
“modificar, a qualquer momento, 
as medidas agora adotadas”.
 O Xico tinha começado a fase de 
apuramento com duas vitórias 
nos dois jogos disputados. •

Futsal Andebol

Ténis
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vivemos, pretendendo ser sem-
pre parte da solução”, conclui a 
publicação.
 No decorrer desta semana, a Fe-
deração Portuguesa de Futebol 
(FPF) anunciou que iria cancelar 
todos os campeonatos de for-
mação da modalidade.
 “Por tudo o que antecede, deli-
berou a Direcção da Federação 
Portuguesa de Futebol, após 
auscultar os seus associados, 
que devem dar-se por concluí-
das as competições nacionais de 
todos os escalões de formação 

de futebol e futsal, masculinas 
e femininas, não resultando das 
mesmas qualquer efeito despor-
tivo imediato”, pode ler-se no co-
municado emitido pela FPF. O co-
municado também informa que a 
decisão foi acompanhada pelas 
22 associações distritais e regio-
nais. Recorde-se que as compe-
tições de futsal foram suspensas 
no dia 10 de março. Tudo indica 
que assim vão permanecer, já 
que, tal como no futebol, ainda 
não é possível fazer uma estima-
tiva de regresso. •

O tenista português João Sousa 
está de regresso a casa. O n.º 1 
do ténis português regressou a 
Guimarães, onde tem cumprido 
quarentena, devido à pandemia 
provocada pela covid-19, e tenta-
do recuperar a 100% da lesão no 
pé esquerdo, contraída no final 
da época passada.
 Com o circuito ATP suspenso até 
7 de junho, face ao novo corona-
vírus, o tenista vimaranense, que 
no ranking congelado da ATP 
ocupa o 66.º lugar optou por jun-
tar-se à família em Portugal.
 “Tenho feito quarentena em 
casa dos meus pais, tem sido 
uma experiência diferente. Não 
sair de casa tem sempre os seus 
prós e contras, mas temos lidado 
bem com a situação e acredito 
que vai correr tudo bem”, afirma, 
em entrevista à agência Lusa. 
 À mesma fonte, o vimaranense 
confirmou que  já “estava quase 
recuperado” da fratura de esfor-
ço no pé esquerdo e admitiu que 
a paragem forçada pode ser be-
néfica para a sua condição física.
 “Por um lado, recuperar a 100% 
desta lesão é bom. Por outro, 
como já estava quase a 100% 

e já me estava a sentir a voltar 
a jogar a um bom nível, foi mau 
porque deixei de competir”, justi-
fica. Satisfeito por estar em casa, 
João Sousa reconhece, contudo, 
que a “situação não tem sido a 
ideal”. É que, caso a temporada 
tivesse seguido os trâmites nor-
mais, estaria a competir em Mia-
mi”, no Masters 1000 que estava 
agendado para esta semana.
 Satisfeito por estar em casa, 
João Sousa reconhece, contudo, 
que a “situação não tem sido a 
ideal”.  “Esta situação está a ser 
atípica, nunca tinha acontecido 
isto no nosso circuito, nem no 
mundo, que eu me lembre. É um 
mal maior, uma situação em que 
todos estamos em perigo. Não 
tenho receio, nem sinto preocu-
pação, simplesmente acredito 
que todos temos de tomar as 
medidas necessárias para que 
esta pandemia seja controlada, 
temos de confiar nas pessoas 
que efetivamente sabem o que 
estão a fazer”, aconselha.
 Impedido de competir, Sousa 
diz estar a aproveitar para “fazer 
outro tipo de coisas em família”, 
deixando o ténis, por enquanto, 

“um pouco de parte, tanto a par-
te física, como de jogo.”

“Temos que confiar 
nos profissionais”
“Tenho-me mantido tranquilo em 
casa e a respeitar as indicações, 
não só por mim, como também 
pelos outros. O foco tem sido 
manter-me por casa para ver se 
tudo isto passa e, para já, tem 
corrido tudo bem”, resume.
 Além de lembrar ter “quase 10 
semanas para preparar o próxi-
mo torneio” e estar “muito tran-
quilo em relação à parte física”, 
embora tenha previsto “algo 
mais elaborado a partir da pró-
xima semana”, o vimaranense 
acredita que a suspensão do cir-
cuito foi uma medida inevitável.
 “Não é uma medida de que nós 
tenistas gostemos, mas é neces-
sária”, considera o tenista de 31 
anos (celebrados esta segunda-
-feira, dia 30 de março), acres-
centando que há que continuar 
“a confiar nos profissionais que 
sabem o que devemos fazer e 
aceitar que isto é o melhor para 
todos”. •
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FPF dá por concluídos
campeonatos de formação
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Campeonatos

É uma decisão “que visa proteger 
a população, especialmente os 
jovens e as crianças que amam 
o futebol”, descreve a Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF), 
em comunicado. A direção da 
FPF decidiu que “devem dar-se 
por concluídas as competições 
nacionais de todos os escalões 
de formação de futebol e futsal, 
masculinas e femininas, não re-
sultando das mesmas qualquer 
efeito desportivo imediato”.
 Nesse sentido, não serão atri-
buídos títulos nas referidas com-
petições nem aplicado o regime 

de subidas e descidas, escreve a 
entidade. No mesmo comunica-
do pode ler-se que “a complexi-
dade da situação que resulta do 
estado de emergência vigente 
em Portugal” conduziu a esta de-
cisão, “em que é acompanhada 
pelas 22 Associações Distritais 
e Regionais que vão igualmente 
dar sem efeito as suas competi-
ções destinadas aos escalões de 
formação de futebol e futsal”.
 A FPF escreve ainda que reco-
nhece “o inestimável papel” dos 
clubes, enquanto formadores de 
jogadores de futebol, mas ainda 

de jovens e crianças, e que, por 
isso está “certa do seu apoio a 
esta medida excecional”. “Tam-
bém eles, em segurança e esta-
bilidade, estarão aptos a prepa-
rar da melhor forma possível a 
época 2020/21”.
 Recorde-se que,  a 10 de março, 
a Federação Portuguesa de Fu-
tebol determinou a suspensão 
de todas as provas nacionais dos 
escalões de formação de futebol 
e futsal entre 14 e 28 de março, 
quando foram confirmados 41 
casos de infeção por coronavírus 
em Portugal. •

Clubes em busca de solução para terminar a época
Numa tentativa de perceber o 
que vai acontecer com os cam-
peonatos disputados, os clubes 
do Campeonato de Portugal dis-
cutiram a hipótese de reformu-
lar os quadros competitivos. A 
notícia é avançada pelo jornal O 
Jogo, que adianta que as equipas 
fizeram uso da pausa forçada da 
competição, fruto da pandemia 
de covid-19, para enviar uma pro-
posta à Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF) que contempla 
a hipótese da criação de um 4.º 
escalão. 
 No documento citado pela mes-
ma fonte é sugerida “uma so-
lução que visa a alteração dos 
quadros competitivos, de modo 
a salvaguardar o número mínimo 
de equipas prejudicadas pores ta 
interrupção absolutamente im-
previsível das competições”. O 
documento também prevê que o 
Campeonato de Portugal passe 
a ser disputado num regime dife-
rente: com duas séries compos-
tas por 24 equipas (12 em cada 
uma) e uma prova interasso-

Campeonato de Portugal

ciações com 56 equipas (quatro 
séries de 14 equipas). Assim, ao 
invés de três passariam a existir 
quatro competições nacionais.

 A última jornada disputada no 
Campeonato de Portugal, onde 
militam Berço e Vitória B, foi há 
praticamente um mês. •

ARÕES
SANTA MARIA

SERZEDELO
PORTO D’AVE
TORCATENSE

JOANE
CAÇ. TAIPAS

VIEIRA
SANTA EULÁLIA

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

Jornada 19
1-3
0-2
0-0
1-3
0-0
1-2
0-0
1-1
1-1

PRO-NACIONAL
AF BRAGA 

OP. CAMPELOS
TAGILDE

ASES STA. EUFÉMIA
DESP. S. COSME

UD CALENDÁRIO
CD LOUSADO
GONDIFELOS

SÃO CLÁUDIO

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

Jornada 12
1-1
0-3
3-1
2-3
0-1
2-0
0-2
VS

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

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

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

19
18
19
18
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19

13
13
11
10
9
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
4
2

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

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

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

 
1ª DIVISÃO
AF BRAGA

Série C 

PINHEIRO
S. MASCOTELOS

GDCR FAREJA
GRC ROSSAS

FC GANDARELA
PEVIDÉM B
AC GONÇA

ACR GUILHOFREI

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

Jornada 12
6-0
1-0
2-1
4-1
2-3
1-0
ADI
1-1

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

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

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

2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
0
2
1
1
0

1
1
2
3
3
3
4
5
6
6
5
8
8
8
10
12

29
29
28
25
25
25
22
17
16
14
14
12
8
7
4
0

 
1ª DIVISÃO
AF BRAGA

Série D 

DIV. HONRA
AF BRAGA 

Série B 

SANDINENSES
SÃO PAIO

POLVOREIRA
ANTIME

NINENSE
CELORICENSE

FRADELOS
AIRÃO

VIATODOS
AMIGOS URGESES
BAIRRO FC
RONFE
PICA
RUIVANENSE
LOURO
PONTE

Jornada 15
1-0
3-1
2-2
1-2
2-3
4-1
1-0
1-2

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

15
15
14
15
14
15
15
14
15
14
15
15
15
15
15
15

11
9
8
8
6
5
6
7
6
4
4
4
3
3
3
3

1
3
3
3
4
7
4
0
2
7
6
6
4
4
2
2

3
3
3
4
4
3
5
7
7
3
5
5
8
8
10
11

34
30
27
27
22
22
22
21
20
19
18
18
13
13
11
8

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

Jornada 16
MERELINENSE

PEDRAS SALGADAS
MIRANDELA

S. MARTINHO
MARÍTIMO B

MARIA DA FONTE
MONTALEGRE

CERVEIRA
CÂMARA DE LOBOS

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

CAMP. PORTUGAL
Série A 

SOUTO GONDOMAR
GÉMEOS

CASTELÕES
SÃO FAUSTINO

CALVOS
PINHEIRO

MAIS POLVOREIRA
INFIAS
ABAÇÃO
INFANTAS
MONTESINHOS
SÃO CRISTÓVÃO

Jornada 11
1-2
0-5
0-0
2-1
1-0
1-2

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
CERVEIRA
CÂMARA DE LOBOS

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
11
10
9
7
8
7
6
5
7
6
5
4
3
2
2
2
2

2
2
2
3
7
4
4
4
7
4
1
3
4
6
6
6
5
2

2
3
4
4
2
4
5
6
4
5
9
8
8
7
8
8
9
12

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

17º
18º

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

 

SUPER LIGA
POPULAR
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"Vox Humana" é o segundo disco da tetralogia "The Evercoming", iniciada com um lançamento no ano 
passado. Agora, a voz dilui-se nas camadas sonoras construídas pelo vimaranense Rui Souza. 

 © Rafael Farias

Nem sempre são necessárias 
palavras para preencher o espa-
ço que habitamos. O queixume, 
a alegria, o desespero, enfim, to-
das as emoções que sentimos, 
podem ser vocalizadas. A voz 
é, se quisermos, o instrumento 
musical mais antigo. E, na vol-
ta, pode ainda ser transformada 
num sintetizador. Esse é o exer-
cício a que Dada Garbeck, o pro-
jeto do vimaranense Rui Souza, 
se propõe em “Vox Humana”, 
o segundo álbum da tetralogia 
“The Evercoming”, lançado na 
sexta-feira passada. 
 No novo registo, a voz humana, 
a partir de um quarteto lírico, 
dilui-se “em composições con-
temporâneas e clássicas” em-
bebidas numa “eletrónica circu-
lar”. Quem o explica é o próprio 
Rui Souza, que não gosta de se 
aventurar em categorizações do 
género: “Não penso muito em 
termos estéticos.” Mas a voz é 
sempre a linha que guia o ouvin-
te disco fora, no qual a voz ocu-
pa o lugar central das escarpas 
musicais puramente analógicas 
de Dada Garbeck. Por isso, e 
tendo em conta a circularidade 
musical empregue, não se espe-
re a presença de loops. “Gosto 
de trabalhar de modo repetiti-
vo, mas todas as repetições são 
diferentes na medida que são 
todas tocadas. Não há um friso, 
mas têm essa caraterística de 
parecerem muito iguais”, diz. 
 E a circularidade é tão vinca-
da que existem continuações 
de faixas do primeiro disco. A 
primeira denuncia-o — “This Is 

Not Mysanthropy Pt II”, assim 
se chama —, bem como “Kali 
Yuga Pt II”, que abre outra ca-
mada nesta descoberta sonora. 
Já lá vamos. É que Rui Souza diz 
existir “uma narrativa bastante 
fixa” no projeto — mas isso não 
quer dizer “que as pessoas te-
nham de estar presas”. No pri-
meiro álbum, a viagem solitária 
de um homem, inspirada num 
conto argentino, guiava a nar-
rativa; no mais recente, con-
tinua presente, “mas não é o 
foco”. 
 Em “Kali Yuga Pt II”, o cantar 
das almas acompanha o órgão, 
sendo gradualmente preenchido 
por sintetizadores que tornam a 
experiência cada vez mais ele-
trónica: “Levo comigo o saco de 
pão co’a merenda”, ouve-se logo 
no início da canção. A tradição 
que habita naquelas vozes em 
que parece estar encapsulada a 
ancestralidade de um povo di-
funde-se nos caminhos mais ele-
trónicos, numa junção que nos 
transporta muito para lá da me-
mória associada a estes cantares 
— mas sem nunca realmente os 
deixarmos. 
 Há momentos em que a ima-
ginação nos leva para um baile 
num qualquer salão de há sé-
culos, como acontece em “Re-
peat”, mas também há espaço 
para momentos mais cruz, como 
aquele que fecha o álbum (“Can-
to de ordeño y tomada de luna”, 
com Arianna Casellas). Talvez 
esse seja o resultado da mescla 
que habita em Dada Garbeck: 
“A minha formação é clássica, 

estudei piano clássico. Depois, 
estudei jazz. Mas andei sempre 
à volta dos sintetizadores e da 
eletrónica e, por isso, Dada Gar-
beck é a junção dessas lingua-
gens todas.”
 Mas há muito mais para explo-
rar em “Vox Humana”. E se, nes-
tas circunstâncias em que uma 
pandemia toma conta de todos 

os momentos do dia, o novo dis-
co do vimaranense pode ser um 
demorado escape. “Acho que [o 
isolamento] pode ser uma opor-
tunidade para se ouvir melhor 
um álbum, algo que está cada 
vez mais em desuso. Por isso, é 
uma oportunidade. Não só para 
este álbum; é um novo paradig-
ma”, defende. • NRG

A voz como fio condutor da 
segunda aventura de Dada Garbeck

Música
Bing & Ruth
CIAJG
9 de maio 
21h30

Teatro
Vintena MMXX
Salão Paroquial de Pevidém
Até novembro de 2020

Festivais
Westway Lab
CCVF/ CIAJG
Outubro

Exposição
 
Território e Comunidade
Casa da Memória
Permanente

Caos e Ritmo #1
CIAJG
Até 04 de outubro

Agora, podemos ver "Outra Voz" a partir de casa 

Ao longo de 2016, a produtora Os 
Fredericos acompanhou o dia-a-
-dia do projeto vimaranense Ou-
tra Voz, que assinala, este ano, o 
10.º aniversário. E a captura das 
“diversas atividades do grupo”, 

bem como das “diferentes lei-
turas de participantes e artistas 
associados” do projeto resultou 
num documentário, que estreou 
no ano seguinte no Centro Cultu-
ral Vila Flor. Desde então, percor-
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 V
oz reu diversas salas do país. Agora, 

“Outra Voz” chega ao aconchego 
do lar de toda a gente gratuita-
mente. Basta visitar a página do 
Facebook ou o canal do Youtube 
do projeto Outra Voz. Na mesma 
plataforma, no canal d’ Os Fre-
dericos, também é possível ver o 
documentário.
 Em "Outra Voz", há a possibi-
lidade de rever alguns dos tra-
balhos criados para o grupo de 
um conjunto de artistas que in-
cluí nomes como Amélia Muge, 
Ann Hamilton, António Durães, 
António José Martins, Carlos A. 
Correia, Catarina Miranda, Cindy 
Steiler, Fernando Lapa, Fernando 
Ribeiro, João de Guimarães, João 
Pedro Vaz, Jonathan Uliel Salda-
nha, José Eduardo Silva, José Má-
rio Branco, Luís Carvalho, Magna 
Ferreira, Mão Morta, Mia Theil 

Have, Michales Loukouvikas, Ni-
kola Kodjabashia, Rafaela Salva-
dor, Pele - Espaço de Contacto 
Social e Cultural, Colectivo Soo-
pa, Sandra Barros, Teatro do Frio, 
Rui Souza ou Teia Campos
Criado em 2010 no âmbito da 
Área da Comunidade de Guima-
rães 2012, o grupo dedica-se à 
“expressão e exploração vocais 
a partir da música de tradição e 
transmissão oral” e “atualmente 
reúne cerca de uma centena de 
pessoas de todas proveniências 
etárias, culturais e geográficas”, 
refere o comunicado de impren-
sa que anuncia a chegada do do-
cumentário à internet.
 A película, realizada por Filipe 
Frederico Leite, conta com tes-
temunhos de encenadores, artis-
tas, participantes e responsáveis 
do projeto. •
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Quarta-feira 01 de abril

Farmácia Vitória (Creixomil)
Guimarães Shopping- Tlf: 253 517 180

Quinta-feira 02 de abril

Farmácia Hórus
Largo do Toural - Tlf: 253 517 144

*Farmácia Faria
R. do Calvário, 201, Serzedelo - Tlf: 253 532 346

Sexta-feira 03 de abril

Farmácia do Parque
R. Dr. Carlos Saraiva 46 - Tlf: 253 516 046

Sábado 04 de abril

Farmácia Pereira
Alameda S. Dâmaso - Tlf: 253 412 950

Domingo 05 de abril

Farmácia da Praça
Rua Paio Galvão - Tlf: 253 523 167

Segunda-feira 06 de abril

Farmácia Nobel
Rua de Santo António - Tlf: 253 516 599

Terça-feira 07 de abril

Farmácia Barbosa
Largo do Toural - Tlf: 253 516 184

*Farmácia Faria
R. do Calvário, 201, Serzedelo - Tlf: 253 532 34

*Em regime de disponibilidade

©
 D

ire
it

os
 R

es
er

va
do

s

Portugal à mesa com

Ao fim de 15 dias de forçada clau-
sura, dou comigo numa pesquisa 
ao longo das margens do rio Ave, 
até à “praia seca”. Descobri  chei-
ros e perfumes bem familiares. 
 Foi gratificante  observar o verde 
espetáculo das ervas que crescem 
alegres e triunfantes. Proporcio-
nam-nos o equilíbrio e harmonia 
cada vez maior com a natureza . O 
cenário de beleza não deixa enga-
nar, estamos na primavera.
 O uso adequado, conduz a desco-
bertas interessantes, na  gastro-
nomia.
 Estão ao dispor a custo zero. Em-
prestam-nos uma gama de sabo-
res e texturas essenciais. Algu-
mas das plantas são mal-amadas 
por preconceito, ignorância.
 Vi, tateei e cheirei; funcho, hor-
telã, urtigas, borragem,  camo-
mila, margaridas, cidreira, catos, 
agriões, alecrim, arruda, dente 
de leão, silvas, botões de flor de 
cardo, azedas, língua de ovelha, 
rebentos de sabugueiro, cogume-
los, beldroegas, saramagos, tre-
vos, correjó, fetos. Colhi diversas. 
Foram algumas horas numa tarde 
botânicamante bem passada.
 Os cheiros, as cores, os sons vi-
brantes brotam da natureza; o 
coaxar das rãs, o chilrea dos pás-
saros, o gasnar dos patos, o zum-
bir das abelhas, o bater da água, 

um coelho bravo que se refugia, 
a imprudência de um pescador 
furtivo em tronco despido cor de 
lavagante, são ingredientes que 
fazem quebrar a monotonia pa-
chorrenta desta tarde soalheira. 
Desenham um cenário bucólico.
 O Funcho cresce em abundância, 
presente todo o ano. As infusão 
são excelentes para cólicas. As 
sementes dão origem à erva-do-
ce. Ajuda; à digestão, combate a 
gripe, bronquite, infeções uriná-
rias. Tem  aroma acentuado a anis. 
Mistura-se em saladas, peixe re-
cheado, legumes confecionados. 
Utilizo-o em molho para Salmão 
grelhado e mastigo-o para lavar 
a boca.
 A Urtiga é conhecida há milénios. 
Rica em ferro, magnésio, cálcio e 
vitamina C. Recomendada à me-
nopausa, problemas respiratórios. 
Estimula a circulação do sangue. 
Adapta-se à cozinha; infusões, 
sopa, pão, refogados, bolos, mo-
lhos, risoto, esparregados.  Há 
cerca de um mês, numa das ha-
bituais ações de gastronomia,  na 
“Associação de Reformados de 
Guimarães”, confecionamos “Pão 
com Urtigas”. 
 “Ou sabe colher, ou vai doer”. Uti-
lizar luvas e tesoura. Uma das téc-
nicas para deixar de picar é passar 
por água quente.

Envie as suas sujestões para: leitor@maisguimaraes.pt

Mário Moreira

Bom apetite! Um abraço gastronómico.

Fui à cata do Funcho e Urtigas

“Esparregado de Urtigas”
© Direitos Reservados

Farmácias
de serviço

Dê sangue!

Todas as Terças-feiras
das 14h30 às 19h00

Primeiro e terceiro Sábado
de cada mês das 09h00 às 12h30

Local Casa do dador (Azurém)

COLHEITA PERMANENTE

O que acontece 
na sua rua,

no seu bairro, 
na sua freguesia...

É NOTÍCIA!

INFORMAR
CONTAMOS CONSIGO PARA

L I G U E   
2 5 3  5 3 7  2 5 0

GERAL@MAISGUIMARAES.PT     FACEBOOK.COM/MAISGUIMARAES

RIGOR, INDEPENDÊNCIA E PLURALIDADE

Só as folhas são ulitizáveis. La-
var, escorrer e picar finamente. 
Adicionar  numa frigideira com 1 
colher de azeite, 2 dentes de alho 
picados, 1 folha de louro, sal e nós 
moscada qb. Deixar ferver uns mi-
nutos. Adicionar 3 gemas de ovos, 
envolver, sem deixar grumos. Tem 
de ficar um creme consistente. 
Polvilhar com amêndoas.

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

Cozinhar com pica - Já comeu Esparrega-
do de Urtigas?

https://lisboasecreta.co/25-museus-virtuais-visitar-sofa/


MAIS SAL SALGADO ALMEIDA

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

ASSINATURAS 253 537 250

Teleférico

Mortes causadas
por covid-19 

Solidariedade 
(e engenho) dos

vimaranenses

Até ao fecho desta edição 
eram 7443 o número de casos 

confirmados com Covid-19.  
Havia ainda 4610 pessoas 

a aguardar resultados 
laboratoriais.

O novo coronavírus já 
provocou 160 mortes em 

território nacional.

A partir de casa também se 
ajuda e exemplo disso é o 

trabalho de três estudantes 
de Design de Produto na 

Universidade do Minho 
(dois deles vimaranenses), 

que decidiram ajudar as 
instituições locais através da 

produção de viseiras. 

Número de desempregados
com ligeiro recuo em fevereiro

Última

Segundo o Instituto do Emprego 
e Formação Profissional (IEFP), 
Guimarães contava, no mês de 
fevereiro, com 5.770 desemprega-
dos, uma diminuição de 1,1% rela-
tivamente ao mês anterior, no qual 
havia 5.841 pessoas em situação 
de desemprego no concelho. Já em 
comparação  com o período homó-
logo houve um ligeiro aumento. Em 
fevereiro de 2019, Guimarães regis-
tava menos 61 desempregados do 
que em fevereiro deste ano, um 
aumento de 1,1%.
 A nível nacional, a tendência foi se-
melhante, com um decréscimo de 
3,8%. •

maisguimaraes.pt
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