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N84 | ABRIL 2020

TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA ATÉ SI

O QUE DE MAIS IMPORTANTE 
ACONTECE NA CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO

VALTER HUGO MÃE:
“AS PESSOAS SABEM O QUE ESTÁ EM CAUSA”

ECONOMIA DO GOLO:
A COVID-19 E O FUTEBOL

AURORA CUNHA:
OS SACRÍFICIOS E

AS CONQUISTAS
DE UMA CAMPEÃ

O 25 DE ABRIL AOS OLHOS
DE QUEM NÃO O VIVEU

DIA MUNDIAL DO CAFÉ:
FACTOS E MITOS SOBRE A BEBIDA

IR ÀS COMPRAS
EM TEMPO DE PANDEMIA

PONTOS DE (DES)INTERESSE:
O QUE FICOU DA ESCOLA DA VEIGA
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https://www.facebook.com/Nasenhori/?ref=br_rs
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Mais Guimarães – A Revista é um órgão de 
comunicação independente e plural ao serviço de 
Guimarães e de todos os Vimaranenses.

Estas são as linhas que a definem:

01 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão de 
comunicação regional, gratuito, generalista, 
independente e pluralista, que privilegia as questões 
ligadas ao concelho de Guimarães. 

02 A Revista “Mais Guimarães”, é uma publicação 
independente, sem qualquer dependência de 
natureza política, económica ou ideológica. 

03 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão 
de informação que recusa o sensacionalismo 

e é orientado por critérios de rigor, isenção e 
honestidade no tratamento das notícias. 

04 A Revista “Mais Guimarães” compromete-se 
a respeitar os direitos e deveres previstos na 
Constituição da República Portuguesa, na Lei de 
Imprensa e no Código Deontológico dos Jornalistas. 

05 A Revista “Mais Guimarães” aposta numa 
informação diversificada de âmbito local, 
abrangendo os mais variados campos de atividade e 
pretende corresponder às motivações e interesses 
de um público plural que se quer o mais envolvido 
possível no projeto editorial. 

06 A Revista “Mais Guimarães” distingue 
claramente as notícias – que deverão ser objetivas, 

circunscrevendo-se à narração, à relacionação e 
à análise dos factos para cujo apuramento devem 
ser ouvidas as diversas partes – e as opiniões, ou 
crónicas, que deverão ser assinadas por quem as 
defende, claramente identificáveis.

07 A Revista “Mais Guimarães” compromete-se a 
respeitar a privacidade dos cidadãos, recusando a 
divulgação de factos da vida pessoal e familiar. 

08 A Revista “Mais Guimarães” considera a sua 
atividade como um serviço de interesse público, 
com respeito total pelos seus leitores, em prol do 
desenvolvimento da identidade e da cultura local 
e regional, da promoção do progresso económico, 
social e cultural.

Guimarães, o país e o mundo estão 
mergulhados em angústia. A pandemia 
da covid-19 promete fazer milhões de 
vítimas nos 05 continentes.

Esta ameaça obrigou-nos ao 
recolhimento, a ficarmos enclausurados 
nas nossas casas, de modo a limitarmos 
a propagação do coronavírus. O objetivo 
primeiro é evitarmos que os nossos 
serviços de saúde não colapsem no 
pico de afluência aos hospitais, agora 
previsto para meados de maio. A maioria 
de nós será infetada, a maioria de nós 
não terá problemas significativos, mas 
os mais velhos preocupam-nos de 
sobremaneira. 

Estamos longe da família e dos amigos, 

da outra família que escolhemos, e isso 
custa-nos. Estamos, simultaneamente a 
recuperar o gosto pelas coisas simples 
e belas da vida, como estar em família, 
a valorizar os beijos e abraços que 
agora não podemos dar com a mesma 
tranquilidade aos que amamos. A 
probabilidade de sairmos disto doridos 
mas ainda melhores pessoas é muita. 
Aproveitemos este tempo para pensar 
nas mudanças. Este é também tempo 
de esperança.

A Teia da Esperança

A teia tecida
nas noites de esperança,

rasgada e ferida,
segue a nossa andança.
E juntos, mãos dadas,
olhamos pra ela,
vontades paradas,
quais barcos sem vela.

Amigo, que o braço
cansado de tédio
ergamos no espaço!
É esse o remédio.

Depois de cerzidas,
não ficam marcadas
profundas feridas
em teias rasgadas!

Isabel Gouveia, in "Poemas Vários (1950-
1975)"
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https://www.facebook.com/AdrianoCarvalhoBroker/
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O MAIS GUIMARÃES FALOU COM TRÊS JOVENS VIMARANENSES SOBRE O 25 DE ABRIL E OS VALORES 
CONQUISTADOS COM A REVOLUÇÃO DOS CRAVOS. QUAL A IMPORTÂNCIA DA DATA PARA AS 
GERAÇÕES MAIS JOVENS? 

OS JOVENS E A LIBERDADE:
OS VALORES DE ABRIL
AINDA ESTÃO VIVOS?

EFEMÉRIDE

TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Eduardo Fernandes, 23
Presidente da Juventude Social Demo-
crata de Guimarães

Mais Guimarães (MG): Os valores de 
Abril ainda vivem nas gerações mais 
novas?

Eduardo Fernandes (EF): Não. Genui-
namente, não. Foram-se perdendo. A 
minha geração é já muito distante à 
data, por isso não é de estranhar que 
os valores não vão passando. Acho que 
conseguimos respeitar e manter, mas 
não lhes damos tanto valor. Agora, tal-
vez sim, já que não podemos sair à rua. 
Temos lutas preocupantes do emprego, 
da emancipação jovem, algo que não 
conseguimos fazer em Portugal porque 
um jovem demora imenso tempo a sair 
de casa. A luta da educação. A nossa 
economia não é capaz de gerar empre-
gos com a formação que temos. São 
lutas da nossa geração.

MG: Isso pode levar à aproximação de 
alguns jovens de ideologias extremis-
tas?

EF: Isso preocupa-me muito. Começa-se 
a ver cada vez mais jovens a ingres-
sarem por extremos. Porquê? Não sei 
explicar. Talvez por ser mais fácil, talvez 
esses partidos tenham soluções de for-

ma muito rápida todos os problemas do 
mundo. Ingressar nesse tipo de ideolo-
gias enfraquece o centro político. Pode 
criar fissuras muito grandes naquilo 
que é a política portuguesa e não só. 
Nós temos de perceber que o equilíbrio 
— e aqui refiro-me ao PSD e ao PS — é 
sempre melhor que qualquer extremo. 
Os partidos do centro não se podem 
acomodar por serem moderados. Temos 
de perceber que a nossa democracia é 
ainda mais nova que ditadura. 

MG: Quão importante é manter essa 
moderação perante uma pandemia? 

EF: Em cenários de guerra, se é que 
podemos chamar a isto cenário de guer-
ra, as pessoas estão à procura de um 
acompanhamento do estado. Porque 
realmente, não há resposta para algo 
assim. Mas a pandemia exige um traba-
lho de muita ponderação. As decisões 
políticas não podem ser tomadas quase 
de instante. As forças políticas mais 
populistas apontam problemas como a 
falta de equipamento médico, que exis-
te, mas não têm respostas. O que essas 
forças políticas fazem é criar problemas. 
Não os resolvem.
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Hugo Teixeira, 23 anos
Presidente da Juventude Socialista de 
Guimarães

Mais Guimarães(MG): Os jovens ainda 
mantêm vivos os valores de Abril?

Hugo Teixeira (HT): Eu creio que os 
jovens da nossa geração, aqueles que 
têm consciência mais cívica, desperta 
ou mais ativa para estas questões, quer 
históricas ou relativas à democracia, 
mantêm vontade em celebrar o 25 de 
abril. Mas sinto que se perde um pouco 
a noção da importância da revolu-
ção. Creio os partidos e as juventudes 
partidárias têm um papel fundamental 
em relevar a data e tudo a que a ela se 
associa. Temos de continuar a celebrar 
a data. 

MG: Dirias que é importante salientar, 
mais ainda, a liberdade conquistada 
perante a ascensão de movimentos 
extremistas em todo o mundo e em 
Portugal?
 
HT: As gerações mais jovens não vive-

ram a ditadura. E há quem, por desco-
nhecimento, menospreze tudo aquilo 
que outras pessoas viveram. Há quem 
hoje pense que esses valores, dados 
como adquiridos, são até exagerados e 
que se devem restringir. E, como é óbvio, 
isso vê-se na ascensão da extrema-di-
reita e de políticas mais restritivas em 
diversos países. Vejo com desagrado 
o que tem acontecido em Portugal e 
na Europa, mas os partidos terão um 
papel essencial enquanto defensores da 
democracia.

MG: O lugar de alguns valores vai 
mudando de geração para geração? Ou 
mantêm-se?

HT: Os valores vão mudando, sim. Mas 
Abril trouxe, sobretudo, uma consciên-
cia aos cidadãos que muitos pensaram 
ser impossível atingir. Ter dignidade, ter 
liberdade nas suas opções. Mas isso 
vai-se refletindo nos novos desafios 
que vamos enfrentando. Por exemplo, 
na questão da eutanásia, permitimos 
liberdade de escolher. São valores que 
advieram com Abril. Ao longo destes 

Inês Rodrigues, 18 anos
Membro da direção nacional da Juven-
tude Comunista Portuguesa

Mais Guimarães (MG): Quão afastados 
estão os jovens do que se conquistou 
em abril de 1974?

Inês Rodrigues (IR): A distância histórica 
tem o seu peso: não vivemos o fascis-
mo, não vivemos a revolução. Ainda 

assim, e temos de dizer a verdade, os 
valores de Abril ainda estão muito vivos 
graças à ação do PCP. As conquistas de 
abril estão muito vivas. A escola pública, 
o direito a estudar com qualidade. O 
SNS é uma grande conquista de abril, 
tem resistido e vindo a melhorar e hoje 
falamos tanto dele e da sua importância. 
E tantas mais coisas. Os jovens têm esta 
ideia de que o 25 de Abril é a liberdade, e 
é, mas trouxe mais para o nosso país. E 
estou-me a lembrar da música do Sérgio 
Godinho, “Liberdade”: “A paz, o pão, 
habitação, saúde, educação”. São valores 
que temos na nossa vida e não só pela 
evolução da sociedade, mas também 
pela revolução. Os jovens têm a grande 
missão de fortalecerem e assegurarem 
esses valores.

MG: E quais as novas lutas dos jovens?
 
IR: A principal luta que a juventude tem 
neste momento é o aprofundamento 
destas conquistas. Uma grande luta nos-
sa é garantir que o Ensino Superior seja 
gratuito e para todos. Muitos têm pais 
que, no regime, não pensavam sequer 
em prosseguir estudos na universidade, 
não projetavam o futuro. E eu, tendo 
ensino obrigatório até ao 12º, consigo 
projetar com mais certezas o meu futu-

ro. Mas quando não existirem propinas, 
quanto maior for a ação social escolar, 
maior será a igualdade social. Essa é a 
luta da juventude. 

MG: Os movimentos extremistas têm 
conseguido juntar cada vez mais 
apoiantes. Porque é que isso acontece? 

IR: A população em geral cai nesta falsa 
discussão de quem pertence ao siste-
ma e que perpetua desigualdades, mas 
que, na esfera pública, apregoa o con-
trário. E, no fundo, estas pessoas têm 
reivindicações justas, mas olham para 
estes discursos e acreditam que é por 
aí o caminho. O nosso trabalho, como 
comunistas e democratas que lutam 
por uma sociedade mais justa, é fazer 
ver quem são esses políticos e o que 
defendem. E que não há regime mais 
velho que o capitalista. Vai aparecendo 
com outra face, com outros contor-
nos, mas o que pretende é sempre o 
mesmo: explorar uns para que muitos 
poucos possam concentrar a riqueza. O 
caminho para acabar com a corrupção 
e alcançar a justiça social é lutar por 
uma sociedade mais justa, pela paz, 
solidariedade. E é isso que temos de 
perseguir para acabar com estas ideias, 
que não têm futuro.

anos de democracia, vamos sentido ne-
cessidade de defender novos valores e, 
por isso, defender Abril é todos os dias. 
É garantir dignidade, liberdade. E isso 
vai-se conquistando. Não terminou com 
a revolução.
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

Voluntários que em tempos de isola-
mento asseguram as compras para os 
mais idosos, retidos em casa. Contribui-
ções de anónimos, de empresários, do 
poder local para o esforço de contenção 
da pandemia, através da aquisição de 
material de proteção. Pequenos gestos 
do quotidiano que tornam menos duros 
os dias e as noites de isolamento. Que 
ajudam a diminuir a angústia de crian-
ças, de adultos, de idosos. Daqueles 
que não sabem se terão emprego 
depois da crise epidémica e das marcas 
por ela deixadas no tecido produtivo. 

Por entre a catadupa de notícias – 
verdadeiras, veiculadas por órgãos de 
comunicação social que, apesar das 
contingências, foram mantendo a serie-
dade de informar, e falsas, fortemente 
disseminadas pelas redes sociais, tendo 
por base o “covidizer” – sobressai, 
indubitavelmente, o papel da Ciência e 
da Saúde. 

A Ciência assume o seu papel na 
primeira linha de combate. Dela se 
espera uma vacina para o Covid-19. Ou 
o desenvolvimento de testes, como 
aquele projeto que junta 14 instituições 
de pesquisa (entre as quais o Instituto 
de Investigação em Ciências da Vida e 
Saúde da Universidade do Minho), com 
o objetivo de aumentar a capacidade de 
resposta. 

E a Saúde, claro. Acima de tudo. Quan-
do as sirenes de alerta deixarem de 
soar, quando voltarem os abraços e 
as ruas se encherem de novo de vida 
- que nessa altura todos se lembrem 
da importância do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS). Quando o medo der lugar 
à esperança, que todos continuem a 
homenagear e a elogiar médicos, enfer-
meiros, auxiliares de ação médica. Mas 
também as mulheres e homens das 
limpezas, os bombeiros, os camionistas 
que mantiveram o País a funcionar.

O pior já passou? Ou ainda está para 
vir?  A apreensão persiste. As notícias 
de Itália, de Espanha, do desnorte nos 
Estados Unidos e no Brasil, mere-
cem-nos cautela. No meio de toda 
a adversidade típica de situações de 
emergência, que condicionam vidas 
e economia, que fragilizam mais 
ainda os mais frágeis e vulneráveis, 
há também lugar ao melhor de cada 
um. Que não seja apenas fogacho 
do momento. Que seja perene: a 
solidariedade, a atenção aos outros, 
a admiração que votamos ao pessoal 
da saúde enfiado nas “trincheiras”, ou 
ao pessoal da recolha de resíduos e 
que desinfeta as cidades.  Heráclito, 
filósofo pré-socrático considerado o 
pai da dialética, dizia que “a mesma 
água nunca passa duas vezes por 
baixo da mesma ponte”. Esperemos 
que a realidade não o contrarie. E que 
em 2020 não se repita o que se pas-
sou com a austeridade letal pós-crise 
de 2008. A julgar pela divisão no seio 
do Eurogrupo, lá teremos o Norte 
civilizado a querer puxar as orelhas 
ao sul do vinho verde. Como referiu o 
primeiro-ministro, “se algum país da 
UE pensa que resolve o problema do 
vírus deixando o vírus à solta noutro 
país, está muito enganado”. 

Nome atribuído pela Organiza-
ção Mundial da Saúde. CO=coro-
na; VI=vírus; D=disease (doença); 
19, ano em que o vírus foi identi-
ficado, no final de dezembro.

Casos confirmados por Covid-19 
em Portugal. Dados da DGS rela-
tivos a 02 de abril. Destes, 4044 

casos (44,7%) são homens; 4990 
(55,3%) são mulheres. 

COVID-19 

9034

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

https://www.facebook.com/Restaurante-Dan-Jos%C3%A9-375165055839093/
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https://www.facebook.com/Restaurante-Dan-Jos%C3%A9-375165055839093/
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SÉRIES, FILMES E DISCOS
PARA DEGUSTAR DURANTE O ISOLAMENTO

CULTURA

TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

SUGESTÕES PARA OCUPAR O SEU TEMPO E ESQUECER, POR MOMENTOS, A REALIDADE QUE O MUNDO VIVE. 
PORQUE UM ESCAPE É SEMPRE BEM-VINDO

"I Am Not Okay With This" 

Série inspirada na banda desenhada de 
Charles Forsman e lançada na Netflix 
em fevereiro deste ano. Conta a história 
de Sidney Novak, uma adolescente que 
lida com a descoberta da sua sexuali-
dade... e dos seus superpoderes. 

SÉRIES 

"Linhas Tortas"

Uma história de desencontros e de 
uma paixão que nasce no Twitter. Joana 
Ribeiro e Américo Silva protagonizam o 
filme, da realizadora Rita Nunes e com 
argumento de Carmo Afonso. Disponí-
vel na RTP Play. 

"The Two Popes"

Disponível na Netflix, "The Two Popes" 
retrata os encontros entre Bento XVII e 
o Papa Francisco — que nunca aconte-
ceram na realidade, mas que servem de 
pretexto para comparar duas perspeti-
vas sobre a igreja católica.

"Colo"

Também disponível na RTP Play, o filme 
de Teresa Villaverde conta o drama vivi-
do por uma família em período de crise. 
Os pais, focados em contornar a situa-
ção financeira, acabam por negligenciar 
a filha, que se revolta.

FILMES 

"Auga Seca"

É a primeira série de co-produção 
portuguesa a entrar no catálogo de um 
serviço de streaming internacional — 
neste caso, a HBO. Um thriller policial 
de seis episódios filmado entre a Galiza 
e Lisboa, com Vitória Guerra. 

"A Espia"

Nova aposta da RTP que estreia a 08 de 
abril. Tem Daniela Ruah como prota-
gonista. É uma série de ficção histórica 
com oito episódios e retrata a espio-
nagem em Portugal ao longo da 2.ª 
Guerra Mundial. 
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Dua Lipa, "Future Nostalgia"

O segundo álbum da estrela pop britâ-
nica envolve-se em sonoridades disco. 
Dua Lipa não escolheu o caminho mais 
fácil e nem há colaborações no disco. 
Mas resulta e é, certamente, um dos 
melhores lançamentos do ano. 

DISCOS 

Dada Garbeck, "Vox Humana"

A segunda aventura do projeto do 
vimaranense Rui Souza leva-nos pelos 
caminhos da voz, que serve de viagem 
por entre camadas sónicas ora clássi-
cas, ora eletrónicas. É como viajar para 
muitos sítios sem sair de casa. 

Childish Gambino, "3.15.20"

Donald Glover voltou sem avisar, mas 
não nos podemos queixar. O novo 
disco, sem querer ou não, incide sobre 
temas como o medo do desconhecido. 
E este pode ser mesmo o melhor traba-
lho de Childish Gambino.   

Pearl Jam, "Gigaton"

O regresso dos veteranos do grun-
ge acontece sete anos após o último 
lançamento. Ao longo de quase uma 
hora, "Gigaton" faz-nos regressar ao 
som pelo qual tão bem identificamos a 
banda. 

Waxahatchee, "Saint Cloud"

O novo disco do projeto de Katie Crut-
chfield apresenta-nos uma nova faceta 
da cantautora. A influència country 
ganha um destaque bem maior e este 
é, certamente, o melhor disco de todos 
de Waxahatchee. 

Unsafe Space Garden, "Guilty Measures"

O primeiro longa duração dos vimara-
nenses é uma autêntica viagem entre 
estados de espírito e géneros musicais. 
E oferece uma valiosa lição: não deve-
mos ter medo dos problemas. Aliás, por 
que não nos rimos deles?    

Cristina Branco, "Eva"

É como se fosse o terceiro capitulo da 
revolução sonora de Cristina Branco. E, 
aqui, vivemos no universo de Eva Haus-
sman, alter ego da cantora: é o "retrato 
de alguém em tempo de mudança". 
Surge em boa altura. 

Filipe Sambado, "Revezo"

Caso muito sério de reinvenção e talen-
to no panorama musical português. Em 
"Revezo", fora das amarras glam e lo-fi 
de outros registos, Filipe Sambado faz-
-se valer dos compassos musicais mais 
tradicionais, mas não em excesso.

Nenny, "Aura"

Há um ano, "Sushi" rebentou na in-
ternet, mas pouco se sabia de Nenny. 
Agora, a rapper de 17 anos faz-se valer 
como prodígio da cena rap portuguesa, 
não sem, pelo meio, nos surpreender 
pelos caminhos do novo R&B e soul.    
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A organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE) 
avisa que o impacto da pandemia da 
covid-19 no mundo está a superar as 
suas piores previsões económicas 
e pediu um esforço coordenado das 
estruturas governamentais e bancá-
rias. Ángel Gurría (secretário-geral da 
OCDE) defende “um nível de ambição" 
parecido ao do Plano Marshall (plano 
de recuperação económica europeia no 
pós-II Guerra Mundial por iniciativa dos 
Estados Unidos) e uma “visão similar" 
à do New Deal (reformas financeiras 
aplicadas pelos Estados Unidos entre 
1933 e 1939), mas com impacto mundial. 
Refere que esta pandemia da COVID-19 
é o terceiro choque económico, finan-
ceiro e social do século XXI, depois dos 
atentados do 11 de Setembro de 2001, 
nos Estados Unidos, e da crise financei-
ra global de 2008.

Perante este diagnóstico agudo com um 
grau de severidade elevado temos que 
enaltecer a forma consertada e rápida 
como reagiram as várias federações 

desportivas de  modo a proteger  os 
seus agentes desportivos e os adeptos. 
A “industria” do desporto não ousou se-
quer contrariar e ou contornar qualquer 
diretiva das organizações que superin-
tendem a saúde com vista á erradicação 
desta pandemia. De referir a solidarieda-
de e altruísmo que imperou nos clubes/
associações/federações visando uma 
melhoria na qualidade de tratamento 
médico-social dos seus adeptos. Para-
béns!!!  

Como influenciadores positivos, os atle-
tas terão que ajudar os clubes e a so-
ciedade civil dando exemplos positivos 
de cumprimento das normas instituídas 
pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Neste período de “quarentena despor-
tiva” será um momento oportuno para 
os instituições que regem o desporto 
(respectivas federações e associações) 
redefinirem os quadros competitivos. 
Auscultarem todos os interlocutores 
desportivos (jogadores, árbitros, treina-
dores, departamentos clínicos, psicólo-

gos,..) e definirem as diretrizes regula-
mentares e competitivas das respectivas 
modalidades no período Pós-Covid-19.

A “quarentena desportiva” levará a 
uma perda do estado físico, psicológico 
e nutricional que necessitará de uma 
monitorização diária dos respectivos 
departamentos clínicos (médico, psi-
cológico e nutrição). Antecedendo um 
possível reinício da competição, o atleta 
necessitará de uma curta pré-epoca 
para maximizar o seu potencial físico e 
minimizar o risco lesional. 

Caberá aos dirigentes desportivos man-
ter um ambiente de confiança á volta 
dos clubes/associações/federações, não 
descorando as suas respectivas respon-
sabilidades pessoais e familiares. 

O ator principal no desporto é o atleta, 
mas o desporto sem os adeptos não 
tem o encanto que tanto eleva o despor-
to a um patamar de excelência
O melhor conselho que poderei dar nes-
te momento é FIQUEM EM CASA.

ARTIGO DE OPINIÃO

“O RENASCER
DAS CINZAS APÓS UMA 
PANDEMIA”
TEXTO: DR. RUI VAZ • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgz0NYov2rxRPQ3czAbU9g0Ps-CJ5mvL-fCC6Bm2dxJAmeLQ/viewform?fbclid=IwAR3lFAa-XIy7UmpZTLr54iwZkOuL9YjkyJGzKfCTm0GxKT_HJ6jmrvKqIbg&fbzx=7384415285700591628
https://www.youtube.com/channel/UCw5i0fGLIcsnfecoQNRfgsw
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgz0NYov2rxRPQ3czAbU9g0Ps-CJ5mvL-fCC6Bm2dxJAmeLQ/viewform?fbclid=IwAR3lFAa-XIy7UmpZTLr54iwZkOuL9YjkyJGzKfCTm0GxKT_HJ6jmrvKqIbg&fbzx=7384415285700591628
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UM PORTÃO VERDE GRADEADO E UM ANTIGO PAVILHÃO DESPORTIVO PRÉ-FABRICADO EM ESTADO 
DE DEGRADAÇÃO RESISTEM COMO MEMÓRIAS FÍSICAS DE QUASE TRÊS DÉCADAS DEDICADAS AO 
ENSINO DE QUEM POR LÁ PASSOU. A ESCOLA DA VEIGA ENCERROU A ATIVIDADE EM 2005, MAS 
AS PERIPÉCIAS E AFETOS VIVIDOS PERMANECEM NAS MEMÓRIAS DE TODOS OS VEIGUEIROS E 
VEIGUEIRAS.

ESCOLA DA VEIGA,
DIFERENTE DAS OUTRAS

PONTOS DE (DES)INTERESSE

TEXTO E FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

A Escola Secundária de Guimarães, 
mais conhecida por Escola da Veiga, por 
estar localizada na zona das Cancelas 
da Veiga, em Azurém, surgiu no ano le-
tivo de 1975/76, com um perfil diferente 
das escolas previamente existentes, 
o Liceu Nacional de Guimarães (atual 
Escola Secundária Martins Sarmento) 
e a Escola Industrial e Comercial de 
Guimarães (atual Escola Secundária 
Francisco de Holanda).

Projetado para um funcionamento 
provisório de cerca de 10 anos, o novo 
espaço de ensino instalou-se numa zona 
periférica da cidade, com acessibilidade 
difícil, ganhando corpo com a transfor-
mação dos materiais pré-fabricados nas 
salas de aula, no pavilhão desportivo, no 
bar e no refeitório e com um leque de 
professores de idades bastante baixas, 
algo incomum no panorama do ensino 
da altura. Pedro Pires ingressou na nova 
escola da cidade berço logo no seu 
segundo ano letivo de funcionamento, 
1976/77, e ainda hoje tem presente o 
ambiente “rural” da escola instalada na 
cidade, em que das “janelas” das salas 
se viam “campos” e “vacas” a pastar, 
bem como a “camaradagem muito gran-
de entre os colegas” e a “proximidade 
na relação entre alunos, professores e 
diretores daquela escola”.

“Para [a escola] começar a funcionar no 
primeiro ano, teve de haver uma reunião 
de pais, porque, na altura não havia pro-
fessores. Outros professores eram mais 
velhos do que os alunos três anos ou 
quatro, e tanto podiam dar aulas, como 
estudar na universidade”, recordou.

O antigo aluno da Secundária da Veiga 
sublinho também que o “conselho 
diretivo era muito liberal e tinha pessoas 
espetaculares”, permitindo aos alunos, 
por exemplo, ir para o pavilhão fazer 
desporto, mesmo que o “professor de 
ginástica” faltasse.

O professor Costa foi durante muitos 
anos o rosto do conselho diretivo, lem-
bra Lurdes Magalhães, que se matricu-
lou em 1983 para estudar Administração 
e Contabilidade. Residente no centro 
histórico de Guimarães, a ex-aluna 
confessa ter partido para uma “aven-
tura” que a obrigou a dirigir-se para 
uma escola mais longe do que estava 
habituada, debaixo de “chuva, de calor, 
de muito frio”, mas também a regressar, 
quando mudou para o regime noturno, 
a casa todos os dias, à noite, por “um 
campo com árvores”, sem luz, até às 
Cancelas da Veiga.

Jogadora de andebol federada na altura, 

Lurdes Magalhães considera que a Veiga 
nunca recebeu “o apreço” e o “valor 
exato” que merecia, por se localizar “à 
margem do centro”, embora fosse bem 
conceituada e tivesse ótimos funcioná-
rios e professores, “muito consciencio-
sos”.

Aluno entre 1987 e 1990 no curso 
técnico-profissional de gestão, Joaquim 
Freitas recorda particularmente a “ca-
maradagem” e a “união muito boa” entre 
os alunos, apesar das más condições 
materiais do local, com “paredes muito 
finas, de cimento, em estrutura pré-fa-
bricada” e “chapas em amianto agora 
proibidas nas escolas”, que originavam 
desde “frio, inundações, a muito calor 
também no verão”.

O ex-estudante da Veiga retém igual-
mente as rotinas dos tempos livres, que 
incluíam algumas idas à cidade.
“Tínhamos um pequeno espaço junto 
do pavilhão em que se jogava à bola, 
em terra. Na altura, havia também um 
barzinho à entrada da rua, quem metia 
para a Veiga, em que as pessoas se 
encontravam. Muitas vezes os alunos, 
quando tinham um feriado ou um tempo 
mais longo, iam lá abaixo até ao centro 
da cidade, onde os alunos das outras 
escolas paravam”, contou.
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co-profissional de gestão, Joaquim Frei-
tas recorda particularmente a “cama-
radagem” e a “união muito boa” entre 
os alunos, apesar das más condições 
materiais do local, com “paredes muito 
finas, de cimento, em estrutura pré-fa-
bricada” e “chapas em amianto agora 
proibidas nas escolas”, que originavam 
desde “frio, inundações, a muito calor 
também no verão”.

O ex-estudante da Veiga retém igual-
mente as rotinas dos tempos livres, que 
incluíam algumas idas à cidade.

“Tínhamos um pequeno espaço junto 
do pavilhão em que se jogava à bola, 
em terra. Na altura, havia também um 
barzinho à entrada da rua, quem metia 

para a Veiga, em que as pessoas se 
encontravam. Muitas vezes os alunos, 
quando tinham um feriado ou um 
tempo mais longo, iam lá abaixo até ao 
centro da cidade, onde os alunos das 
outras escolas paravam”, contou.

A escola encerrou no ano letivo 
2004/05, com Pedro Pires a alegar 
que “houve pressões da universidade 
[do Minho] para poder ter parque de 
estacionamento” perto do local onde se 
encontra o Bar Académico, mas os alu-
nos, esses, continuam a reunir-se, ainda 
que fora da sala de aula. Uma comis-
são composta por antigos estudantes 
organiza anualmente, no último fim de 
semana de maio, um jantar de confra-
ternização com Veigueiros e Veigueiras 

para relembrar os tempos vividos entre 
os edifícios pré-fabricados da velha 
escola.

“Fui nomeada, este ano, para a nova 
comissão. O evento tem-se tornado 
cada vez maior. Costumamos ser entre 
250 e 300 pessoas. Estamos com difi-
culdades em quintas, porque o número 
de pessoas vai aumentando cada vez 
mais, e temos os jantares mensais para 
apurar o que vamos precisar fazer para 
o próximo ano”, contou Lurdes Maga-
lhães.
Para Joaquim Freitas, a elevada afluên-
cia aos jantares é a prova de que “ficou 
alguma coisa”, passados mais de 10 
anos do último toque de campainha 
ouvido na Veiga.
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20 de março de 2030

Reza a história que assim aconteceu…

Em 2020, sem qualquer aviso prévio, 
uma força invisível agarrou em todos os 
que pisavam o Planeta Terra e disse: 

Chegou a hora de viver um grande 
Momento! Recolham-se!

E a humanidade recolheu-se. Primeiro 
assustou-se, revoltou-se e entrou até 
em negação. Aos poucos, adaptou-se e 
serenou. Quando serenou, começou a 
escutar a voz do coração, pois a voz da 
mente perdeu força. E quando come-
çou a dar espaço ao coração, chorou. 
Chorou todo o trilho percorrido, chorou 
a destruição, a ambição desmedida, 
chorou a distância dos que mais amava, 
chorou os momentos preciosos que 
abandonou em prol de “ter que” e de 
“ter mais”. 

E quando chorou, relembrou que já 
não chorava há muito, que já nem 
sabia bem como chorar. E percebeu 
que sim, ainda que fosse bom acreditar 
que ia “Ficar tudo bem”, viviam muitas 
emoções em todos. Sentiam medo 
e ansiedade. Estranho seria se não 
sentissem. E relembraram que senti-
rem e se emocionarem fazia parte da 
sua natureza e permitirem que essas 
emoções tivessem o seu momento, o 
seu espaço, era o segredo para a paz 
interior. E ensinaram isso às crianças. 

Ensinaram-lhes que podiam acreditar 
que ia “ficar tudo bem” e ainda assim 
falarem sobre os medos, chorarem as 
perdas e partilharem as suas frustra-
ções. Ensinaram as suas crianças que 
reprimirem emoções era algo que lhes 
fazia muito mal, que esse não era o 
caminho. E sim, do lugar mais alto, 
ensinaram as suas crianças a abrirem 
o coração. Abriram espaço para as 

conversas genuínas. Disseram-lhes que 
não, não os iriam amar menos por mos-
trarem as suas “fragilidades” e ensina-
ram-lhes uma grande lição: falar sobre 
os medos e inseguranças é um ato de 
coragem. Ensinaram-lhes que podiam 
conversar, escrever ou até mesmo, 
apenas, chorar. E que dali para a frente, 
deveriam fazê-lo a cada momento, 
sempre que o coração lhes pedisse. 
Ensinaram-lhes que reprimir emoções 
“negativas” não era um bom caminho, 
era o caminho do medo escondido. Fa-
laram da sombra e das máscaras. E as 
crianças, maravilhosas na sua essên-
cia, levaram luz aos quartos escuros, 
tiraram as máscaras de super heróis e 
mostraram-se tal como eram, precio-
sos. Sentiram-se leves, sentiram-se 
genuínos e amados e levaram isso para 
a vida. Ou seja, mudaram o mundo.

Mas as crianças foram mais longe, 
sentaram os pais e os avós e disseram-
-lhes: tu também podes chorar, podes 
ter medo, podes falar desse medo e de 
todos os outros que tens aí guardados. 
Podes acreditar que “vai ficar tudo bem” 
mas não finjas que não temes, não 
finjas que não choras e que tudo isto te 
traz muita insegurança. Ensina-me que 
sentir tudo o que eu sinto e tu sentires 
tudo o que tu sentes, está bem e aí 
sim,” Vai ficar tudo bem”. Ensina-me que 
se eu fizer isto a cada momento, a mo-
chila que vou carregar será mais leve. 
Ensina-me que as máscaras que eu 
criei para ser aceite e amado não são 
necessárias, posso deixá-las cair. 

E os pais ouviram e então choraram 
juntos. Choraram até ser um grande 
momento de alegria e gratidão. Porque 
se libertaram e perceberam que aquilo 
que mais procuravam cá fora, vivia 
nesse lugar, dentro de cada um. Juntos 
caminharam para a mudança. 

Quando tudo muda, muda tu também.

ARTIGO DE OPINIÃO

E VAI FICAR
TUDO BEM?
TEXTO: ANDREIA MONTEIRO – LIFE COACH • FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS
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https://cinecittasnackbar.com
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DIA MUNDIAL 
DO CAFÉ

ALIMENTAÇÃO

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Cheio, normal, pingado, em chávena 
escaldada ou em chávena fria, com ou 
sem açúcar, em cápsula, em galão ou 
em meia de leite. A 14 de Abril celebra-
se o dia dele: o Dia Internacional do 
Café. 

O café é a segunda bebida mais 
consumida em todo o mundo (apenas 
superado pela água) e a cafeína é dos 
compostos mais estudados. 

No entanto, continuam a existir muitos 
“mitos” em torno da substância (a 
cafeína) e da bebida (o café) e o 
impacto que têm na nossa saúde. 

Para dar respostas a estas dúvidas, a 
Organização Internacional do Café criou 
um programa – Café & Saúde – que 
responde a estas questões, com base 
em evidências científicas.

• Estudos comprovam os benefícios do principal composto, 
a cafeína, para atenuar uma dor de cabeça, prevenir patolo-
gias graves, como as doenças Parkinson ou Alzheimer.

• No caso da patologia Diabetes tipo II, um estudo norte-a-
mericano, publicado no Centro de Investigação de Medicina 
Baseada na Evidência, da Faculdade de Medicina de Lisboa, 
revelou que o consumo de cerca de quatro chávenas de 
café por dia pode diminuir o risco da doença em 28%. 

• O café pode retardar a deterioração mental das pessoas 
que sofrem da doença de Alzheimer, segundo um estudo 
americano da University of South Flórida (USF). Segundo 
os investigadores, quem bebe cerca de quatro chávenas 
de café por dia reduz em mais de 50% a possibilidade de 
desenvolver a doença.

• Um estudo da European Food Safety Authority (EFSA) 
mostra que existe uma relação causa-efeito entre a inges-
tão de uma chávena de café e os benefícios para a saúde, 
como o aumento da concentração, melhor desempenho no 
trabalho, condução e humor.

• Um estudo levado a cabo por Steven Miller na Universida-
de Militar de Ciências da Saúde (USUHS), em Bethesda, nos 
Estados Unidos da América, mostra que há uma hora certa 
para beber café, sendo o melhor período entre as 9h30 e 
as 11h30.

• MITO: Beber café aumenta o risco de doença cardiovas-
cular. Na verdade, o consumo moderado de café não está 
associado a um maior risco de problemas cardiovasculares 
(como doenças e ataques cardíacos, arritmia ou hiperten-
são). Pelo contrário, vários estudos sugerem que o café 
pode ajudar a reduzir este tipo de patologia.

• MITO: As grávidas não devem beber café. Na verdade, a 
recomendação é que as mulheres grávidas limitem a dose 
diária de cafeína para 200-300mg/dia, o que não significa 
eliminar o consumo. Desta forma, não há qualquer inconve-
niente em ingerir até duas chávenas (cerca de 80-100mg) 
diárias de café.

• MITO: O consumo de café vicia. Na verdade, a remoção 
de cafeína da dieta normal pode levar a sintomas tempo-
rários de abstinência em algumas pessoas, como dores de 
cabeça, que podem ser evitados por uma redução gradual 
da ingestão de cafeína.

• MITO: Descafeinado é mais saudável do que café. Na 
verdade, o descafeinado é apenas uma opção para os indi-
víduos que possuem sensibilidade à cafeína ou que sentem 
dificuldade a dormir. Ambos são ricos em anti-oxidantes.

• MITO: Um ou dois cafés por dia é o consumo moderado 
aconselhado. Na verdade. com excepções das grávidas e 
grupos específicos de doentes coronários e sensíveis à ca-
feína, o consumo médio indicado é de 3-4 chávenas diárias.

FACTOS: mitos:

É já sabido que o consumo de café 
contribui para o aumento do estado 
de alerta, melhoria de atenção, tempo 
de reação e memória, através do 
efeito estimulante da cafeína e, nos 

últimos anos, o café tem sido alvo de 
estudos, sobretudo sobre os benefícios 
e malefícios desta bebida, não se tendo 
comprovado uma acção prejudicial à 
saúde.

https://facebook.com/RESTAURANTE-PIZZARIA-4-ESTA%C3%87%C3%95ES-140204542737335/
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Macedo de Cavalheiros continua a 
encabeçar, em Portugal Continental, a 
lista das perdas reais de água, um dos 
indicadores em que se baseia a avalia-
ção da qualidade do serviço prestado 
pelas entidades gestoras. Só naquele 
município, em 2018, a quantidade 
de água que se perdeu ao longo dos 
ramais e das condutas traduziu-se em 
1,94 milhões de m3 (ou 778 reservató-
rios médios de abastecimento de água 
por ano com capacidade para 2500 
m3). Embora tenha havido uma melho-
ria (em 2017, foram 2,35 milhões de m3), 
o município transmontano surge em 
primeiro lugar há anos consecutivos no 
relatório da Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), 
elaborado com base na informação 
facultada pelas entidades.

Os números mais recentes são de 
2018, e é com base neles que se traça 
um diagnóstico. E estamos a falar da 
perda da água já tratada que circula nas 
condutas e está preparada para entrar 
nas torneiras de nossas casas. Em 2018, 
tal como no ano anterior, 21 entidades 
não responderam à ERSAR. Ou seja, 
não conseguiram precisar a quantidade 
desperdiçada de um recurso escasso 
como a água, e que podem ser valores 
muitíssimo elevados. 

Na fase da distribuição, as perdas de 
água dão sinais positivos nuns municí-
pios, mas negativos noutros. Alcochete 
e Alvito, por exemplo, de 2017 para 
2018, melhoraram, perdendo menos 143 
553 m3 e 15 981 m3, respetivamente. O 
desperdício não é uma fatalidade. A ação 
necessária para tentar estancar as fugas 
passa, sobretudo, pela reabilitação e 
manutenção das condutas que transpor-
tam a água até às habitações e que em 
Portugal Continental perfazem quase 
103 mil quilómetros. A criação de cinco 
agregações no final de 2019, envolvendo 

PERDAS DE ÁGUA:
85,5 MILHÕES DE EUROS 
DESPERDIÇADOS

ESPAÇO DO CONSUMIDOR

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

35 municípios, parece corresponder a 
uma tentativa de melhorar a gestão dos 
serviços de águas.

Um município com insatisfatório tem 
perdas reais de água superiores a 150 
litros por ramal e por dia, de acordo com 
os parâmetros da ERSAR. No total, são 
80 os concelhos com nota negativa. 

Entre 2017 e 2018, as perdas reais de 
água diminuíram ligeiramente. Em 2017, 
mais de 180 milhões de m3 de água 
dissiparam-se, o que corresponde a 
esbanjar cerca de 90 milhões de euros. 
Um ano depois, o balanço é um pouco 
mais animador, mas insuficiente: as per-
das reais de água desaceleraram para 
172 milhões de m3, o que corresponde a 
desperdiçar à volta de 85,5 milhões de 
euros. As falhas na gestão e no empe-
nho das entidades gestoras explicam, 
em grande parte, o facto de os valores 
de 2018 se manterem muito similares 
aos do ano anterior.

O impacto da fraca reabilitação de 
condutas pode ser significativo. Avarias, 
falhas e perdas reais de água produ-
zem efeitos negativos nas entidades 
gestoras, com o aumento dos custos 
de investimentos em reparações não 
planeadas. Mas também os consumido-
res e a comunidade envolvente podem 
ser lesados, pela possibilidade de haver 
acidentes provocados por rutura de con-
dutas. Neste cenário, corre-se o risco de 
as perdas se associarem aos tarifários 
pagos pelos clientes.

A recuperação dos custos incorridos 
pelas entidades gestoras não deve ser 
refletida diretamente no preço cobrado 
na fatura da água. É necessário, pois, um 
mecanismo de correção que garanta a 
harmonização tarifária nas regiões e nos 
municípios e que impeça que os custos 
de ineficiência recaiam sobre o consumi-

dor que, neste complexo enquadramen-
to, é o elo mais fraco. Nesse sentido, o 
Regulamento Tarifário dos Serviços de 
Água, ainda por aprovar, é um instru-
mento que pode ter um papel determi-
nante na definição das tarifas a cobrar.

Olhando a situação dos concelhos do 
Minho, Terras de Bouro encabeça o 
segundo lugar no top 15 de Municípios 
com mais perdas reais a nível nacional. 
Já Cabeceiras de Basto encontra-se em 
6º lugar e Vila Nova de Cerveira surge 
em sétimo. 

O que a DECO aconselha nesta matéria 
é que os consumidores estejam atentos 
às suas faturas e em caso de existir um 
aumento súbito de valores, verifiquem 
se não têm fugas nas condutas. Nota 
também que é fundamental para uma 
faturação equilibrada que comuniquem 
as vossas leituras, o que vai evitar acer-
tos inesperados.

Para esta e outras questões poderá 
sempre contactar-nos, presencialmente 
estamos em Viana do Castelo, Av. Ba-
talhão Caçadores 9, ou através do 258 
821 083 ou para deco.minho@deco.pt
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ENTREVISTA

AURORA 
CUNHA
NASCEU EM RONFE, NUMA 
ALTURA EM QUE "PARECIA 
MAL" AS RAPARIGAS 
CORREREM. TORNOU-
SE CAMPEÃ MUNDIAL DE 
ESTRADA EM TRÊS ANOS 
CONSECUTIVOS, DE 1984 A 1986 
E ACABOU POR SE TORNAR UM 
DOS SÍMBOLOS DA VILA E DA 
CIDADE. AURORA CUNHA FALA 
SOBRE O SEU GRANDE AMOR, 
O ATLETISMO, E COMO,COMO 
PESSOA DE RISCO, TEM VIVIDO 
EM ISOLAMENTO. 
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MARIA RAPAZ, CAMPEÃ E CAPAZ DE MUDAR MENTALIDADES. ASSIM SE ASSUME A ATLETA OLÍMPICA 
AURORA CUNHA. NATURAL DE RONFE, AURORA RECORDA SEM SAUDOSISMOS OS ÊXITOS DA SUA 

CARREIRA E ACREDITA QUE ESTA "VAI SER A MARATONA MAIS DIFÍCIL DA NOSSA VIDAS".

Como começou a sua ligação o 
atletismo?

A minha iniciação no atletismo 
aconteceu entre 1974 e 1975, sendo 
eu uma jovem. Fui trabalhar aos 14 
anos. Na verdade, começou com muita 
naturalidade, por uma brincadeira. Ao 
domingo éramos obrigadas a ir ao terço 
e, num belo domingo, na minha aldeia, 
que é Ronfe, que agora é Vila de Ronfe, 
através de um amigo nosso, nosso 
treinador, que era o Toninho Serralheiro. 
Fomos correr e brincar, jogávamos a 
bola e assim começou o atletismo. 
Fizeram-se lá algumas provas, pelos 
montes, e eu lembro-me que já usava 
calças de ganga e fui uma atleta, uma 
maria-rapaz, que ganhou a toda gente. 
O amor pelo atletismo começou aí. 
Duas vezes por semana treinávamos 
em Ronfe sob orientação do Toninho 
Serralheiro.

Como é que a sua família olhava para 
este seu novo amor?

Claro que naquela altura os meus pais 
não viam muito bem uma jovem andar 
a correr. Porque parecia mal, era feio, 
andávamos a mostrar as pernas. Hoje 
mostram-se as pernas e mais alguma 

coisa e nada fica mal. Tínhamos um 
grupo de 20 e tal miúdos e miúdas. 
Hoje, quando me ponho a olhar para as 
fotografias, gostava de saber onde é 
que eles andam, para a gente se poder 
reunir, porque é nestes momentos que 
temos saudades dos nossos momentos 
de jovens. Em ‘76, o [clube] Juventude 
de Ronfe foi a Lisboa. Ir a Lisboa em 
76 era qualquer coisa de espetacular. 
Nós não tínhamos dinheiro nem onde 
ficar, mas arranjou-se tudo. Tínhamos 
um casal amigo, que nos deixou ficar 
na sua casa em Lisboa. Fomos a Lisboa 
e fui participar nos Campeonatos 
Nacionais de Pista ao Ar Livre. Participei 
nos 1.500 metros no sábado, onde não 
conhecia ninguém nem sabia quem 
eram as minhas adversárias. Éramos 
completamente desconhecidas, como 
várias jovens nesse tempo na minha 
altura. Uma coisa é certa. Nessa altura, 
a Rosa Mota já era a recordista nacional 
e eu bati a Rosa Mota e bati o recorde 
nacional. Nem sequer tinha a noção 
do que tinha acabado de fazer. Isto em 
1976. Foi aí o começo de uma pequena 
viragem na minha vida como atleta, 
na vida para Ronfe, na vida para o 
Juventude de Ronfe. Na verdade, no 
dia seguinte, eu fazia capa nos jornais 
da altura, como o Recorde, A Bola, ou 

"CORTAR A META É UMA ALEGRIA ÚNICA
 IGUAL À QUE VAMOS VIVER QUANDO 
ULTRAPASSARMOS ESTE FLAGELO"

TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

a Gazeta dos Desportos. No domingo 
aconteceu a mesma coisa. Fui aos 
3.000 metros e bati o recorde nacional. 
E a partir daí começaram os clubes 
grandes a fazer-me convites, como o 
Sporting ou o Porto, mas eu não queria 
deixar o Ronfe, não queria deixar a 
minha aldeia. E pronto, o meu começo 
no atletismo foi assim.

Deu-lhe um gozo especial vencer essas 
provas tendo em conta que chegou 
desconhecida?

Nunca tinha saído de Ronfe e foi um 
“problema” irmos para Lisboa sozinhas, 
acompanhadas por um homem casado. 
Os nossos pais não aceitavam muito 
bem isso. Mas fui sempre uma miúda 
de luta, de garra e disse aos meus pais 
que não havia problema nenhum com 
o facto de o nosso treinador ser um 
homem casado. Tudo isso também 
dependeu muito da minha capacidade 
de decisão. Era aquilo que queria, o que 
gostava de fazer e ponto final. Foi isso 
que fiz. Claro que hoje digo: como é 
que fui capaz de ir contra tudo e contra 
todos? Até o padre da freguesia, que 
era no fundo o homem que rezava 
por todos… Quando a minha mãe ia 
confessar-se era um problema. O padre 
dizia à minha mãe para me tirar da rua 
porque parecia mal. Eu sabia sempre 
quando a minha mãe se ia confessar. 
Sempre que a minha mãe ia confessar-
se era um pandemónio. Dava-me cabo 
da cabeça, porque o senhor lhe tinha 
dito que parecia mal e não sei quê. 
Só que depois as coisas inverteram-
se, depois desse fim de semana de 
julho, dos Campeonatos de Portugal, 
aparecendo eu na comunicação social. 
O padre da minha aldeia era pregador, 
ia pregar para as aldeias vizinhas. É 
engraçado porque a Aurora Cunha já 
era o símbolo do próprio padre que me 
complicou a vida, que me fez a vida 
negra. Também mudei mentalidades. 
E isto também foi importante. E depois 
começou uma nova etapa da minha 
vida. Eu trabalhava na Somelos e, na 
verdade, a minha empresa foi muito 
importante nos primeiros anos da 
minha vida, porque sempre me ajudou, 
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facilitando os horários para eu treinar. 
Se não fosse isso, seria difícil. Foi 
quando entre 1977/1978 apareceu o 
Futebol Clube Do Porto…

Foi um grande dia em Ronfe, onde 
todos foram assistir à prova...

Exatamente. O professor Moniz Pereira, 
que infelizmente já partiu, fez-me 
um convite para ir para o Sporting e 
combinou comigo e com o Toninho vir 
fazer um treino a Ronfe. Na verdade, 
a minha aldeia na altura tinha muito 
menos pessoas do que agora tem. Mas 
na altura, a aldeia parou para receber 
o professor Moniz Pereira, o homem do 
atletismo português. Fizemos um treino 
da Juventude de Ronfe num campo de 
futebol. Depois do treino ficou decidido 
que iria falar com os meus pais, mas 
depois… falou o Porto. Porque os meus 
patrões eram portistas e tendo eu 
facilidade na empresa é evidente que 
preferi ficar no Porto, onde permaneci 
durante cerca de 18 anos. 

Mas tinha de conciliar os treinos com o 
trabalho, certo?

Exatamente. Continuava na mesma a 
trabalhar. Trabalhava numa confeção 
onde, por acaso, a minha irmã Odete 
era a encarregada. Também não foi 
fácil. Quando fui para o Porto, os meus 
patrões deixavam-me ir duas vezes por 
semana, à terça e quinta-feira, treinar 

com o professor Fonseca e Costa, que 
veio treinar o Porto. Não trabalhava 
à terça e quinta à tarde e tinha de 
apanhar a camioneta que ia para o 
Porto, onde gastava duas horas de 
camioneta. Apanhava a camioneta à 
13h00 e chegava passado duas horas 
ao Porto. Era daquelas que parava 
em todas as estações e apeadeiros, 
como se costumava dizer. Foi assim 
até 1984/85, quando depois fiz uma 
paragem e me tornei profissional do 
atletismo.

Como é foi a experiência no FCPorto?
 
Parecendo que não, os mitos A minha 
experiência foi ótima, porque quando 
saímos de uma aldeia de um pequeno 

“UMA JOVEM A 
CORRER ERA 
FEIO, PORQUE 
ANDÁVAMOS A 
MOSTRAR AS 
PERNAS"

clube e vamos para um dos maiores 
clubes é espetacular. É evidente 
que não conhecia o Porto, conheci o 
primeiro presidente, doutor Américo 
de Sá e depois vim a conhecer o 
atual presidente, o Pinto da Costa. Foi 
uma experiência que vivi que gostei. 
Temos que nos lembrar sempre das 
coisas boas e não das coisas más. Há 
ingratidão na vida de toda a gente, 
mas eu tenho uma experiência muito 
positiva no FC Porto, até porque fui a 
primeira atleta do FC do Porto a dar as 
primeiras vitórias aos sócios e isso é um 
orgulho muito grande. 

Tem saudades da competir?

Não. Competi até 1996, quando decidi 
abandonar a competição, porque tive 
lesões. Os meus sonhos eram ir aos 
Jogos Olímpicos e estive nos Jogos 
Olímpicos, estive em Campeonatos da 
Europa, em Campeonatos do mundo… 
temos que ser inteligentes e saber sair 
pela porta grande. Até nisso acho que 
fui inteligente, porque saí pela porta 
grande quando vi que já não conseguia 
atingir aquele patamar de vitórias que 
tinha conseguido até então. Foi quando 
abracei depois outros projetos, onde 
fiz parte de uma empresa de eventos 
onde tive um papel fundamental. No 
fundo aquilo que essa empesa é hoje 
deve-mo a mim e vai ficar a dever-mo 
a para sempre. Temos que nos lembrar 
das coisas boas que fizemos. Acho que 
fiz mais coisas boas do que más. Talvez 
a minha frontalidade, honestidade e 
o facto de ser uma pessoa pura me 
tivesse prejudicado ao longo da minha 
vida.

Já que está a falar de coisas boas, 
qual foi a prova que lhe deu mais gozo 
ganhar?

QTenho uma carreira tão longa de 
tantas vitórias, que tenho dificuldade 
em escolher. Não é qualquer atleta que 
tem cerca de 18 anos de competição 

ao mais alto nível, com grandes 
vitórias. Claro que as pessoas me 
perguntam: “A Aurora não tem pena de 
não ter vencido uma medalha?”. Mas 
não podemos viver daquilo que não 
conseguimos ganhar, nem todos os 
atletas podem ser campeões olímpicos. 
Orgulho-me que tive uma carreira em 
que fui recordista nacional, fui à meia 
maratona durante 14 anos, ganhei 
quatro ou cinco das maratonas mais 
importantes do mundo, ganhei três 
Campeonatos do Mundo. Na verdade, 
posso escolher o Campeonato do 
Mundo de Estrada de 1986, quando 
consegui o tri. Foi esse que tive maior 
gozo.

Porquê?

Porque estávamos a viver um momento 
conturbado com a Federação, por 
pequenas guerras e desentendimentos. 
As atletas não ficaram unidas no 
mesmo hotel. Eu sabia que esse 
Campeonato do Mundo de Estrada 
era importante para mim e tinha 
que o vencer. Fui para Lisboa, um 
campeonato onde tivemos mais de 30 
mil pessoas na zona de Belém a assistir. 
Antigamente milhares de pessoas 
iam para a estrada assistir aos nossos 
êxitos e vitórias e a mim deu-me um 
gozo muito grande por uma razão 
muito simples. A imprensa na altura 
pouco falava de mim quando já tinha 
ganho os dois campeonatos anteriores 
e praticamente pouco falava da Autora 
Cunha e eu disse: tenho que vos provar 
que em Portugal não é só Rosa Mota, 
também existem outras atletas. Foi 
uma afirmação pessoal. Também o 
devo a uma pessoa, que hoje é meu 
marido, que sempre me incentivou, 
sempre me disse que eu tinha de 
ganhar aquilo e que ia ganhar. Fui para 
Lisboa, ganhei aquele Campeonato 
do Mundo que me deu um gozo muito 
grande, principalmente aos últimos três 
quilómetros. Cortar a meta com aqueles 
milhares de pessoas foi uma alegria 
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única.

Consegue a descrever a sensação de 
cortar a meta?

A sensação de cortar a meta, a ser 
vista por milhões de pessoas, com 
aquela moldura humana fantásticas 
dos nossos portugueses…. Eu e mais 
colegas fizemos parte de uma geração 
que o país dificilmente terá novamente. 
É uma alegria única. Pensando 
nessa vitória é a mesma alegria que 
todos vamos vier quando virmos 
que ultrapassamos este flagelo que 
estamos a viver. Acho que vai ser uma 
vitória superior até àquela vitoria que 
vivi nesse Campeonato do Mundo.

Como tem vivido estes dias?

Acho que nestes dias sou uma pessoa 
privilegiada. Sendo uma pessoa de 
risco, aquilo que gostava de fazer 
nesta altura era, na verdade, aquilo 
que sempre fiz: ser solidária, ajudar os 
outros. Infelizmente não posso fazer 
porque já passei por um processo de 
cancro da mama e, portanto, tenho de 
me proteger. O que gostava de fazer 
era andar nas tropas, como se costuma 
dizer, com a Cruz Vermelha, da qual 
sou embaixadora na minha cidade, mas 
não posso fazê-lo. É muito difícil passar 
tanto tempo em casa. Acho que temos 
de refletir no que estamos a viver. O 
mundo estava a viver uma loucura. Não 
tínhamos tempo para nada. Corríamos 
24 horas todo o dia. Eu também 
acredito que isto é um chamamento 
de Deus para nos por à prova. Isso 
ninguém me tira da cabeça. Tínhamos 
que pensar que tipo de vida queríamos 
fazer. Sou católica e espero que isto 
mude toda a nossa maneira de viver. 
Não está a ser fácil para muitas famílias 
com filhos, com os pais, imagino… eu 
felizmente acho que neste momento 
sou uma privilegiada. Tenho espaço 
para sair, tenho o meu quintal para 
fazer… pequenino, mas vou plantando, 
uma coisa aqui uma coisa ali, pelo 
menos para nos entretermos. Além 

disso, vou fazendo o meu treininho, por 
aqui pertinho da minha residência, de 
30 minutinhos. Também é um privilégio 
poder continuar a fazer isso porque vou 
a horas mortas. Não vejo ninguém. Um 
dia destes parei para pensar, sozinha, 
num silêncio que nunca tinha vivido 
e parei a meio do treino e a pensar 
que, na verdade, tudo isto mudou. 
Parecia que estava num deserto 
completamente isolada de tudo e de 
todos e faltou-me naqueles momentos 
do “Bom dia! Boa tarde! Olá Aurora!”. Dá 
que pensar que não somos nada, não 
somos ninguém, tudo temos e nada 
temos. Neste momento não é fácil para 
muitas famílias.

Quando era mais nova trabalhava 
numa confeção, vivia numa pequena 
aldeia, alguma vez pensou que viver 
uma situação destas?

Sabe que pertencia a uma família com 
dez irmãos. Nunca passámos fome. 
Éramos uma família grande… tive de 
ir trabalhar aos 14 anos, mas também 
estou habituada a sofrer. A minha mãe 
dizia-me muitas vezes que eles viveram 
a guerra deles e que nos havíamos de 
viver uma fase de dificuldade na nossa 
vida. Hoje, onde ela estiver, dou-lhe 
razão. Em 60 anos, nunca na minha 
vida pensei estar presa na minha casa, 
pensar em todas as famílias que vão 
perder os seus empregos. É um flagelo 
para todos nós. Claro que vivemos 
num sufoco, pensamos nisto todos 
os dias. Mas há que acreditar, ter fé 
que Deus nos vai ajudar, que neste 
momento todos temos de ser solidários 
com os médicos, com os enfermeiros, 
auxiliares, com todas as pessoas que 
trabalham nas grandes superfícies 
para termos comida em casa, os 
arrumadores, Bombeiros, toda a gente 
neste momento temos que lhes ficar 
gratos para toda a vida.

E, por outro lado, na sua carreira, 
pensaria atingir este nível de vitórias?

Acho que valeu a pena todos os 

"AQUILO QUE 
CONSTRUÍ E 
GANHEI FOI 
COM MUITA 

CAPACIDADE DE 
SOFRIMENTO"

sacríficos que fiz. Passei muitos 
sacríficos, gastei horas enfiada numa 
camioneta para ir treinar ao Dragão, 
fomos a Lisboa e gastei 18 horas 
numa camioneta para ir competir. 
Fui uma miúda habituada a sofrer. 
Aquilo que construi e ganhei foi com 
muita capacidade de sofrimento, 
que é isso que espero que esta nova 
juventude tenha suporte para sofrer 
aquilo vamos sofrer quando tudo isto 
terminar. Portugal nunca mais vai ser o 
mesmo. Temos de ser realistas. O meu 
país nunca mais vai ser o país das mil 
maravilhas. 

Como olha para o panorama e o futuro 
do atletismo português?

Hoje vejo o panorama do atletismo 
português com algumas garantias e 
novos talentos mais no setor feminino 
do que no masculino. No feminino 
estamos com um grupo de jovens 
treinadores a fazer um bom trabalho, 
p Carlos Monteiro na Maia, a Sameiro 
Araújo com a minha querida Mariana 
Machado, filha da minha colega 
Albertina Machado, que é um talento. 
Foi sempre uma miúda que admirei que 
vai ser um fenómeno para o atletismo 
português. É uma miúda inteligente, 
profissional e, portanto, estou confiante 
que vou viver muitas vitorias que nos 
vai dar. Agora vamos ver como tudo 
isto vai acabar, como e que as coisas se 
vão comportar e todos temos que estar 
unidos numa altura destas. Esta vai 
ser a maratona mais difícil das nossas 
vidas, mas vamos vencê-la. 

https://www.facebook.com/gruporemaxvitoria/
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https://www.facebook.com/gruporemaxvitoria/
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IR ÀS COMPRAS
EM TEMPO DE PANDEMIA

SAÚDE

Prepare tudo antes

Prepare a lista de compras, o tempo 
que vai gastar e distância ao local da 
compra. Pode também definir para 
quantos dias vai comprar alimentos, 
criando um menu de refeições e, claro, 
compre apenas o necessário. Não se 
esqueça: lave as mãos antes de sair de 
casa.

Mantenha a distância

No supermercado, fique sempre a 
1,5 metros de distância de qualquer 
pessoa, mesmo enquanto aguarda a 
sua vez na rua. Faça as compras no 
menor tempo possível e prefira usar 
o seu saco em vez dos cestos ou 
carrinhos dos supermercados. Se tiver 
de os usar, procure desinfetar as zonas 
onde tiver de tocar com as mãos. 

Tenha cuidado com os 
alimentos

Não deve tocar nos alimentos sem 
luvas. Além disso, procure não falar 
junto aos alimentos frescos para não 
transmitir gotículas. Se tossir, faça-o 
para o antebraço e afaste-se dos 
alimentos para não os contaminar. É 
importante manter em mente que, que 
após entrar no supermercado ou loja, 
não deve tocar no seu rosto, nariz ou 
olhos até chegar a casa e desinfetar as 
mãos. Algo muito intuitivo é humedecer 
os dedos com os lábios para abrir sacos 
de plástico. Não o faça. Friccione os 
sacos até os conseguir abrir.

Escolha bem o que vai 
comprar

Verifique os preços por quilo de 
alimento e as respetivas datas de 
validade, para que não se deixe 
enganar. Evite ao máximo adquirir 
alimentos processados nem pouco 
saudáveis; se está em casa com 
os alimentos constantemente 
acessíveis, vai ser difícil cumprir o “é 
só este”! Adquira alimentos frescos, 
e não apenas enlatados. O segredo 
é simplesmente ingerir primeiro os 
alimentos frescos, guardando os 
enlatados para uma maior escassez de 
alimentos em casa. É nestes momentos 
que a lista realizada anteriormente fará 
ainda mais sentido.

Se puder, não pague com 
dinheiro

Na fila da caixa para pagar, lembre-
se que deve manter a distância de 1,5 
metros das outras pessoas e também 
do operador da caixa. É importante 
reparar se os operadores de caixa 
higienizam os tapetes das caixas onde 
colocam e passam as compras para 
pagamento. Se possível, tente não usar 
dinheiro, pois as moedas são um meio 
de transmissão de microrganismos. 
Use o seu cartão de débito ou crédito 
para pagar o que compra. De seguida, 
coloque as suas compras nos sacos 
que levou de casa e lembre-se de 
que não deve tocar no rosto. À saída,  
mantenha a distância de 1,5 metros das 
outras pessoas.

Em casa, higienize as 
compras

Lave bem as mãos e retire os alimentos 
dos sacos para uma superfície limpa 
e desinfetada, de preferência com um 
pouco de lixívia diluída em água. Os 
sacos de compra reutilizáveis devem 
ser também higienizados.

Manuseie com cuidado os 
alimentos

Se vai congelar alimentos, faça-o 
rapidamente para evitar a propagação 
de bactérias. Lave sempre frutas e 
legumes com água corrente. Se usar 
líquido desinfetante para alimentos, 
lembre-se que depois terá de os 
passar por água corrente para eliminar 
resíduos. Cozinhar bem os alimentos 
é uma das formas mais seguras de 
evitar contágios por microrganismos. 
Ao manipular alimentos crus é 
muito importante que as mãos e as 
superfícies sejam limpas antes e depois 
de manusear e que nunca fiquem 
expostas a contaminação. O mesmo 
vale para o pão colocado sobre uma 
mesa ou a fruta disposta numa fruteira 
que deve ser coberta.

Regresse apenas quando 
necessário

Só deve regressar ao supermercado 
caso seja necessário. Com organização, 
é possível planear as refeições e manter 
uma alimentação saudável, essencial 
para combater o Covid-19.

FOTO: DIREITOS RESERVADOS

Numa altura em que o distanciamento 
social é lei, ir ao supermercado 
continua a ser das poucas coisas 
permitidas e essenciais. 

A Associação Portuguesa de Empresas 
e Distribuição (APED) recomenda 
que: idosos, crianças e grupos de 
risco evitem ir ao supermercado ou 
hipermercado; apenas uma pessoa 
por família se dirija às lojas; ao tossir 
ou espirrar, não se use as mãos, mas 
sim um lenço de papel ou o antebraço;  
pagar com cartão para evitar contactos 
desnecessários; ficar em casa e sair, 
apenas, para comprar o essencial. Estas 
são algumas dicas para que possa ir às 
compras em segurança e garantir que 
leva o que precisa. 

https://www.facebook.com/Estamine-%C3%A0-Porta-112648860386013/
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Inovar. É desta forma que o Estaminé 
se adapta à pandemia Covid-19, crian-
do o Estaminé à Porta, um serviço de 
entregas ao domicílio que promete 
espalhar sorrisos pelas casas dos 
vimaranenses.

Pelos clientes, e colocando a saúde de 
todos em primeiro lugar, o Estaminé 
prepara menus diários, restringindo-se, 
nesta fase inicial, a pequenos almoços. 
As reservas devem ser feitas no dia 
anterior, entre as 09h00 e as 17h00, 
por telefone, email ou Facebook.

Se habita na União de Freguesias da 
Cidade (S. Sebastião, S. Paio e Oliveira 
do Castelo), Azurém, Creixomil, Costa 
ou Urgezes, não perca a oportunidade 
de tomar um pequeno almoço especial, 
ou de o oferecer, nesta época festiva.

DOMINGO DE RAMOS E PÁSCOA
O Domingo de Ramos é a altura ideal 
para surpreender aqueles que mais 
gosta. Para o padrinho e a madrinha, 
foram criados menus, acompanha-
dos por mensagens de amor, carinho 
e agradecimento, que substituem o 
habitual ramo. Na Páscoa, os doces 
tradicionais também não vão faltar. Pão 
de ló tradicional, toucinho do céu, ovos 
moles de Aveiro, castanhas de ovos, 
pudim Abade de Priscos, entre outros.

Contudo, os bolos tradicionais, bem 
caseiros, continuam à sua disposição.

ESTAMINÉ
À PORTA
O PEQUENO 
ALMOÇO EM SUA 
CASA, À DISTÂNCIA 
DE UMA SIMPLES 
ENCOMENDA.

Encomendas: Todos os dias, das 09h00 às 17h00 • 912 275 932 • estamineaporta2gmail.com Estaminé à Porta

https://www.facebook.com/Estamine-%C3%A0-Porta-112648860386013/
https://www.facebook.com/Estamine-%C3%A0-Porta-112648860386013/
https://www.facebook.com/Estamine-%C3%A0-Porta-112648860386013/
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TEXTO: ELISEU SAMPAIO E NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Mais Guimarães (MG): Até que ponto é 
que esta pandemia está a mudar a sua 
vida? 

Valter Hugo Mãe (VHM): Desde logo, 
para além da contingência de não 
poder sair de casa, traz uma espécie 
de convite a uma certa meditação. 
Até tenho insistido um pouco nesta 
ideia: estamos todos convidados a 
confrontarmo-nos com quem somos. 
Eu espero que as pessoas não estejam 
simplesmente a gastar tempo como se 
este não fosse um tempo interessante, 
mas que o estejam a potenciar para 
que ele possa trazer respostas de outro 
tipo. Nomeadamente as respostas que 
não conseguimos encontrar porque 
dizemos que temos mais que fazer, o 
quotidiano é muito à pressa para nos 
permitir algum tipo de reflexão, algum 
tipo de lucidez. Acho que são umas se-
manas, eventualmente meses, em que 
é muito importante não virarmos uma 
plateia de comedores de pipocas, mas 
que façamos outras coisas, este en-
contro, estas conversas. Encontremos 
as pessoas desta forma e debatamos 
as nossas relações, as nossas vidas. Na 
verdade, o meu trabalho é uma qua-
rentena contínua. Um escritor trabalha 
em casa. Sempre trabalhei sem patrão, 
não tenho muito quem esteja à minha 
espera ou a controlar o meu quotidiano. 
A grande diferença é que todas as noi-
tes saía para o café e isso fazia parte da 
minha higiene mental e agora não saio. 
Agora, estou intensamente acompa-
nhado por mim mesmo e acompanhar 
a minha mãe.

MG: Está de alguma forma preocupado 
com as relações interpessoais? 

VHM: Sim. Esta disciplina é um tremen-
do desafio e vai fazer vítimas. Não é só 
o vírus. Vai vitimizar quem estiver mais 
cansado, vai agredir quem puder ter 
propensões para a depressão ou uma 
certa vulnerabilidade. Quem não souber 
estar consigo mesmo, quem não for 
bastante para si mesmo, como isto é 
um exercício de certa solidão, creio que 
vai sofrer. A intensidade desta situação 
e a intensidade das relações que temos 
com quem estivermos confinados 
em casa, vai criar discussões, fadiga, 
uma saturação que pode levar a um 
desafio para os nossos especialistas 
das terapias, psicologias, psiquiatrias. 
Como trabalho em casa há muito e 
estou muito habituado ao confronto 
com o silêncio, o tamanho da casa. O 
facto de viver num apartamento, estou 
habituado a mover-me num espaço 
relativamente pequeno. Das primeiras 
coisas que me salta à vista é isso: quem 
estiver habituado à saída e a essa coisa 
refrescante que é encontrar os outros, 
vai sentir este confinamento de outra 
forma. Assusta-me. O medo que tenho 
tem mais que ver com isso. 

MG: Em termos comunitários, os mais 
novos estão a proteger os mais velhos. 
É algo positivo? 

VHM: É uma lição que precisamos de 
aprender e ensinar. Não me parece que 
possa haver outra solução que não seja 
organizarmo-nos, como um todo, para 

a proteção dos mais vulneráveis. No 
Brasil, o presidente grotesco apela a 
que as pessoas regressem ao traba-
lho, a que os alunos voltem à escola, 
porque vai haver mais sofrimento com 
a queda da economia do que com a 
morte das pessoas. Eu acho absoluta-
mente desumano que se possa partir 
deste pressuposto. Daria vontade de 
perguntar quem é que na família dele 
se disponibiliza para a morte? Acho que 
a única solução que nós temos e via 
humana é organizarmo-nos todos para 
que todos estejam em segurança. De 
início, devo dizer que havia uma malta 
jovem que passava pelas varandas e 
que iam resistindo. O café aqui ao lado 
da casa da minha mãe foi das últimas 
coisas a fechar. E por mais que se 
dissesse e apelasse a um distancia-
mento, o café estava cheio da mesma 
forma, com os mesmos jogadores de 
cartas. Mas, subitamente, e declarado 
o estado de emergência, houve um 
silêncio maior. E creio que, finalmente, 
a informação foi passando. As pessoas 
sabem o que está em causa e os mais 
novos sabem que dificilmente hão 
de morrer ou sofrer demasiado, mas 
entenderam que a sua conduta pode 
oferecer a morte aos seus mais velhos 
e vulneráveis. 

MG: O que mais teme do que poderá 
vir com esta pandemia, como efeito? 
Uma crise económica pode ser um 
grande problema.

VHM: A crise económica vai ser hor-
rível e quem passar necessidade vai 

VALTER HUGO MÃE:
"AS PESSOAS SABEM O 

QUE ESTÁ EM CAUSA"
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achar que é a hecatombe absoluta. O 
maior risco que se corre é o oportu-
nismo das ideias extremas da política. 
Estas situações são perfeitas para 
que se gerem arrogâncias políticas 
que nos levem a regimes muito mais 
próximos da ditadura. Felizmente, as 
coisas parecem estar a disciplinar um 
certo fascismo que estava a crescer 
em Portugal. Os jovens fascistas de 
serviço que apareceram, alguns até 
de simpatia nazi, algo que é atroz e 
inacreditável, estão absolutamente ca-
lados e não têm nada a dizer. São uns 
nojentos atacantes do que é o papel e 
a função dos estados e acreditam que 
tudo devia estar na mão de alguém 
que lucre, num capitalismo sem limi-
tes. Estamos todos a entender que o 
patronato, as empresas privadas, não 
têm quase papel nenhum na defesa 
das pessoas numa situação destas. 
Contamos todos, sim, com o Sistema 
Nacional de Saúde. 

MG: Têm surgido opiniões que definem 
esta pandemia como sendo a natureza 
a tentar remediar o que o homem foi 
destruindo ao longo do tempo. Partilha 
dessa opinião?   

VHM: Não. Isso é o eterno pensamento 
de que Deus existe e que vai culpar-
-nos do mal que fazemos. Isso não faz 
sentido nenhum. 

MG: Mas haverá uma mudança na 
forma como as pessoas olham para a 
natureza? 

VHM: Eu espero que sim, mas não 
acredito. Quando o Governo disser 
às pessoas que é seguro sair à rua, 

verás os shoppings cheios, as praias 
cheias, os carros poluindo tudo outra 
vez. Verás as pessoas a comprar todos 
aqueles produtos que estão cansadas 
de saber que são feitos por crianças. 
A grande multidão vai sempre agir de 
uma forma egoísta. O que eu espe-
ro que possa acontecer no fim desta 
quarentena é que surjam novas elites. 
Elites intelectuais, políticas, culturais. 
Novos discursos e figuras inspirado-
ras. As multidões raramente mudam a 
história, raramente uma multidão toma 
conta das suas vidas. Normalmente, 
o que acontece é que nós, enquanto 
multidão, seguimos figuras inspiradoras 
que apontam determinados caminhos 
e que nos seduzem para uma verdade 
que parece melhor. E a minha espe-

rança é que redobrem essas figuras 
inspiradoras. Mas que saiam daqui figu-
ras de uma nova geração para termos 
mais atenção a questões climáticas, da 
proteção de todos, do Serviço Nacional 
de Saúde, da escola pública para que 
todos possamos ter acesso às mesmas 
oportunidades. E que saiamos daqui 
convictos que apenas a moderação nos 
poderá servir. Nem a extrema direita 
nem a extrema esquerda nos podem 
servir. Do pé para a mão a sociedade 
estar mudada no fim disto? Não. Vai 
estar comovida durante uns dias. E a 
dada altura, ninguém vai mais querer 
falar disto porque vai ser uma ser uma 
saturação. As pessoas vão querer fazer 
o que faziam antes e ser tão incautas 
como sempre foram.
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FUTEBOL À LUPA

COMO SERÁ
O FUTURO ?

No momento em que estas linhas es-
tão a ser escritas, o mundo vive numa 
situação de emergência sanitária, fruto 
da propagação do famigerado CO-
VID-19, ou novo coronavírus. Portugal, 
inclusivamente, encontra-se em esta-
do de emergência.

Tendo começado a produzir efeitos 
na cidade chinesa de Wuhan, imedia-
tamente se expandiu para o mundo, 
levando a situações trágicas em países, 
para além do país onde começou, como 
a Coreia do Sul, o Irão ou, na Europa, 
como em Itália, Espanha e mesmo em 
Portugal, fazendo com que o Velho 
Continente seja, neste momento, e se-
gundo palavras da Organização Mundial 
de Saúde, o epicentro do problema.

NO DESPORTO

O mundo do desporto não passou incó-
lume a este grande problema.

Com bem nos lembramos, após o dile-
ma inicial que passou pelas dúvidas em 
suspender as diversas provas, tendo-se 
realizado alguns jogos, ainda que à por-
ta fechada, a verdade é que o futebol 
fechou mesmo.

Fechou e por tempo indeterminado, 
ainda que todos os principais campeo-
natos tenham, inicialmente, alvitrado 
recomeçar as partidas nos primeiros 
dias deste mês, o que, infelizmente, não 
pôde ocorrer.

Porém, outros valores mais altos se 
levantaram e bem! A necessidade de 
recato social, de os adeptos e mesmo 
os jogadores permanecerem protegidos 
consubstanciado na citada declaração 
de estado de emergência, leva a que 
exista, no momento que escrevemos, 
dúvidas se as respectivas temporadas 
referentes ao ano desportivo 19/20 irão 
ser retomadas.

TEXTO: VASCO ANDRÉ RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Refira-se, ainda, que mesmo, com 
esses cuidados, que são, obviamente, 
de e pela  saúde pública, atletas como 
Hudson-Odoi no Chelsea, Rugani, Ma-
tuidi e Dybala na Juventus, Vlahovic na 
Fiorentina, ou até o treinador do Arsenal 
Mikel Arteta lembraram a necessidade 
das instâncias do desporto-rei tomarem 
uma medida que foi transversal a todos 
os quadrantes da sociedade europeia: 
fechar portas, visto, também, eles te-
rem sido infectados.

UM VERDADEIRO DILEMA

O mundo do futebol vive, pois, um ver-
dadeiro dilema, também por questões 
económicas, ainda que, neste momen-
to, o que mais importe seja a saúde de 
todos.
Todavia, quanto a números bastará 
atentar no exemplo transalpino.

Assim, tendo-se começado por des-
valorizar o problema, rapidamente 
passou-se a jogar a portas fechadas. 
Posteriormente, interrompeu-se a 
prova por uma semana, para se voltar a 
jogar a portas fechadas, até se decidir 

suspender todas as actividades por três 
semanas. Ao dia de hoje, já se perspec-
tiva que a competição não poderá ser 
retomada antes de Maio.

Porém, subsistem fortes dúvidas que 
esse período não seja suficiente para 
estancar a progressão da doença, 
sendo que já foram aventadas várias 
hipóteses para terminar a prova: acabar 
o campeonato sem atribuir o scudetto, 
atribui-lo tendo em atenção as actuais 
classificações, ou realizar um play-off 
em que os quatro ou oito primeiros 
classificados  disputariam o título do 
país, ainda que à UEFA esta medida 
desagrade profundamente.

O encerramento das provas, como já 
dissemos, imediatamente alastrou a 
toda a Europa e a todas as provas.

Assim, depois dos jogos disputados a 
portas fechadas, sem adeptos, os prin-
cipais campeonatos, com o COVID-19 
a propagar, não tiveram dúvidas. As 
competições tinham de ser suspen-
sas, apontando para que as mesmas 
fossem recomeçadas no início de Abril 
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em alguns casos, e noutros, como a 
Liga Portuguesa, com um lacónico por 
tempo indeterminado e já se avançan-
do que, na presente época, poderá não 
existir campeão nacional, ainda que 
Pedro Proença, em entrevista recente, 
tenha manifestado desejar fazer todos 
os esforços para tal não suceder.

NAS PROVAS EUROPEIAS

A UEFA caminhou, de modo parcimo-
nioso, nesta delicada questão.

Inicialmente permitiu que os jogos das 
competições europeias decorressem 
sem espectadores, só aceitando a sus-
pensão de alguns.

Porém, o alastrar da situação, com 
jogadores e treinadores a ficarem infec-
tados, equipas como a do Real Madrid 
ou Juventus em quarentena, a decisão 
radical teve de ser tomada. 

As provas europeias seriam para 
suspender e para retomar quando a 
situação serenasse.

Para facilitar tal realidade, o Campeona-
to da Europa que deveria ser disputa-
do no presente ano foi adiado para o 
final da próxima temporada, devendo 
as finais da Liga Europa e da Liga dos 
Campeões ocorrer no final de Junho.

AS PERDAS FINANCEIRAS

Como decorrência desta situação, os 

clubes perderam milhões de euros. 
Citemos o exemplo da Juventus que se 
arrisca a perder 110 milhões de euros, 
assim divididos: 45 milhões referentes 
a direitos televisivos da Serie A italiana 
e Champions League, 40 milhões de 
patrocinadores e 20 milhçies de euros 
de bilhtética e lugares anuais.

Ou, dos clubes ingleses alarmados pelo 
facto de não poderem cumprir as jorna-
das em falta da Premier League e que 
acarretará uma perda de 825 milhões 
de euros, pois não se completariam os 
jogos necessários para serem pagos os 
três mil e trezentos milhões de euros 
estipulados contratualmente.

Além disso, importará tomar em con-
sideração a situação dos jogadores, 
que sem jogarem, terão os seus passes 
desvalorizados, bem como poderão 
viver uma situação indefinida no final 
da época. Na verdade, existem muitos 
atletas cedidos a título de empréstimo, 
que deveriam regressar aos clubes de-
tentores dos seus direitos económicos 
a 30 de Junho, dia em que a temporada 
deveria findar. Mas... o que acontecerá 
se a época tiver de ser concluída para 
essa data, sem a realização do Europeu 
de selecções?

Uma questão jurídica para os espe-
cialistas de direito desportivo resolver, 
mediante um acordo de prolongamento 
do contrato para lá de 30 de Junho, com 
o necessário acordo dos emblemas 
interessados.

EM PORTUGAL E NO VITÓRIA

Portugal, no que tange aos clubes e, 
mormente, no Vitória não fugirá a esta 
questão.
Na verdade, sabemos o quão agónicas 
são as finanças dos clubes nacionais, 
com os balanços previstos ao cêntimo.

Assim, ninguém duvide que serão 
tempos difíceis. Bastará citar as perdas 
previstas dos clubes da casa em dois 
desafios de cartaz da última jornada 
que iria ser disputada. Assim, o Famali-
cão por não receber o FC Porto perdeu, 
imediatamente, 50 mil euros e o Vitória 
por não ter disputado o jogo com o 
Sporting deixou de ganhar 60 mil euros.

Agora, multipliquem-se estes montan-
tes pelos jogos em falta até ao final da 
temporada, para qualquer clube. 

Acrescentem-se as dificuldades que 
muitos sócios terão em continuar a 
pagar as quotas, pois, sejamos hones-
tos, neste momento, há coisas mais 
importantes que o desporto rei.
Somem-se as perdas de publicidade, 
por não ser possíveis realizar contratos 
de patrocínio.
Lembre-se os jogadores, que sem jogar, 
não poderão ser valorizados e, mesmo, 
hipotéticos negócios já gizados que não 
poderão ser concretizados.
Voltando a lembrar Pedro Proença já 
fomos avisados que o futebol como o 
conhecíamos acabou...
Resta saber como será o futuro, ainda 
que o que mais desejemos seja voltar 
as bancadas do D.Afonso Henriques 
plenas de paixão e a ferventes de emo-
ção, como sempre nos habituamos...
isso é o futebol, isso é o nosso Vitória!
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Temos visto no WhatsApp todo o traba-
lho do Facebook contra as Fake News. 
Este flagelo está principalmente pre-
sente de forma constante e a cada dia 
novas partilhas surgem, com mensa-
gens que procuram enganar os utili-
zadores e espalhar o caos entre estes. 
Para tentar acabar, ou pelo menos limi-
tar a sua propagação, uma das medidas 

aplicadas tem sido o limitar do reenvio 
de mensagens nestes serviços. Desta 
forma, e ao fim de algumas interações, 
a mensagem simplesmente deixa de 
poder ser encaminhada. Se esta medida 
tem funcionado sobretudo no WhatsA-
pp, o Facebook quer agora trazê-la para 
o seu outro serviço de mensagens, o 
Messenger.

Os makers 3D de Portugal também ar-
regaçaram as mangas, ligaram as suas 
máquinas e, através de diversos tuto-
riais existentes online ou de vídeos em 
plataformas como o YouTube, puseram 
mãos à obra. Neste sentido, em diver-
sos grupos do Facebook dedicados ao 
tema 3D, começaram a surgir criações 
de várias peças impressas em 3D, des-
tinadas à elaboração de equipamentos 
de proteção individual, ou seja EPIs. De 
salientar que a grande maioria destes 
makers 3D oferecem os seus materiais 
e tempo na elaboração destas peças.

Ao receber a sua encomenda, deve abrir 
e descartar imediatamente a caixa ex-
terna. Depois deve limpar a caixa interna 
com um lenço e desinfetante, lavando 
as mãos de seguida. Assim, a sua caixa 
estará limpa e poderá abri-la sem preo-
cupações. Mas caso queira ter um cuida-
do extra, desinfete também o produto, 
embora o tempo que são colocados na 
caixa é superior ao envio, sendo quase 
certo que o vírus não sobrevive. Lave 
as mãos de seguida e usufrua da sua 
compra. Outra dica é deixar a encomen-
da num local isolado, como por exemplo 
uma garagem, o tempo máximo de 
sobrevivência do vírus, como um ou dois 
dias. Depois disso, poderá abrir a sua 
encomenda em segurança.

De acordo com o relatório da Sensor-
Tower, o principal jogo para dispositivos 
móveis que mais dinheiro gerou mundial-
mente em fevereiro de 2020 foi o PUBG 
Mobile da Tencent. O jogo arrecadou mais 
de 191,6 milhões de dólares, cerca de 177 
milhões de euros, dos bolsos dos utili-
zadores. Este valor foi 5 vezes superior 
ao obtido em fevereiro de 2019. Desta 
receita, cerca de 71% veio da China, 7,3% 
dos EUA e 4% da Arábia Saudita. Em 
segundo lugar, também da Tencent, está 
o jogo Honor of Kings. Gerou mais de 
121,6 milhões de receita, o que equivale 
a 112 milhões de euros.  Em terceiro lugar 
surge o jogo Monster Strike, desenvolvido 
pela Maxi, apresentado os melhores re-
sultados mensais de sempre em fevereiro 
de 2020.

RUBRICA

MAKERS 
PORTUGUESES
FABRICAM VISEIRAS 
COM IMPRESSÃO 3D

SAIBA COMO 
ABRIR AS SUAS 
ENCOMENDAS
EM SEGURANÇA

OS JOGOS DE 
SMARTPHONE QUE
MAIS DINHEIRO 
GERARAM EM 
FEVEREIRO

FACEBOOK LUTA CONTRA FAKE NEWS
E VAI LIMITAR O REENVIO DE MENSAGENS
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Um Tesla Model 3 perdeu o tejadilho em 
andamento. O carro, como percebe pela 
imagem, ficou bastante mal tratado. O 
problema poderá estar relacionado com a 
pressão que o vidro estaria a receber pelo 
desalinhamento das portas. Aliás, é um 
problema que muitos outros proprietário 
já sentiram, as janelas laterais estilhaçam 
sem razão aparente. Naquela situação, 
o condutor demorou uns segundos a 
perceber o que lhe havia acontecido.

A COVID-19 está a obrigar a criar esfor-
ços um pouco por tudo o mundo. Várias 
empresas, especialmente do segmento 
automóvel, já vieram revelar que estão 
a produzir ventiladores para ajudar no 
tratamento da COVID-19. A novidade mais 
recente chega do Massachusetts Institute 
of Technolog (MIT) que criou um ventila-
dor Open Source super barato. Segundo 

o instituto, o equipamento aguarda ape-
nas certificação por parte das entidades 
competentes. O E-Vent é baseado num 
projeto iniciado há quase uma déca-
da, como parte do curso MIT Precision 
Machine Design. Ao contrário dos venti-
ladores mecânicos nos hospitais que são 
caríssimos, este é um ventilador manual 
que precisa de alguém para o operar.

O Zoom é uma das plataformas de elei-
ção para a interação com colegas de 
trabalho ou de escola. Eusebio Nieva, 
director técnico da Check Point para 
Espanha e Portugal, refere que “como 
com qualquer tecnologia popular, esta 
aplicação de videoconferências oferece 
inumeráveis benefícios que permi-
tem aos empregados manter as suas 
actividades diárias, mas também supõe 

riscos para a informação que se parti-
lha”. Como forma de prevenção, certifi-
que-se que cumpre estas cinco dicas: 
1 – Atualizar o software da plataforma; 
2 -Utilizar um nome de utilizador e uma 
password; 3 – Utilizar formas seguras 
de convidar os participantes; 4 – Gerir 
o acesso dos participantes; 5 – Assumir 
que o Zoom não oferece privacidade 
absoluta.

Uma das maiores queixas do Chrome 
é mesmo o consumo de recursos e de 
bateria. Este comportamento alagar-se 
a outros browsers baseados no Chro-
mium, sendo algo que a Google ainda 
não conseguiu resolver. A entrada da 
Microsoft nesta área veio trazer algu-
mas melhorias nesta área, mas agora 
é a Intel que quer fazer a mudança. De 
acordo com novas informações, será 
simples ao Chrome e ao Edge consu-
mir menos energia. Não há ainda uma 
data para a chegada desta novidade, 
mas espera-se que entre em breve em 
testes, sendo depois alagado a outras 
versões. Claro que chegará também ao 
Chrome e ao Edge, bem como a outros 
browsers baseados no Chromium. Há, 
no entanto, um fator que aqui vai limitar 
a chegada desta novidade. O Chrome 
e o Edge têm as suas atualizações 
colocadas em pausa, sendo assim difícil 
de saber quando chegará a próxima 
versão.

TESLA MODEL 3
PERDE O TEJADILHO 
EM ANDAMENTO

E-VENT: VENTILADOR BARATO PARA O 
TRATAMENTO DA COVID-19 CRIADO PELO MIT

ZOOM: CINCO CUIDADOS A TER NA 
UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA EM 
TELETRABALHO

CHROME E EDGE
VÃO CONSUMIR 
MENOS BATERIA 
GRAÇAS À INTEL



34

MAIS GUIMARÃES N84 ABRIL 2020

PÃO DE BANANA
UMA RECEITA FÁCIL E SABOROSA

GASTRONOMIA

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

• 3 bananas grandes bem maduras (ou 5 médias);

• 1 + ½ chávena de farinha (integral ou não);

• 1 chávena de flocos de aveia finos;

• 1 chávena de miolo de amêndoa moído;

• 1 chávena de nozes picadas;

• 1 chávena de leite;

• 1 colher de chá de fermento em pó;

• 1 colher de chá de canela moída;

• 3 ovos;

• 3 colheres de sopa de mel;

Deve, primeiro, untar uma forma de 
bolo inglês (retangular). Pré-aqueça o 
forno a 180ºC. Agora, mãos à massa. 
Misture a farinha com a aveia, o miolo de 
amêndoa, a canela e o fermento. Depois, 
deve bater os ovos e juntar-lhe o mel, 
e o leite; depois, adicione as bananas já 
esmagadas. Junte esta à outra mistura 
e envolva bem. As nozes juntam-se no 
final. Por fim, basta depositar a massa na 
forma e levar ao forno, cozendo entre 50 
minutos a 01 hora. Caso deseje, no fim, 
pincele o pão de banana com mel. 

Ingredientes modo de preparação

Uma receita a experimentar neste 
período de confinamento para adoçar 
o dia-a-dia.
O pão de banana é delicioso e versátil. 

Há quem diga que é meio pão, meio 
bolo. 
Independentemente da categoria, o 
que é certo é que, para além de saber 

bem com acompanhamentos doces 
e salgados, o pão de banana é muito 
simples de fazer. 
E, aqui, juntamos-lhe as nozes. 
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1 – QUAL DESTAS CIDADES TEM MAIS 
HABITANTES?

a) Roma
b) Londres

c) Madrid
d) Lisboa

4 – EM QUE CIDADE DA ARGENTINA 
NASCEU LIONEL MESSI?
a) Rosário
b) Buenos Aires
c) Santa Fé
d) Pinamar

2 – COMO SE CHAMA O VOCALISTA DA 
BANDA PORTUGUESA LINDA MARTINI?
a) Hélio Morais
b) Pedro Geraldes
c) Sérgio Lemos
d) André Henriques

5 – QUAL É O PAÍS MAIS JOVEM DO MUNDO?
a) Lagos
b) Abuja

c) Calabar
d) Acra

3 – QUANTOS PAÍSES FAZEM FRONTEIRA 
COM A HUNGRIA?

a) Quatro
b) Cinco

c) Seis
d) Sete

6 – QUE ATOR CONQUISTOU UM ÓSCAR COM 
O FILME 'JOKER'?

a) Joaquin Phoenix
b) Jonathan Pryce

c) Leonardo DiCaprio
d) Antonio Banderas

QUIZ ABRIL 2020

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


http://era.pt/guimaraesnorte

