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Março traz consigo a esperança 
das primaveras, da beleza do 
rejuvenescimento deste e de outros 
tempos, sendo sinónimo de renovação. 

Na estação das flores, no entanto, 
deveríamos sentar-nos mais na grama 
fresca, em meio às flores e ler com 
nossas crianças. Ler para elas poemas 
sobre a primavera, mostrando como os 
poetas conseguem descrever em seus 
versos a beleza dessa estação.

Para além de compartilharmos com 

os nossos filhos o amor pela literatura, 
demonstremos-lhes como podemos 
conhecer mais do mundo através dos 
seus versos.

Deixo-vos, nesta edição, em que falamos 
de superação, de crer e de esperança, um 
belo texto de Miguel Torga:

Agora
Abre-te, Primavera!
Tenho um poema à espera
Do teu sorriso.
Um poema indeciso

Entre a coragem e a covardia.
Um poema de lírica alegria
Refreada,
A temer ser tardia
E ser antecipada.
Dantes, nascias
Quando eu te anunciava.
Cantava,
E no meu canto acontecias
Como o tempo depois te confirmava.
Cada verso era a flor que prometias
No futuro sonhado…
Agora, a lei é outra: principias,
E só então eu canto confiado.

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.

QUE VENHA A PRIMAVERA,
DA RENOVAÇÃO
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N71 | MARÇO 2018

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
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JOVEM VIMARANENSE
VAI COMBATER NA REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA

A COMPETITIVIDADE
(OU NÃO!) DO
FUTEBOL PORTUGUÊS

O NOVO CARRO DE PEDRO MEIRELES

CAISA
MAIS DO QUE UM PROJETO SOCIAL

REINO DA DIVERSÃO
ATÉ 10 DE MARÇO

NO MULTIUSOS DE GUIMARÃES

BREAKOUT GUIMARÃES
NÃO DEIXE "ESCAPOU" ESTE JOGO

"DEBATES IMPENSÁVEIS"
A 1.ª EDIÇÃO COM LUÍS BARROSO E MÁRIO DANIEL
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O SUCESSO
ESTÁ AO

TEU ALCANCE
ESTOU A RECRUTAR COMERCIAIS COM OU

SEM EXPERIÊNCIA. VEM FAZER PARTE DA MINHA EQUIPA E 
TERÁS A OPORTUNIDADE DE OBTER A MESMA ESTABILIDADE 

FINANCEIRA QUE EU GANHEI NOS ÚLTIMOS 11 ANOS.

ADRIANO CARVALHO

961 518 109
Escritório na estação de caminhos de ferro
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Tem 21 anos, é natural de Guimarães e 
vai descobrir "o que é que acontece ao 
nosso corpo no Espaço". Do curso de 
medicina até à academia da Agência 
Espacial Europeia, Gonçalo Torrinha 
prepara-se para uma "viagem" de des-
coberta ao longo de quatro dias.

Um curso de quatro dias, a decorrer entre 
19 e 22 de março, é a próxima aventura 
do vimaranense Gonçalo Torrinha. Do 
Berço, e também da Escola de Medicina 
da Universidade do Minho, vai partir para 
a Bélgica para descobrir mais acerca do 
espaço.

“Era aquele sonho de ‘eu gostava de ser 
astronauta, gostava de ir para o Espaço’. 
Mas depois também comecei a perceber 
que a parte da investigação [na área do 
Espaço] era algo interessante", revelou 
Gonçalo Torrinha.

Estudante de medicina, confessa que até 
à entrada na universidade se sentiu di-
vidido entre ser um "futuro médico" ou 
seguir para o estudo da Engenharia Ae-
roespacial, outra das suas paixões.

Por estes dias, vai conseguir aliar essas 
duas paixões e ter a hipótese de respon-
der a questões como "O que é que acon-
tece ao nosso corpo no Espaço?", "Como 
fica o nosso corpo com a microgravida-
de?" ou "De que forma reagimos às con-
dições existentes no Espaço?".

“Ter esta oportunidade de juntar duas 

coisas que gosto é muito bom e quem 
sabe pode levar a uma carreira que una 
ambas”, revelou Gonçalo Torrinha.

O jovem foi um dos 30 selecionados para 

marcar presença neste curso, depois de 
já ter tentado a sua sorte em edições 
passadas. Na Bélgica, para além de ter 
aulas e workshops vai, no final dos qua-
tro dias, apresentar um projeto em grupo.

ALUNO DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE DO MINHO, 
GONÇALO TORRINHA FOI 
SELECIONADO PARA 
UM CURSO NA ACADEMIA DA 
AGÊNCIA ESPACIAL EUROPEIRA.

DA MEDICINA
ATÉ AO ESPAÇO

EDUCAÇÃO

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
MARÇO 2019

AGENDA

AN EARLY BIRD (IT)
09 DE MARÇO
Convívio

Stefano de Stefano é An Early Bird, um 
cantautor italiano cuja carreira começou 
há 10 anos, enquanto vocalista dos 
Pipers, com os quais chamou a atenção 
da NME, MTV, XFM e Virgin Radio.

VIVER COM INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL
12 E 14 DE MARÇO
Muralha

Com uma inteligência emocional elevada 
passamos a ter maior capacidade para 
tomar decisões acertadas, sentimo-nos 
mais autoconfiantes, tornamo-nos mais 
empáticos, assertivos e conscientes. 
Aprendemos também a gerir melhor as 
nossas emoções e as dos outros.

GREEN BOOK - UM GUIA 
PARA A VIDA
17 DE MARÇO
CCVF

O vencedor do Óscar de Melhor Filme vai 
passar no Grande Auditório do Centro 
Cultural Vila Flor. A história de uma 
amizade improvável entre um branco e 
um negro, na América em 1960. 

A FILHA DO POCEIRO
19 DE MARÇO
CCVF

Patricia, que cresceu em Paris, tem 18 
anos e o pai dela, Pascal, que é poceiro, 
quer que ela se case com Felipe, o seu 
parceiro de negócios de meia-idade. 
Só que ela apaixona-se por Jacques 
Mazel, um rapaz da aldeia donde ela é 
originária que é piloto militar. Patricia 
engravida de Jacques e os seus dois 
pretendentes são enviados para a 
Segunda Grande Guerra. Quando a 
criança nasce, Pascal expulsou Patricia 
de casa. 

MÃE, PAI, TENHO MEDO! 
O QUE FAÇO?
16 DE MARÇO
ADCA

As crenças associadas ao medo 
ou perigo vêm acompanhadas de 
sentimentos de tensão e desconforto e, 
muitas vezes, os pais não sabem lidar 
com estas emoções. 

LINHA DE MONTAGEM
27 A 30 DE MARÇO
CIAJG

Sara Costa e Tânia Dinis foram atrizes 
em espetáculos do Teatro Oficina e 
revisitam, neste projeto a partir dos 
arquivos da companhia de teatro de 
Guimarães, determinados momentos 
dessas criações – ainda que algumas 
destas sejam imaginadas, com a 
colaboração do dramaturgo Pedro 
Bastos. Esta é uma estreia absoluta.

DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER
08 DE MARÇO
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta

À semelhança dos anos anteriores, o 
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, no 
âmbito do dia internacional da mulher, 
irá oferecer uma flor a cada mulher que 
o visitar.

CIRCUS ARTS TRÊS
23 DE MARÇO
CCVF 

Pelo terceiro ano consecutivo, o CCVF 
recebe um fim-de-semana intensivo 
que aposta em contribuir para 
impulsionar o Novo Circo em Portugal. 
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XLIV FEIRA DA TRALHA
10 DE MARÇO
Centro Comunitário ADCL

Brinquedos, bicicletas, roupa, calçado, 
rádios, livros, loiças, quadros, máquinas 
de costura e máquinas fotográficas, 
candeeiros, discos de vinil e cassetes, 
móveis, entre outros, podem ser 
adquiridos a preços reduzidos na feira.
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PISTA DE GELO, CARROSSÉIS E FESTA DO CHOCOLATE
NUM EVENTO PARA TODAS AS IDADES.

REINO DA DIVERSÃO
ATÉ 10 DE MARÇO NO 
MULTIUSOS DE GUIMARÃES

DIVERSÕES

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Até 10 de março, o Multiusos de 
Guimarães está transformado num 
autêntico “Reino da Diversão” em que 
não falta a tradicional pista de gelo, 
carrosséis e outros divertimentos. 
A novidade deste ano é a Festa do 
Chocolate que, além da exposição 
e venda, inclui oficinas temáticas e 
peças de teatro.

Com atrações para toda a família, dos 
miúdos aos mais graudos, o “Reino 

da Diversão” está aberto ao público 
desde 22 de fevereiro, de quinta-feira a 
domingo (às quintas-feiras das 15h00 
às 20h00, às sextas-feiras das 15h00 
às 00h00, aos sábados das 14h00 às 
00h00 e aos domingos das 10h30 às 
20h00).

A entrada no recinto é gratuita. O 
"Reino da Diversão" é promovido em 
parceria pela Tempo Livre e a Itinerant 
Ambition.
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CAISA
MAIS DO QUE UM PROJETO SOCIAL

SOCIEDADE

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

COM VÁRIOS PROJETOS EM ÁREAS COMO A CULTURA, EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL, A CAISA 
DESENVOLVE UMA ATIVIDADE QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO CONCELHO, COM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS.

A música, a criatividade, a informação 
e a animação caraterizam grande par-
te das ações desenvolvidas pela Caisa 
que, ao mesmo tempo, procura intervir 
junto das pessoas, comunidades e 
instituições.

Sedeada na União de Freguesias de 
Airão São João, Airão Santa Maria e 
Vermil, a Caisa - Cooperativa de Artes, 
Intervenção Social e Animação, CRL, é 
uma instituição focada em dinâmicas 
com atividades culturais e também de 
vertente social.

“Foi com estas ideias basilares que a 
Caisa começou a ser idealizada, em 
2007, mas a sua concretização deu-se 

em 2015, após uma reflexão profunda 
sobre o território Oeste de Guimarães. 
Nessa altura foram identificados um 
conjunto problemas que promoviam 
algumas assimetrias, desde, sociais, 
culturais, educacionais e económi-
cos”, começou por explicar Alberto 
Fernandes, presidente do Conselho de 
Administração.

Intervenção social:

"Criámos um serviço que assenta em 
três áreas cruciais no apoio à pessoa 
idosa: a área educativa e cultural, atra-
vés da participação nas atividades dina-
mizadas pela Universidade Sénior Teófi-
lo Braga, a área terapêutica e de saúde, 

através do acompanhamento pelo 
projeto CECA e a área social, através do 
apoio e encaminhamento de situações 
sociais, pelo nosso gabinete de apoio 
social", revelou Alberto Fernandes.

Cultura e educação:

Aqui, destacam-se projetos como o 
CLAV e o TOCA - Academia de Artes 
Performativas. "O CLAV é uma platafor-
ma criativa descentralizada, de apoio à 
produção artística, possibilitando igual-
mente um maior apoio logístico e de 
capacitação dos artistas. Os objetivos 
do CLAV são essencialmente dinamizar 
a capacidade artística local, acompa-
nhando e providenciando oportunida-
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“FORAM 
IDENTIFICADOS 
UM CONJUNTO 
DE PROBLEMAS"

des às novas gerações de criadores de 
forma a exponenciar todo o seu poten-
cial", afirmou Alberto Fernandes.

Já o TOCA pretende levar à população 
a educação na área das artes perfor-
mativas, temática pouco abordada nas 
escolas.

A caminhar para o quarto ano de 
trabalho, a Caisa tem já objetivos de-
lineados e pretende também avançar 
com um novo projeto. “Este é para nós 
um ano de consolidação do projeto 
CAISA, estamos a trabalhar na afinação 
administrativa e financeira de todos os 
projetos associados à instituição e, ao 
mesmo tempo, estamos a fazer uma 
nova avaliação dos territórios da nossa 
influência com o objetivo de preparar 
toda a intervenção da instituição nos 
próximos 10 anos”.

"Queremos lançar a primeira pedra, 
ainda este ano, do CIARP- Centro de 
Interpretação Ambiental  do Rio Pele, 
que será uma estrutura vocacionada 
para a promoção do conhecimento e 
divulgação do património ambiental 
do Rio Pele”, concluiu o presidente do 
Conselho de Administração.

“CRIÁMOS UM 
SERVIÇO QUE 
ASSENTA EM 
TRÊS ÁREAS 
CRUCIAIS"
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DESPORTO

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O PILOTO VIMARANENSE TEM NOVO CARRO,
COM O QUAL JÁ CORREU NA PRIMEIRA PROVA DO CAMPEONATO DE PORTUGAL DE RALIS 2019.

Pedro Meireles e Mário Castro, o seu 
navegador, já estrearam o seu Volks-
wagen Polo GTI R5. As serras de Fafe 
foram a primeira paragem do novo 
carro do piloto vimaranense.

“Pelas primeiras impressões que o Polo 
nos transmitiu, podemos já dizer que é 
um carro bastante competitivo. É tudo 
ainda muito novo para nós e sabemos 
que temos muita margem para evoluir, 
mas a nossa ambição é sempre ser 
competitivos, e ser competitivos, para 
nós, implica lutar pela vitória", revelou 

Pedro Meireles aquando da apresenta-
ção do carro.

Também Mário Castro se mostrou 
confiante com o novo veículo e com 
motivação para a nova época: 

"O Volkswagen parece ser um excelen-
te carro, temos de trabalhar para tirar o 
melhor proveito dele. Em todo o caso, 
até pelas restrições regulamentares, 
sabemos que todos os R5 são competi-
tivos e que o que pode desequilibrar as 
contas, no final, são pequenos detalhes 

fruto do trabalho que tanto o piloto e o 
navegador têm de fazer. Estamos muito 
motivados e tudo vamos fazer para 
vencermos as provas em que partici-
parmos".

Esta já não é a primeira vez que Pedro 
Meireles e Mário Castro trabalham 
juntos e, este ano, com o número 10 
nas portas do novo Volkswagen Polo 
GTI R5, a aventura de ambos começou 
na prova inaugural do Campeonato de 
Portugal de Ralis, o Rali Serras de Fafe 
2019,

O NOVO CARRO DE PEDRO MEIRELES
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“PODEMOS 
JÁ DIZER QUE 
É UM CARRO 
BASTANTE 
COMPETITIVO"

Não foi, ainda assim, a melhor estreia, 
uma vez que a dupla foi obrigada a 
abandonar a competição. O capota-
mento do carro, no "Shakedown", que 
serviu de qualificação para ditar a 
ordem de partida para a primeira prova, 
acabou por condicionar toda a restante 
participação.

Pedro Meireles e Mário Castro ain-
da continuaram a competir mas um 
problema na caixa de direção acabou 
por ditar, em definitivo, o abandono da 
prova. 
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Chegou à serra de Agra
Em tempos muito antigos
De fidalguias e fidalgos 
Uma pastora de doirados cabelos 
longos.

Trazia seu rebanho
Pelas terras da fronteira
Entre Espanha e Portugal
Veio pastar suas cabras a forasteira.

Encantada com a beleza
Que por aqui encontrou
Fixou-se deste lado da raia
A menina cuja beleza todos encantou.

Era tempo de primavera,
Em que os aromas e a luz
Encanta todos os jovens
E a todos que vivem seduz.

Esta bela pastora
De belos olhos de azul-turquesa
Trazia no coração de jovem
O amor e a pureza.

Decidiu nessas terras ficar,
Pela beleza e frescura
Pelo pasto verdejante
Pelas ervas e flores frescas com fartura.

Mas o vento que sopra na serra
Que tudo faz com intenção
Levou os aromas para longe
Para cativar outro coração.

E não muito longe encontrou um 
fidalgo
Que por aquelas paragens cavalgava,
Diz-que em busca de caça,
Ele e a sua fiel montada.

Seguindo o aroma da natureza,
Encontrou o fidalgo caçador
Aquela bela pastora
Por quem se perdeu de amor.

A sua beleza e brilho do olhar,
O seu cabelo doirado como o sol
A simplicidade e singeleza  

Exponenciavam a sua beleza.
E eis que com ela aconteceu
Que pelo belo jovem se enamorou
Ignorando quem ele era de onde vinha
Sentiu que no seu coração o amor 
pousou.

E apaixonados se encontraram
Desconhecendo o antes e o depois
Trocaram juras de amor
Planos para um futuro a dois.

Nada os poderia separar,
Viveriam para sempre felizes,
Esqueceriam o tempo e obrigações
Viveriam apenas pelo amor dos seus 
corações.

O tempo passava
Lento, quente, acolhedor,
E para a cabreira e para o fidalgo
Apenas importava o seu amor.

Não se sabe quanto tempo passou
Se foram dias ou talvez semanas,
Mas anunciou triste o fidalgo,
Que teria que regressar às suas tarefas 
mais mundanas.

- Tenho que regressar às minhas terras,
Cumprir as minhas obrigações,
Voltarei em breve, não temas,
Não foram nossos sonhos ilusões.

- Mas quem és tu? Porque vais?
Para onde e para quem te perderei?
Ficarei sozinha sem ti,
Para sempre te esperarei.

Partiu o fidalgo de coração partido,
Despedaço o coração da cabreira ficou,
Esperou ela por seu amado,
Pelo amado que jamais regressou.

Apesar do tempo contar a história
Da bela cabreira pelo fidalgo 
apaixonado,
Nunca se alterou o triste fim
Daquele amor abandonado.

E de saudade e solidão se encheu,
O coração da linda cabreira.
Que esperando pelo seu amor,
Continuou pastando nas terras da 
fronteira.

E aproximou-se o verão e o outono
Da pequena e infeliz pastora
E não regressando o seu amor,
Desesperava e pensava voar, ir embora.

Deixar cabras e serranias,
Procurar o fidalgo seu amor,
Lá para as terras junto ao mar,
Onde era ele o senhor.

- Quem dera ter asas, voar,
E destas serras sair.
Para meu amor procurar,
E nunca mais partir.

- Quem dera aqui vê-lo,
Para nosso amor florescer,
Agora com o frio inverno,
Nestas belas serras viver.

E conta o vento que por ali passava,
Que a pequena e cabreira de tão triste,
Por se ver abandonada
Chorou o rio que ali existe.

Das suas lágrimas brotaram,
Toda a mágoa e tristeza,
E a saudade do seu amor criou,
Um símbolo da natureza.

Originado na serra ao qual deu nome,
A Serra da Cabreira,
Nasceu assim um pequeno regato
Que encontrou no mar outra fronteira.

E desaguando na cidade,
De onde o fidalgo era Conde,
Engrossou o Rio Ave,
Até Vila do Conde.

E desta história de amor,
Terminada na solidão e na tristeza,
Nasceu aquilo que de mais belo existe,
Numa paisagem, na natureza.

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES

A LENDA DO RIO AVE

www.smiity.com
info@smiity.com

* smiity é a APP que apresenta informação local e contextual através da interação com a tecnologia Apple iBeacon e Google Eddystone.

1. Instale a APP
2. Ative o Bluetooth
3. Viva a cidade!

Download Gratuito:

CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS
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www.smiity.com
info@smiity.com

* smiity é a APP que apresenta informação local e contextual através da interação com a tecnologia Apple iBeacon e Google Eddystone.

1. Instale a APP
2. Ative o Bluetooth
3. Viva a cidade!

Download Gratuito:

CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS

O 'COISAS DE MAMÃ', DA CLÍNICA MIM, É UM CENTRO DE APOIO À MATERNIDADE E À PARENTALIDADE, 
CONSTITUÍDO POR UMA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR, ESPECIALIZADA E QUALIFICADA, QUE ATUA NA FASE 
MAIS ESPECIAL E MÁGICA DA VIDA DE UM CASAL: SEREM PAIS.

CLÍNICA MIM
E AS SUAS 'COISAS DE MAMÃ'

A MIM - Clínica de Desenvolvimento 
é o parceiro ideal dos futuros papás 
e mamãs vimaranenses, graças a um 
acompanhamento durante o pré e o 
pós-parto, de forma a responder às 
suas necessidades, bem como às do 
bebé.

Os programas são desenvolvidos e 
acompanhados por uma equipa que 
inclui enfermeira parteira, fisioterapeu-
tas especializados na saúde da mulher, 
nutricionistas, hidroterapeutas, profissio-
nais do exercício físico (Pilates Clínico e 
Correção Postural), psicólogos da infância 
e adolescência, psicólogos clínicos, pedia-
tras, pediatras do neurodesenvolvimento, 
psicomotricistas e terapeutas da fala.

Este projeto, inserido na MIM - Clínica de 
Desenvolvimento, tem tido uma excelen-
te aceitação. "O feedback tem sido muito 
positivo e temos sido referenciados, 
inclusive por médicos, como um serviço 
de qualidade e diferenciado", refere a 
doutora Beatriz Moura, responsável pela 
clínica em Guimarães.

'CHÁ DE MAMÃ' PROMOVE O DIÁLOGO 
NUM AMBIENTE INFORMAL

O Chá de Mamã é um evento que acon-
tece para dar a conhecer a importância 
da Preparação para o Parto e Paren-
talidade e esclarecer questões que os 
futuros casais grávidos possam ter. 

O grupo conversa entre si, com uma 
Enfermeira Parteira e uma Fisiotera-
peuta Especialista na Saúde da Mulher, 

num ambiente informal. Esta conversa 
aborda temáticas relacionadas com 
a Preparação para o Parto, o Apoio à 
Amamentação e o Pós-Parto, tirando 
todas as suas dúvidas. 

Uma vez que em qualquer período da 
gestação existem dúvidas e receios, 
sejam relacionados com a gravidez, o 
parto ou com a chegada do bebé, este 
evento adequa-se a qualquer fase da 
gestação. 

Rua Francisco Sá Carneiro, nº83
4810-008, Costa - Guimarães

geral.guimaraes@clinicamim.com  |  Tlf:  253 781 125  |  914 724 484
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[Nós homens] matamos mulheres! Ma-
tamos muitas mulheres! Não há como 
dizê-lo de outra forma: nós, homens 
portugueses matamos mulheres. E este 
“nós” aqui aposto serve exatamente 
para que nenhum homem se aparte 
desta realidade já que as mulheres são 
as vítimas e, logo, parte (des)interes-
sada no seu assassinato. Assumir que 
“nós homens” matamos mulheres serve 
para que se não diga, “ah, eu não matei 
ninguém”, querendo com tal afirmar-se 
que nos escapa o que deve ser, mais do 
que uma imensa vergonha, uma imensa 
tragédia alocada em “nós”, homens por-
tugueses. Porque matamos mulheres, 
uma vergonhosa inglória.

E porque razão, “nós”, homens, ma-
tamos mulheres? Porque estamos 
constituídos em seres superiores e con-
sideramos as mulheres numa condição 
humana inferior. Porque, simbolicamen-
te, homens são o positivo e as mulhe-
res o negativo cujo sentido impressivo 
desenha a relação entre ativo e passivo 
e se materializa na metáfora expressiva 
do parafuso e a porca. E que se traduz, 
em termos práticos, no princípio de que 
os homens dão e as mulheres recebem. 
Quem dá manda, quem recebe obede-
ce.

E também porque existe um processo 
longínquo que construiu uma sepa-
ração entre homens no exterior e 
mulheres no interior. Por isso a ‘mu-
lher de rua’ é mal vista – é uma puta 
– enquanto o homem se realiza aí, no 
exterior, constituindo-o como espaço 
por si dominado. Desde antanho é no 
exterior que ele caça, provendo o sus-
tento do interior. Logo é a partir daí que 
se empodera. Todos estes arquétipos 
ajudaram a criar e a manter o princípio 
da dominância patriarcal no qual, “nós”, 
homens, estamos na posse do direito, 
neste caso, um direito consuetudinário, 
certificado pelo costume e por práticas 
ancestralmente vincadas que, no limite, 
autorizam a que, “nós” homens possa-
mos bater em mulheres!   

Este é um dos motivos pelos quais 
quando se fala em igualdade de direitos 
e deveres, o argumento do macho 
resvala para a força física. Onde fala 
a testosterona – “não vejo mulheres 
a trabalhar na construção civil” – de-

via prevalecer a inteligência. Porque, 
no processo histórico da divisão do 
trabalho, a força física é desvalorizada. 
Nesses momentos a estatística devia 
soerguer-se. Dados do Pordata: desde 
1983 que há menos homens do que 
mulheres a frequentar a universidade 
em Portugal. O auge deu-se em 2003 
quando 57% da população estudantil 
pertencia ao género feminino. Em 2018 
os alunos machos cifrava-se nos 46%. 
Atualmente, quando se vai a um hospi-
tal a probabilidade de se ser observado 
por uma médica é maior (54%) do que 
por um médico (46%). Aos costumes, 
desde 2007 que tudo mudou na justiça: 
há 55% de advogadas e os tribunais 
têm 60% de juízes mulheres.  

Se as mulheres dominam no campo 
da inteligência, por que motivo têm de 
passar por esta barbárie? A resposta 
parece simples: porque persiste uma 
cultura instalada que atribui ao homem 
determinado papel de autoridade que 
ele, manifestamente, não tem mas 
que subsiste na malha mental. Não 
se pense, por isso, que se trata de um 
problema de classe ou de posse de 
menos qualificações. A malha mental 
do macho autoritário ocupa todas as 
categorias: conhecem-se situações em 
que os atores da violência contra mu-
lheres foram juízes, médicos, artistas, 
engenheiros, informáticos, etc., etc… 
Tudo gente bem formada. O princípio 
centra-se no princípio da posse de 
poder porque se está a lidar com uma 
propriedade. Pode-se. E basta.

A palavra cultura é polissémica. Tem vá-
rias interpretações. Cultura, neste ponto 
de vista, não deve ser entendido como 
ato elevado. A cultura que aqui se alude 
segue a vertente antropológica do 
tremo. Refere-se ao complexo centrado 
no conhecimento baseado em crenças 
e que funcionam como moral instituída 
segundo os hábitos e costumes que ca-
pacitam determinada sociedade. Lutar 
contra uma cultura é uma tarefa muito 
difícil na medida em que esta funcio-
na como uma hegemonia. Quando o 
juiz Neto de Moura cita a bíblia para 
justificar uma sentença que demoniza a 
mulher ou quando diminui a pena a um 
homem que agride mulheres, expressa 
essa cultura patriarcal. Ele é, todavia, 
um juiz e tal facto demonstra como 

bater em mulheres é, na realidade, uma 
ideologia que até os tribunais, mais do 
que combater, ajudam a persistir o fe-
nómeno. As dificuldades em simplificar 
o simples, antes pelo contrário, com-
plexificando, mostra como os tribunais, 
apesar de maioritariamente dominados 
por mulheres, são possuídos e expres-
sam uma   

Mas então não se consegue mudar 
esta cultura? A resposta é: sim! Pode-se 
mudar. Mas tal não ocorrerá por se 
introduzir mais força punitiva nas leis. 
Até porque, como já se percebeu, a cul-
tura da violência contra mulheres tem 
alicerces tão profundos ao ponto dos 
homens que a praticam, sabendo-se 
transgressores num grau elevado de 
culpa social, preferirem o suicídio, inclu-
sive, por vezes praticando o filicídio, a 
submeter-se à punição tecno-legal. Tal 
quer dizer que o fenómeno de bater em 
mulheres tem crostas muito mais es-
pessas e deve ser entendido muito para 
além da ordem natural das coisas. 
Ora só assumindo essa particularidade 
do fenómeno é que se pode enfrentar 
a besta que há em “nós”, homens. Um 
exemplo: em 1948 o ‘Relatório Kinsey’ 
provocou um escândalo ao demonstrar 
a existência de uma incompetência 
masculina nas relações sexuais. Aí, 
Alfred Kinsey provava que, por incom-
petência dos homens, nomeadamente 
por egoísmo, uma larga maioria de 
mulheres, cifrada nos 70%, jamais 
havia experimentado prazer sexual. A 
revelação acabou por evidenciar uma 
vergonha masculina, também ela, à 
data, demonstradora de uma cultura. 
Apesar de não se poder aqui citar uma 
prova, consta que o assumir coletivo da 
vergonha relatada no relatório Kinsey 
impôs uma mudança de atitudes que, 
de todo em todo, mudou os comporta-
mentos. 
No fundo o que aqui se pretende afir-
mar é que a mudança de uma cultura 
não se faz pelo aumento punição pela 
via violenta. Esta, como se tem verifica-
do, apenas aumenta a violência que se 
quer combater. Talvez uma estratégia 
nacional contra este flagelo ajudasse. 
Talvez…

Esser Jorge Silva 
Sociólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

NÓS HOMENS
E AS NOSSAS VERGONHAS
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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DECORREU NO PASSADO DIA 26 DE FEVEREIRO, A 12ª EDIÇÃO DO VITÓRIA TALKS COM O CEO DA SAMSYS, SAMUEL 
SOARES. O TEMA DESTA EDIÇÃO FOI “DO ZERO AO SUCESSO”.

HENRIQUE MENDES 
VENCE EM FAFE

AMAMOS O QUE FAZEMOS

O SONHO COMEÇA AQUI
DO ZERO AO SUCESSO
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Samuel Soares, CEO e co-fundador da 
Samsys, autor do livro “O Caminho do 
Sonhador”, e co-autor do livro"Ama 
o Marketing", frequentou o curso de 
Engenharia Mecânica no ISEP e reali-
zou uma Pós-Graduação em Direção 
Comercial e Vendas pelo IPAM. É forte-
mente experiente a liderar equipas de 
uma forma carismática e a desenhar 
planos de negócio, apresentando mui-
tos trabalhos na área das tecnologias 
da informação e consultoria.

Ao longo da sua carreira profissional, 

Samuel Soares efetuou várias parcerias 
com empresas como a Microsoft, HP, 
Sage, PHC, XD, entre outras.

Samuel, que conta com várias presenças 
em eventos e palestras, é referenciado 
por conseguir “levar as ideias do zero ao 
sucesso, sem receio de ariscar”.

Perante uma plateia atenta, composta 
por elementos de Remax Vitória, mas 
também de várias outras pessoas que 
apareceram para ouvir um “discurso 
inspirador”, Samuel Soares partilhou as 

suas ideias, deixando vários exemplos 
de sucesso que marcaram a sua carreira 
profissional. Filipe Carvalho, Broker da 
Remax Vitória, considera ter sido “fan-
tástico ouvir a sua experiência” e ter sido 
um momento “extremamente motivador 
para todos os presentes”.

Se pretende estar presente na próxima 
edição das Vitória Talks, que acontece-
rá no final de março, inscreva-se atra-
vés do email info@vitoria-talks.com ou 
pelo número 915 877 870. A inscrição é 
gratuita mas obrigatória.

O piloto apoiado pela Remax Vitória, 
Henrique Mendes, sagrou-se vence-
dor do rally Serras Fafe, na categoria 
Grupo X, Classe 8. 

O jovem piloto vimaranense, no final da 
prova, deixou os agradecimentos aos 
seus patrocinadores "por permitirem a 
concretização deste projeto desporti-
vo”, esperando, “conseguir dar a melhor 
resposta através dos resultados que 
eles merecem", concluiu o piloto.

A equipa Remax Vitória saiu à rua 
no passado dia 14 de fevereiro, dia 
dos namorados, distribuindo “sur-
presas” pelos vimaranenses. 

Também as agências Remax Vitória 
de Santo Tirso e Trofa assinalaram 
desta forma o dia dedicado ao amor. 
A coqueluche da Remax Vitória, “O 
Vitorioso” foi, uma vez mais, a estrela 
da festa, distribuindo centenas de 
abraços.
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ESTE ANO, FOI O DOMINGO 24 DE FEVEREIRO O DIA MAIS AGUARDADO POR TODOS OS CINÉFILOS, À 
ESCALA MUNDIAL (COM UMA DOSE REFORÇADA DE ANSIEDADE POR PARTE DE TODOS OS FELIZES 

CONTEMPLADOS COM UMA NOMEAÇÃO DA ACADEMIA).

ÓSCARES 2019 
LISTA DE VENCEDORES

CINEMA

TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A 91ª edição cedeu (uma vez mais) o 
palco – e respectivos holofotes – a 
subtis (ou nem tanto) declarações po-
líticas; a afirmações raciais e, ainda, a 
fashionistas que vêem na cerimónia 
a ocasião ideal para marcar as novas 

tendências da moda (não poucas ve-
zes, bastante polémicas). 

Um ano que não contou com apresen-
tador formal, e que parecia afigurar-se 
de escolhas óbvias, acabou por fazer 

cair muitos queixos com a atribuição 
do galardão de melhor filme do ano 
a Green Book, uma escolha, aparen-
temente, improvável, face às 10 no-
meações, tanto de Roma, como de A 
Favorita.

PARA TODOS OS CURIOSOS (PORQUE OS CINÉFILOS, POR ESTA ALTURA, JÁ A SABERÃO DE COR),
AQUI FICA A LISTA COMPLETA DOS NOMEADOS E VENCEDORES DESTA EDIÇÃO:

Melhor filme

Melhor realizador

Melhor actor

GREEN BOOK – UM GUIA PARA A 
VIDA, DE PETER FARRELLY

ALFONSO CUARÓN, POR ROMA

RAMI MALEK, POR BOHEMIAN 
RHAPSODY
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Melhor actriz

Melhor actor secundário

Melhor actriz secundária

Melhor filme de língua estrangeira

OLIVIA COLMAN,
POR A FAVORITA

MAHERSHALA ALI, POR GREEN 
BOOK – UM GUIA PARA A VIDA

REGINA KING,
POR SE ESTA RUA FALASSE

ROMA,
DE ALFONSO CUARÓN

Melhor Argumento Original

Melhor curta-metragem
documental

Melhor caracterização

Melhor guarda-roupa

Melhor montagem

Melhor fotografia

Melhor curta-metragem
de animação Melhor canção original

Melhor banda-sonora original

Melhor mistura de som

Melhor montagem de som

Melhores efeitos visuais

Melhor cenografia

Melhor Argumento Adaptado

Melhor filme de animação

Melhor documentário

Melhor curta-metragem

GREEN BOOK – UM GUIA PARA 
A VIDA, POR NICK VALLELONGA, 
BRIAN CURRIE E PETER 
FARRELLY

PERIOD. END OF SENTENCE., DE 
RAYKA ZEHTABCHI

VICE, POR GREG CANNOM, KATE 
BISCOE E PATRICIA DEHANEY

BLACK PANTHER,
POR RUTH E. CARTER

BOHEMIAN RHAPSODY, POR 
JOHN OTTMAN

ROMA, DE ALFONSO CUARÓN

BAO, DE DOMEE SHI SHALLOW, DE LADY GAGA, 
MARK RONSON, ANTHONY 
ROSSOMANDO, ANDREW WYATT 
E BENJAMIN RICE (ASSIM NASCE 
UMA ESTRELA)

BLACK PANTHER, DE LUDWIG 
GORANSSON

BOHEMIAN RHAPSODY,
DE PAUL MASSEY, TIM CAVAGIN E 
JOHN CASALI

BOHEMIAN RHAPSODY,
POR JOHN WARHURST E NINA 
HARTSTONE

O PRIMEIRO HOMEM NA LUA, DE 
PAUL LAMBERT, IAN HUNTER, 
TRISTAN MYLES E JD SCHWALM

BLACK PANTHER, DE  HANNAH 
BEACHLER E JAY HART

BLACKKKLANSMAN – O 
INFILTRADO, POR CHARLIE 
WACHTEL, DAVID RABINOWITZ, 
KEVIN WILLMOTT E SPIKE LEE

HOMEM-ARANHA: NO UNIVERSO 
ARANHA, DE PETER RAMSEY, 
RODNEY ROTHMAN E BOB 
PERSICHETTI

FREE SOLO, DE JIMMY CHIN E 
ELIZABETH CHAI VASARHELYI

SKIN, DE GUY NATTIV
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Visite a Shanti
e descubra as novidades

Av. de São Gonçalo, 971 R/C, 4810-525 Guimarães
Telm. 961 601 266 ∙ shanti@shantijoalharia.pt

A REVISTA INFANTIL DE GUIMARÃES JÁ LANÇOU A SUA NOVA EDIÇÃO. JOGOS, NOTÍCIAS SOBRE A 
CIDADE-BERÇO E RÚBRICAS DIVERITDAS PARA OS MAIS NOVOS SÃO O QUE PODEMOS ENCONTRAR NA 
NOVA EDIÇÃO DA REVISTA "BAIRRO AFONSINO".

BAIRRO AFONSINO
7.ª EDIÇÃO JÁ NAS BANCAS

LEITURA INFANTIL

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

A Associação Bairro Afonsino, que dá o 
nome à revista infantil, lançou a sétima 
edição, que foi gratuitamente distribuí-
da em alguns locais públicos com o jor-
nal Mais Guimarães.
 
Criada em 2017, a associação criou a re-
vista pela necessidade de dar mais op-
ções de leitura às crianaças.

"Tenho dois filhos e só conseguia com-
prar uma revista para eles de fácil leitu-
ra, e a ideia surgiu aí", explicou a diretora 
Ana Luísa Mota.

Na sétima edição da revista infantil 
"Bairro Afonsino", podemos encontrar 
notícias atuais da cidade-berço, receitas 
para os mais novos que gostam de cozi-
nhar, jogos educativos e lúdicos, ilustra-
ções e ainda artigos sobre as atividades 
da associação.

A revista "Bairro Afonsino" tem periodi-
cidade bimestral e é para crianças dos 
seis aos 12 anos.
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Visite a Shanti
e descubra as novidades

Av. de São Gonçalo, 971 R/C, 4810-525 Guimarães
Telm. 961 601 266 ∙ shanti@shantijoalharia.pt

JÁ SE IMAGINOU DENTRO DE UM FILME EM QUE TEM DE ESCAPAR RAPIDAMENTE PARA SE CONSEGUIR 
SALVAR? ESSA EXPERIÊNCIA ESTÁ AGORA MUITO PERTO DOS VIMARANENSES. O BREAKOUT 
GUIMARÃES ESTÁ NA FÁBRICA ASA À ESPERA DE CONQUISTADORES PARA SUPERAR ESTE DESAFIO.

O NOVO JOGO
QUE NÃO VAI QUERER DEIXAR "ESCAPAR"

BREAKOUT GUIMARÃES ESCAPE GAME

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: BREAKOUT ENTERTEINMENT

Prestes a celebrar o primeiro aniversá-
rio, o Breakout Guimarães Escape Game 
já recebeu no seu espaço mais de mil vi-
sitantes que tentam superar os desafios 
e "escapar".
 
Situado na Fábrica Asa, em Polvoreira, 
este novo conceito, ainda recente na 
cidade-berço, tem cada vez mais entu-
siastas. O jogo foi introduzido há menos 
de um ano e a ideia surgiu depois de 
Armando Guimarães, responsável pelo 
Breakout Guimarães, ter experimentado 
o jogo no Porto. "A convite de familia-
res, fui fazer o Breakout Porto. Não sabia 
para o que ia, mas gostei muito do jogo, 
da dinâmica, do conceito. Achei espeta-
cular para 'team building', para análise 
comportamental, que desenvolvo com 
as empresas. Com o jogo, conseguimos 
analisar o comportamento, avaliar com-
petências transversais, as chamadas 
'soft skills', que as empresas tanto pro-
curam na gestão e no desenvolvimento 
de pessoas", referiu.

Armando Guimarães sublinhou que a 
ideia ainda está a dar os primeiros pas-
sos em Portugal e avançou ainda que o 
Breakout Enterteinment está já a pensar 
noutro formato. "Estamos ainda a pre-
parar um jogo portátil. Há muitas em-
presas que nos pedem isso, pois não 
têm facilidade de se deslocar aos nos-

sos jogos", apontou. 

Mas o que tem o Breakout Guimarães de 
diferente? Tiago Jesus, o criativo por de 
trás deste Escape Game, explicou que 
o conceito torna-o especial. "O Escape 
Game é um jogo de fuga como vemos 
nos filmes, em que as personagens es-
tão presas num sítio e têm de superar 
adversidades para conseguirem fugir. 
Este conceito começou por ser numa 
única sala, e começou por ser Escape 
Room. Basicamente, aqui no Breakout 
Guimarães, os grupos estão presos no 
espaço e têm que superar vários desa-
fios em menos de 60 minutos. Têm que 
usar as suas capacidades mentais, físi-
cas e de comunicação", realçou. 

Tiago Jesus também mencionou que 
"este tipo de projetos funciona muito 
bem para a captação de competências, 
mesmo quem está para contratar para 
uma empresa". "Há capacidades que não 
são detetáveis numa entrevista de em-
prego. Mas há grupos que vêm por di-
vertimento, e esse é o conceito base. As 
pessoas saem daqui quase como se ti-
vessem tomado uma bebida energética, 
pois acelera o processo cognitivo", disse.

O Breakout Enterteinment está atual-
mente em Guimarães, Porto e breve-
mente em Braga.
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Diante dos meus olhos, uma meni-
na roubou um pãozinho doce a uma 
mulher no mercado. Uma menina pe-
quena... Apanharam-na e atiraram-na 
por terra. Começaram a espancá-la... 
Brutalmente. Sem piedade. Enquanto 
ela se apressava a acabar de comer, a 
engolir o pãozinho. Engolir antes que a 
matassem.
Novecentos dias como esses...

Este é apenas um dos incontáveis 
excertos marcantes que poderão ser 
recortados desta obra singular e que 
pairarão, durante um longo período 
de tempo, no subconsciente de quem 
virar a primeira página. Sim, As Útimas 
Testemunhas, tem esse condão - o dos 
Grandes: para chegar ao final, basta 
virar a primeira página. O remanescente 
suceder-se-á, sem que o leitor se dê 
conta.

Em tempos de luta acérrima pelos 
direitos sociais, Svetlana Alexievich é, 
sem dúvida, um nome a reter. Nascida 
no ano de 1948, em Ivano-Frankvisk, na 
Ucrânia (ainda, sob a égide da U.R.S.S.), 
descobre, em tenra idade, o fascínio 
pela escrita. Jornalista de formação, alia 
o seu espírito indagativo e o fascínio 
pela história soviética, à paixão pela 
escrita, originando aquele que, por 
muitos (inclusivamente, pela Academia 
Sueca – que lhe atribuiu o prémio Nobel 
da Literatura, em 2015), tem vindo a 
ser reconhecido como um novo estilo 
literário – o da “novela colectiva” ou 
“romance de vozes”, que facilmente 
poderei descrever como uma genuína 
manta de retalhos, onde histórias de 
diferentes sujeitos, de alguma forma 
convergentes, são cosidas pela enge-
nhosa mão de Svetlana. O resultado 
é um interessante mosaico, onde os 
diferentes intervenientes (leia-se “di-
ferentes fontes”), mantêm a sua voz, a 
sua individualidade, compondo uma só 
melodia – polifónica – orquestrada pela 
autora.

Esta obra, em particular, concede-nos 
um vislumbre transversal sobre a pers-
pectiva soviética da Segunda Guerra 
Mundial (particularmente centrada no 
Holocausto), após a quebra do pacto 

CRÍTICA LITERÁRIA

AS ÚLTIMAS TESTEMUNHAS 
(CEM HISTÓRIAS SEM INFÂNCIA), 
SVETLANA ALEXIEVICH
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

de não-agressão, celebrado entre a 
Alemanha nazi e a União Soviética. Esta 
visão chega até nós, pelos fragmentos 
da vida (contados na primeira pessoa) 
de diversos indivíduos, outrora crian-
ças, a quem a guerra subtraiu os pais, 
levando com eles a última réstia da sua 
infância. Órfãos de pais, enteados da 
guerra. As últimas testemunhas vivas.

Ninguém estará preparado para a au-
tenticidade e crueza dos relatos apre-
sentados, porque, na verdade, nunca 
ninguém o está. Habituamo-nos, com 
excessiva facilidade, a filtros e eufemis-
mos, mesmo sabendo que a vida não 
é vivida dentro desse fato almofadado. 
Esperamos beleza na arte e associa-
mos sentimentos positivos à beleza. 
Mas a arte (já) não obedece a cânones 

restritivos e a beleza está no olhar de 
quem observa. Além disso, o sentimen-
to de identificação e a empatia são dois 
dos principais corolários da condição 
humana. Sobrepõem-se às demais ca-
racterísticas que qualquer leitor possa 
procurar, numa qualquer obra.

E é esse o motivo que me permite 
afirmar que ninguém ficará indiferente a 
esta leitura.

Isso eu sei.
(E a Svetlana também o sabe.)

Alcançámos aquela linha...aquele li-
miar... Somos as últimas testemunhas. 
O nosso tempo está a chegar ao fim. 
Devemos falar...
As nossas palavras serão as últimas...
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ENTREVISTA

ROSA MARIA
ALMEIDA

SEMPRE ENCAROU A 
VIDA DE FORMA POSITIVA 
E QUANDO SOUBE 
QUE ESTAVA DOENTE 
MANTEVE-SE FIEL À 
SUA PERSONALIDADE. 
ROSA MARIA ALMEIDA 
TEM 52 ANOS E LUTA 
CONTRA O CANCRO DA 
MAMA. A VIMARANENSE 
MOSTRA QUE APESAR 
DOS MOMENTOS 
DIFÍCEIS, O IMPORTANTE 
É PROCURAR SEMPRE A 
FELICIDADE.

© JOÃO BASTOS
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"O CANCRO NÃO É
UMA SENTENÇA
DE MORTE"
TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

COSTUMA-SE DIZER QUE AS GRANDES BATALHAS SÃO DADAS AOS GRANDES GUERREIROS. APESAR 
DE LUTAR CONTRA O CANCRO DA MAMA, ROSA MARIA ALMEIDA NUNCA DESISTIU DA VIDA E QUER 
ESPALHAR A MENSAGEM DE QUE É POSSÍVEL TER UMA VIDA NORMAL MESMO COM A DOENÇA QUE 

AFETA MILHARES DE MULHERES.

Como era a sua vida antes da doença?

Sempre me considerei uma mulher 
lutadora. Aquilo que achava que 
poderia vir a conseguir lutava para 
o conseguir. Tenho dois filhos e sou 
casada há 30 anos com o mesmo 
marido. A minha vida era trabalho - 
trabalho na empresa Lameirinho -, 

casa, mas também gosto muito de 
estudar. Fiz o maiores de 23, fui tirar 
uma licenciatura já aos 40 anos, por 
isso, nunca me acomodei. Gosto de 
praticar desporto, sempre pratiquei. 
Houve uma fase, quando os miúdos 
eram pequenos, que pratiquei menos. 
Quando ficaram mais crescidos, voltei a 
estudar porque também já precisavam 
menos de mim um bocadinho. E claro, 
o desporto. Sempre fiz ginásio, mas 
acabei por descobrir a corrida algum 
tempo antes de ficar doente. Cerca de 
dois anos antes. Comecei a puxar o 
marido, as amigas e fazíamos muitas 
atividades. Participamos na Estafeta da 
Amizade, mas nunca fiz corridas muito 
longas. Antes da doença, estava inscrita 
para a minha primeira meia maratona, 
21 quilómetros, e infelizmente não 
consegui fazer, porque detetei o cancro 
em Abril de 2017 e a maratona seria 
no final do mês. Por isso, não deu para 
ir. Os meus amigos foram na mesma, 
correram por mim, mas um dia também 
eu irei conseguir fazê-la também.

Como descobriu o cancro?

Sempre fiz exames de rotina porque 
tinha o caso da minha mãe, que teve 
cancro primeiro aos 48 anos e depois 
foi tendo outros. Felizmente, todos 
bem sucedidos. Neste momento ainda 
está cá com 81 anos. Foi sempre algo 
que esteve presente na minha vida 
e fiz todos os exames de rotina que 
deveria fazer. Em 2016, detetei um 
nódulo e estivemos a ver se era algo 
grave, mas deu benigno. Sosseguei, 
fiquei aliviadíssima. Mas claro que tive a 

indicação médica de fazer exames com 
mais regularidade. Passado cerca de 
um ano, voltei a fazer e nessa altura já 
não deu benigno. A partir daí, foi iniciar 
a luta!

Um momento muito triste…

Já pensava que um dia poderia vir 
a acontecer, isso passava-me pela 
cabeça. Sempre que fazia exames, 
uma das coisas que fazia era abrir os 
exames. Os médicos que me conhecem 
sabem que chegava à consulta com 
os exames já abertos. Mas quando fui 
fazer aquela biopsia eu achava que 
alguma coisa muito má estava ali, 
e então não abri. Foi o único exame 
que eu abri. Foi o médico que abriu e 
que me deu a notícia. Foi mau. Como 
já tinha os meus filhos adultos, e 
ambicionava ser avó, pensava se me 
iria dar tempo para poder ser avó. 
Nessa altura, foi isso que pensei. Pensei 
que podia morrer e não conseguir ver 
os meus netos, os meus filhos casarem. 
Mas foi só momentâneo. Eu soube 
que tinha cancro a uma sexta-feira 
e estava inscrita para a Estafeta da 
Amizade no domingo seguinte. Claro 
que o meu estado de espírito não era o 
mesmo. Conversei com o meu marido, 
foi a única pessoa que naquela altura 
ficou a saber e decidi ir na mesma. Fui, 
não disse a ninguém e fiz a estafeta 
dentro das minhas possibilidades. Mas 
cheguei ao fim da estafeta e disse ao 
meu marido: daqui a um ano, estou 
cá outra vez a fazer isto. 2017 foi um 
ano de luta, um bocadinho mau. Fiz 
tudo. Fiz quimioterapia, aliás comecei 
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por aí. A equipa médica achou que o 
nódulo poderia reduzir o tamanho e 
depois a cirurgia seria facilitada. Fiz 
a cirurgia em Novembro, a seguir fiz 
radioterapia e neste momento estou a 
fazer hormonoterapia e faço uma vida 
perfeitamente normal. 

Mas já acabou tudo?

Isto nunca acaba. Digo sempre isto 
de forma a incentivar quem está a 
iniciar o processo: o cancro não é uma 
sentença de morte! Claro que há tipos 
de cancro mais agressivos, o nosso 
corpo reage de maneira diferente. 
Desde que iniciei a quimioterapia, 
achei que para mim era muito bom 
continuar a trabalhar. E felizmente, a 
empresa onde trabalho permitiu-me 
fazer isso. É pena não haver legislação 
que também o permita. Acho que quem 
puder deve trabalhar. Mas infelizmente 
só temos uma hipótese. Ou vai para 
a baixa, ou trabalha a tempo inteiro. 
Não há um meio termo. Nesse aspeto, 
a empresa permitiu-me trabalhar se 
estivesse bem e caso não estivesse não 
iria trabalhar. Acho que ficamos todos 
a ganhar. Fiquei eu porque consegui 
manter a minha sanidade mental e 
acho que ganhou a empresa porque 
continuei a fazer o meu trabalho o 
melhor que podia e sabia. A nível de 
desporto, houve um período em que 
não conseguia fazer muito, fazia apenas 
caminhadas.

Os tratamentos são bastante duros. 
Houve algum momento em que 
pensou que não valia a pena?

Sim, pensei algumas vezes que não ia 
valer de nada. Mas eram pensamentos 
momentâneos. A fase mais difícil foi 
sem dúvida a fase da quimioterapia. 
Porque são duros! Quando se faz o 
tratamento, os dias seguintes são 
difíceis. Mas logo a seguir estava bem. 
Se não me apetecia muito levantar 
da cama, fazia um esforço para me 
levantar e para me arranjar. Sempre 
foi uma coisa que eu prometi a mim 
própria. É difícil para uma mulher 
pensar que vai perder o cabelo, as 
sobrancelhas, as pestanas, é difícil 
pensar nisso e aceitar. E como trabalho 
com muita gente, custava-me pensar 
de que forma as pessoas iriam 
olhar para mim. E o que não queria 
mesmo era que me olhassem como 
coitadinha. Mas durante o período da 
quimioterapia ficamos com um aspeto 
completamente diferente, ficamos 
muito mais inchadas. Perder o cabelo 
não foi o pior de tudo. Eu usei peruca, 
porque achava que era o melhor para 
mim. Aceito e admiro quem usa lenço 
ou quem assume mesmo a careca. Eu 
decidi usar peruca e não houve grande 
diferença de aspeto. Para mim, o que 
mais me custou foi perder as pestanas 

e as sobrancelhas. Por isso, prometi a 
mim própria: não sair de casa nenhum 
dia sem estar arranjada. Dava outro 
ânimo e quem passava por mim e não 
soubesse do meu problema, não se 
aperceberia.

E a família?

A família é extremamente importante. 
Sei de muitos casos que não têm o 
apoio da família, mas acho que sem 
isso é muito difícil. A família e os amigos 
são muito importantes. Aqueles dias em 
que não nos apetece sair de casa, ter 
um amigo a convidar para ir beber um 
café ou lanchar é muito importante. Ou 
o marido ver que estou mais em baixo 
e levar-me a fazer uma caminhada ao 
pé do mar é fundamental. É importante 
rodearmo-nos de amor e afastar tudo o 
que nos faça mal.

Será essa a receita para a cura? O 
amor?

Pode não ser a cura. Há que acreditar 
também na equipa médica. Tive uma 
equipa excelente a acompanhar-me. 
Nisso fui feliz. Decidi desde o início fazer 
tudo o que os médicos me dissessem 
que era melhor para mim. Portanto, 
penso que há duas vertentes: a científica 
e o amor.

Sem querer ser indelicada, acha que a 
doença de alguma forma lhe ensinou 
algo?

Sempre encarei a vida de forma a 

procurar a felicidade. Mas não tenho 
dúvidas de que a doença me fez pensar 
que estamos cá pouco tempo, que 
temos mesmo de viver o melhor possível. 
Num jantar com umas amigas, porque 
também pertenço a algumas associações 
que apoiam mulheres com cancro, houve 
uma que disse que o cancro foi a melhor 
coisa que lhe aconteceu. Eu não digo 
isso. Mas digo que me trouxe muita coisa. 
Muitas amizades, muita gente nova que 
entrou na minha vida e acho que vai ficar 
para sempre.

No mês de março, a Rosa Maria vai fazer 
uma intervenção no âmbito de uma 
atividade da Tempo Livre dedicada às 
mulheres. O que podemos esperar?

Quando me convidaram fiquei orgulhosa, 
mas ao mesmo tempo fiquei a pensar 
"porquê eu?". Eu sou o que sou, tenho 
a minha maneira de ser e não pretendo 
ser um exemplo para ninguém. Mas se 
a minha vida, se o meu processo poder 
ajudar algumas mulheres a entender 
que o cancro não é uma sentença de 
morte, só por isso já vale a pena e fico 
feliz. E é no fundo isso que pretendo. 
Passar a minha experiência, para que as 
pessoas sintam que mesmo durante um 
processo de um tratamento oncológico 
podem conseguir uma vida normal, eu 
fiz sempre. Podem continuar a trabalhar, 
podem continuar a fazer desporto. Penso 
que por isso já valerá a pena a minha 
participação e foi por isso que aceitei, 
para mostrar às mulheres que temos que 
lutar, temos que agarrar o touro pelos 
cornos, como se costuma dizer. 

"TENHO CANCRO 
E PRATICO 
DESPORTO"
É O TEMA DA INTERVENÇÃO 
DE ROSA MARIA ALMEIDA, 
08 DE MARÇO, NA CASA DA 
MEMÓRIA
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O NOVO PROJETO DO AUTOR VIMARANENSE,
PEDRO CHAGAS FREITAS QUE É CO-PRODUZIDO PELO MAIS GUIMARÃES, ESTREOU-SE NO M CAFÉ.

"DEBATES IMPENSÁVEIS"
A 1.ª EDIÇÃO COM LUÍS BARROSO E MÁRIO DANIEL

ENTERTENIMENTO

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: JOAQUIM LOPES

“Debates impensáveis”, o novo 
segmento em que o Mais Guimarães 
integra a produção, teve a sua estreia 
a 05 de fevereiro, moderado pelo autor 
vimaranense Pedro Chagas Freitas. A 
conversa decorreu no M Café, na Ave-
nida D. João IV.

Na primeira vez, o “Debates Impen-
sáveis” pôs à conversa uma dupla 
impensável: Luís Barroso, líder da 
bancada dos White Angels, e Mário Da-
niel, ilusionista português. Ao longo do 
novo segmento, vários temas surgiram 
na conversa. O Vitória Sport Clube e a 
massa associativa vitoriana, espetá-
culos de magia e até mesmo Donald 
Trump veio à baila.

No final da conversa, os convidados, 
embora de mundos distintos, não 
tiveram opiniões opostas sobre este 
novo projeto. “Achei muito interessan-
te, as perguntas foram fáceis (risos). 
Estou pronto para outra experiência, 

quando quiserem”, referiu Luís Barroso. 
Mário Daniel aceitou o desafio “com 
muito gosto” e o resultado “não poderia 
ter sido melhor”. “Acho que é mais 
uma ideia gira do Pedro, que tem esta 

capacidade de distorcer um bocado a 
realidade, e aquela falta de criatividade 
que às vezes há nestas coisas, que tudo 
vai atrás do mesmo. Portanto, acho que 
o desafio de juntar pessoas de meios 
completamente diferentes e estarem 
frente a frente numa conversa é muito 
interessante”, apontou o mágico.

O moderador, Pedro Chagas Freitas, 
confessou que tudo o que menos fez foi 
“moderar”. “Queria acima de tudo que 
não fosse uma coisa muito moderada, 
e julgo que correu bem. Julgo que tanto 
o Mário como o Luís se divertiram, e o 
que me interessa é isso mesmo, que 
quem venha cá se divirta”, sublinhou.

Quanto aos próximos convidados deste 
seu novo projeto, “está no segredo dos 
deuses”.
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O testamento vital serve para definir 
os cuidados de saúde que quer receber 
em caso de quase morte ou de incapa-
cidade física ou mental.

O prolongamento artificial da vida é 
uma das situações que podem ser 
evitadas com um testamento vital ou 
diretiva antecipada de vontade (DAV). É 
possível registar esta vontade por escri-
to, dizendo que cuidados de saúde pre-
tende receber em caso de quase morte 
ou de incapacidade física ou mental. O 
Registo Nacional do Testamento Vital 
(Rentev) é a plataforma eletrónica que 
permite o registo do testamento vital. 

O Registo Nacional do Testamento Vital 
recebe, regista, organiza e mantém 
atualizada a documentação relativa 
às diretivas antecipadas de vontade e 
às procurações de cuidados de saúde. 
Além de identificar o utente, o testa-
mento vital permite nomear o procu-
rador de cuidados de saúde, definir 
os cuidados de saúde que quer ou 
não receber e especificar as situações 
clínicas em que a DAV tem efeitos. Para 

facilitar, foi criado um modelo a utilizar 
por quem queira exprimir a sua vontade 
nesta matéria. 

O Processo é gratuito

Os testamentos podem ser apresen-
tados presencialmente ou enviados 
por correio registado (neste caso, a 
assinatura deverá estar reconhecida, o 
que tem custos) e o serviço é gratuito 
para os utentes. Depois de entregar 
os documentos, cabe aos serviços de 
saúde analisá-los e informar os titulares 
de eventuais problemas. Os autores dos 
testamentos têm 10 dias úteis para os 
corrigir. (Caso não o façam ou deixem 
passar o prazo, o processo é conside-
rado inválido. É também responsabili-
dade dos serviços de saúde informar, 
por escrito, quando o processo estiver 
concluído. Devem fazê-lo no prazo de 
10 dias úteis a contar da entrega inicial 
da documentação ou do momento em 
que remetem as correções.)

Os dados inscritos são inseridos na 
Plataforma de Dados de Saúde, à qual 

os titulares têm acesso permanente 
através do Portal do Utente. O Ren-
tev está também acessível a todos os 
profissionais de saúde, para consulta. 
Na prática, sempre que um médico 
consultar o processo de um paciente, 
este será automaticamente notificado, 
desde que o seu endereço eletrónico 
conste do Rentev.

Os testamentos registados no Rentev 
são válidos por cinco anos, mas podem 
ser alterados a qualquer momento pe-
los titulares. As modificações obedecem 
às mesmas formalidades. Caberá aos 
serviços de saúde informar os titulares 
por escrito, pelo menos, 60 dias antes 
de terminar o prazo de validade das di-
retivas antecipadas de vontade. Se não 
o fizerem, o seu registo é eliminado. 
Caso pretendam manter as diretivas, 
têm de repetir o processo. 

A DECO-Delegação Regional do Minho 
está localizada em Viana do Castelo, na 
Av. Batalhão Caçadores 9, n.º 279 e os 
contactos são o 258 821 083 e ainda o 
correio eletrónico deco.minho@deco.pt.

TESTAMENTO VITAL
ESPAÇO DO CONSUMIDOR

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS
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CATARINA SILVA, DE 21 ANOS, PRIMEIRO-CABO DE CAVALARIA, É UMA DUAS MULHERES QUE INTEGRAM, 
PELA PRIMEIRA VEZ, UMA UNIDADE DE COMBATE DO EXÉRCITO AO SERVIÇO DA ONU.

JOVEM VIMARANENSE
VAI COMBATER NA REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA

CONQUISTA

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Esta é mais uma conquista. Desta vez, 
protagonizada por uma jovem vimara-
nense, que escolheu a vida militar logo 
aos 17 anos. Catarina Silva vai combater 
na República Centro-Africana, sendo 
uma das duas mulheres a integrar, pela 
primeira vez, uma unidade de combate 
do Exército ao serviço da ONU. A pri-
meiro-sargento, Maria Campino, com-
pleta o leque.

Ainda assim, a jovem vimaranense ga-
rante que não é por serem mulheres que 
valem "menos ou mais". "Eles não estão 
habituados a ter mulheres, mas estão a 
tratar-me a mim e à primeiro-sargento 
muito bem. Não somos nem menos, nem 
mais! Viram que tínhamos valor enquanto 

militares", apontou.

Catarina Silva pertence à Cavalaria de 
Braga, mas fez a recruta em S. Jacinto, 
Aveiro. A jovem de 21 anos é apontadora 
numa viatura blindada Pandur com uma 
metralhadora de calibre 12,7 mm, por con-
trolo remoto (RWS).

Para a República Centro-Africana, parte o 
5.º contingente de capacetes azuis. Des-
ses militares, apenas nove são mulheres, 
o que equivale a 5%. Catarina Silva e a 
primeiro-sargento integram a unidade de 
combate e as restantes integram a unida-
de de alimentação e saneamento. 

A partida, que inicialmente estava agen-

dada para 06 de março, acontece de 10 
para 11 do mesmo mês. Sobre a alteração 
do embarque, a vimaranense apenas dis-
se: "ainda vai dar para ver o Vitória a Bra-
ga". Esta é uma missão que dura seis me-
ses, e o quinto contingente de capacetes 
azuis regressa a terras lusas em setembro 
deste ano, sem ainda uma data definida.

Catarina Silva acrescentou que o seu 
maior medo para esta missão será perder 
um dos seus camaradas ou que a sua uni-
dade não "consiga reagir" a uma situação 
de perigo.

A vimaranense deixou a promessa de que 
quando regressar a Portugal, volta a can-
didatar-se à Academia.
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FUTEBOL À LUPA

A COMPETITIVIDADE (OU NÃO!) 
DO FUTEBOL PORTUGUÊS

UM CAMPEONATO À MEDIDA DOS DE 
SEMPRE!

Desde sempre que no nosso país se 
assistiu a um fenómeno de tricefalia, 
em que os três clubes mais titulados 
dominaram a seu bel prazer a máxima 
prova nacional. Na verdade, fora as vi-
tórias, fora do programa, de Belenenses 
e Boavista, o campeonato nacional tem 
sido um feudo dos clubes que todos nós 
sabemos.

Aliás, bastará analisar os resultados dos 
últimos trinta anos relativamente aos 
três primeiros lugares. Assim, desde a 
longínqua temporada de 1987/88, ape-
nas existiram 4 vencedores da Liga Na-
cional (os três crónicos a que se somará 
o ceptro conquistado pelos axadreza-
dos). Quanto aos ocupantes do pódio, 
apenas mais quatro equipas consegui-
ram tal honraria: o Vitória e o seu eterno 
rival por duas vezes e o Belenenses e o 
Paços de Ferreira, por apenas uma vez.

São números que demonstram, de 
modo inelutável, que o campeonato 
português é uma prova dotada de uma 
forte previsibilidade e que no seu início, 
um qualquer apostador poderá arriscar 
uma boa quantia quanto aos ocupantes 
dos três primeiros postos, sem ficar com 
muitas insónias quanto a perder o seu 
dinheiro...

A DIFERENÇA PARA O ESTRANGEIRO!

Poderão rebater esta nossa teoria, com 
o facto de nos campeonatos estran-
geiros existirem, também, goleadas. 
E, até pelo facto, da prova lusa, neste 
momento, estar a ser disputada por três 
equipas.
Mas, a verdade é que se realizarmos 
uma comparação com algumas das 
principais ligas do Velho Continente, os 
dados falarão por si e poupar-nos-ão 
à apresentação escrita de aturadas 
conclusões.
Ora vejamos, de um modo sintético:
- Em Inglaterra, em igual período (trinta 
anos), existiram oito campeões nacio-

RECENTEMENTE, UM JOGO DO CAMPEONATO NACIONAL, EM QUE UMA 
EQUIPA BATEU OUTRA POR UMA DEZENA DE GOLOS, LEVANTOU A 
DÚVIDA: PARA ONDE ESTÁ A CAMINHAR O FUTEBOL NACIONAL?

TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

nais e 18 emblemas conseguiram, pelo 
menos uma vez, terminar o campeonato 
num dos três primeiros postos;
- Em Itália, nas últimas três décadas 
pudemos conhecer seis vencedores 
da Serie A, sendo que os lugares do 
pódio foram ocupados por onze equipas 
diversas;
- A vizinha Espanha, quanto a campeões 
é a que se aproxima mais da realida-
de portuguesa. Na verdade, existiram 
cinco campeões espanhóis em trinta 
anos. Porém, doze emblemas lograram 
conquistar um dos três primeiros postos 
de La Liga, o que é superior ao ocorrido 
no nosso país;
- Por fim, França. O país do hexágono, 
apesar de um período de domínio do 
Olympique Lyon no início do milénio e de 
agora contar com um Paris Saint-Ger-
main avassalador, conseguiu conhecer 
nove campeões diferentes, sendo que 
13 equipas conseguiram, pelo menos 
uma vez, terminar “Le Championnat” no 
pódio.

AS RAZÕES REMOTAS

Há várias razões para que o futebol 
português caminhe na retaguarda dos 
principais campeonatos europeus.
Comecemos pelas remotas e que se 
atêm na própria sociedade portugue-
sa. Na verdade, desde os primórdios 
do futebol nacional, que existiu uma 
quase cultura de propaganda de certos 
clubes, que permitiu que, rapidamente, 

se desenvolvessem, também por se 
encontrarem em cidades receptoras de 
gentes de todas as localidades e que 
consideravam um acto de cosmopolita-
nismo apoiarem os clubes das cidades 
de acolhimento.
Posteriormente, o seu retorno às locali-
dades mãe faria com que divulgassem 
os feitos e glórias desses emblemas, 
levando à sua evolução.

Aliás, o telurismo dos habitantes de Gui-
marães, com o seu forte apego às raízes 
e a uma formação pátria terá conduzido 
ao fenómeno da cidade não ter tantos 
habitantes como muitas outras, mas o 
Vitória SC ser o quarto clube nacional 
em termos de tecido social.

Além disso, a existência de um regime 
ditatorial, no período de desenvolvimen-
to e incremento da prática do desporto 
rei, sequioso de poder contar com sím-
bolos globais capazes da realização de 
verdadeiras epopeias, facilitou o facto de 
uns serem tratados com maior desvelo 
do que outros...

AS RAZÕES ACTUAIS!

Seguindo a nossa teoria evolucionista a 
duas velocidades, chegamos aos tem-
pos de hoje.
Reiteramos, contudo, que em toda a 
história do futebol português, apenas 
em dois anos, os vencedores da Liga 
portuguesa não foram as três equipas 
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habituais e o Vitória SC, apenas, con-
seguiu quatro terceiros postos, sendo 
que desde a já longínqua temporada de 
2007/08 que não almeja tal êxito.

Fruto disso, das mentalidades instala-
das e dos interesses instituídos o fosso 
aumentou...e não só a nível desportivo, 
mas também financeiro.
Desde logo, pelo advento em força do 
fenómeno das transmissões televisivas.

Assim, se, no seu início foi encarado 
como a “salvação” dos clubes profissio-
nais, a verdade é que, ao contrário do que 
acontece em toda a Europa, tem servido 
para clivar as diferenças entre os clubes 
nacionais. Tal, tem uma razão simples 
para suceder. Ao contrário do que ocorre 
na maioria dos países do Velho Conti-
nente, em Portugal a venda dos direitos 
televisivos não são realizados de forma 
centralizada, por uma entidade represen-
tante de todos os clubes e que depois 
esteja encarregada de distribuir, por 
igual, ou tendo em consideração critérios 
équos (como a classificação, assistên-
cias, share televisivo, entre outros) pelos 
participantes da liga nacional.  Assim, 
podendo cada clube negociar, segundo o 
seu próprio grau de atractividade, óbvio 
será que a diferença entre um clube que 
tenha mais adeptos (pelas razões remo-
tas supra mencionadas) e um que tenha 
menos, será cada vez maior. 

Aliás, ainda há pouco tempo, o relatório 
económico da UEFA relativo ao ano de 
2017, demonstrava que Portugal é o país 
de maior disparidade na distribuição 
desta fonte de rendimento, sendo que 
a disparidade de lucros entre um clube 
médio para um clube grande anda nos 
1500%, comparada com a média de 
240% nas 24 ligas com venda centra-
lizada. Ora, falando de milhões, esta-
remos, também, a falar da violação do 
princípio da igualdade da competição, 
sem que alguém se importe.

E este negligenciar é visível em outros 
factores. Na verdade, os clubes menos 
titulados parecem formatados para 
não incomodarem em demasia os mais 
endinheirados. Não deveriam ser estes, 
como ocorreu em Espanha, a baterem o 
pé pela centralização dos direitos televi-
sivos? Não deveriam ser estes, num mo-

vimento concertado e assertivo – não, 
uma criação teatral de um suposto G15 – 
baterem-se por terem um representante 
na Liga de Clubes que defendesse os 
seus direitos?

Pois...uma das razões da falta de compe-
titividade do futebol português reside na 
subserviência dos clubes, teoricamente, 
menos poderosos aos mais fortes.

Não deveriam ser estes a lograrem 
apostar nos seus próprios recursos, o 
que os tornaria independentes dos de-
mais e com meios próprios para gerarem 
mais valias, ao invés de valorizarem os 
activos dos clubes rivais?

Não deveriam ser estes a apostarem, 
consoante as suas capacidades, numa 
redes de olheiros capazes de lograrem 
obter os atletas necessários?

O PAPEL DO VITÓRIA

O Vitória é, neste momento, o quarto 
clube com maior tecido social do país. 
Aliás, segundo dados recentes, é a ter-
ceira equipa com maior taxa de ocupa-
ção do seu estádio.
Além disso, com bem sabemos, é o clu-
be do país que mais adeptos da própria 
cidade faz deslocar a jogos fora.

Acresce, ainda, o interesse com que a 
actualidade vitoriana é acompanhada 
por todos os seus apaixonados sócios.
Tal acarreta a uma responsabilidade 
superior nos parâmetros aqui mencio-
nados.
Desde logo, por estar imediatamente 
atrás de quem se sente satisfeito com 
o status quo vigente. Mas, também, por 
ser sua obrigação querer alterar esse 
estado de coisas.
E essa alteração seria benéfica aos 
Conquistadores!

Ninguém duvide que a centralização dos 
direitos televisivos faria o Vitória aproxi-
mar-se de quem negociou contratos a 
seu bel prazer e (pasme-se!) até canais 
televisivos possuem!

Ninguém duvide que a liderança de 
um movimento de defesa dos clubes 
médios, faria com que os Branquinhos 
se aproximassem dos que não têm qual-
quer interesse nesta união e a veriam 
com maus olhos.

Será esse , talvez, o passo a dar no 
futuro para o clube que apoiamos equi-
librar, definitivamente, as forças com os 
emblemas que seguem na dianteira...
aguardemos pelo que sucederá!
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

As câmaras de vigilância estão hoje em 
todo o lado, tornando-se tão banais e, ao 
mesmo tempo, tão incomodas. Dentro e 
fora da legalidade, existem câmaras em 
praticamente todo o lado. Contudo, no 
sistema de entretenimento dos aviões, 
fica ainda mais suspeito existirem estas 
câmaras. Alguns passageiros de várias 
companhias aéreas publicaram imagens 

destes dispositivos inseridos no ecrã do 
assento, o que obrigou as empresas a 
dar explicações. Conforme foi revelado, a 
Singapore Airlines e a American Airlines 
possuem câmaras no sistema de entre-
tenimento a bordo de algumas das suas 
aeronaves. As empresas dizem que nun-
ca foram ligadas, não foram captadas 
imagens ou observados passageiros.

A Uber anunciou no último dia de feverei-
ro o lançamento das bicicletas eléctricas 
JUMP – com sistema dockless – em Lis-
boa disponíveis 24 horas por dia. A capital 
portuguesa é a primeira cidade europeia 
a receber o produto totalmente disponí-
vel com 750 bicicletas e oferecendo 90% 
de cobertura do município. As bicicletas 
JUMP são eléctricas, tornando possível 
que Lisboa seja uma cidade fácil de viajar 
enquanto pedala. Durante o lançamento, 
a empresa irá organizar demonstrações 
de segurança e oferecer gratuitamente 
capacetes para sensibilizar os utilizadores 
a viajarem de forma segura.

Steve Wozniak, o cofundador da Apple 
já nos habitou às suas afirmações ou-
sadas, mas não desprovidas de razão. 
Agora, uma das mentes originais da 
marca da maçã, quer um smartphone 
dobrável e está preocupado com a 
ausência de interesse da marca nesta 
área. Wozniak mostra-se desiludido 
com a indústria dos smartphones, 
apontando a repetição de fórmulas já 
gastas. "A Apple tem sido líder, há já 
algum tempo, em algumas áreas como 
o Face ID e sistemas que facilitam o 
pagamento com o iPhone (Apple Pay). 
Contudo, não são líderes em áreas 
como a do smartphone dobrável e isso 
preocupa-me", afirma. O cofundador da 
Apple destacou o trabalho da Samsung 
e Huawei nesta área.

Seguindo o conceito de um “telefone por 
módulos”, a Motorola apresentou o moto 
mod 5G para o Z3. O mesmo que já havia 
apresentado nos Estados Unidos na CES 
2019. O módulo é de simples encaixe e, 
segundo a empresa funciona muito bem. 
Com este mod, estando ligado a uma 
rede 5G, é possível usufruir de todas as 
potencialidades desta rede. Nomeada-
mente, descarregar vídeo 4K em apenas 
alguns segundos ou ter uma latência da 
comunicação extremamente pequena. 
Além disso, este mod 5G traz integra-
da uma bateria de 2000 mAh. Ter um 
smartphone com suporte para módulos 
permite conseguir ter novas funcionali-
dades sem trocar de smartphone. Para 
tal, o utilizador apenas tem de adquirir os 
respetivos mods. A Lenovo/Motorola tem 
uma parceria com a operadora Verizon 
e esperam em breve tem já a rede 5G 
operacional nos Estados Unidos.

RUBRICA

BICICLETAS 
ELÉTRICAS
DA UBER EM LISBOA

STEVE WOZNIAK
IPHONE DOBRÁVEL

MOTOROLLA LANÇA
O MOTO MOD 5G 
PARA O Z3

PASSAGEIROS DENUNCIAM CÂMARAS
A BORDO EM AVIÕES DE ALGUMAS COMPANHIAS
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Chegou o novo LG V50 ThinQ 5G e, tal 
como o seu nome indica, já está prepa-
rado para o novo padrão de redes 5G. 
Além do mais, o novo smartphone An-
droid e sucessor do V40 pode até utilizar 
um segundo ecrã, dando assim respos-
ta não só à nova corrida ao 5G, bem 
como ao novo formato de smartphones 
dobráveis. Esta é uma das mais recentes 
novidades apresentadas em Barcelona 
no Mobile World Congress ou MWC 19. 
O primeiro equipamento 5G da empresa 
promete superar as expectativas.

A Altice Portugal é o Grupo que mais in-
veste em Investigação, Desenvolvimen-
to e Inovação em Portugal. De acordo 
com os dados da DGEEC, o Grupo tem 
um total de 86 milhões de euros em 
atividades ligadas à inovação. A Altice 
Portugal também lidera no que diz 
respeito aos recursos humanos aloca-
dos à inovação, tendo um esforço anual 
de mais de 700 pessoas dedicadas 

em exclusivo ao I&D e Inovação. "Este 
é mais um motivo de orgulho para a 
Altice Portugal, já que vemos reconhe-
cido publicamente, e por uma entidade 
de grande idoneidade, o investimento 
que fazemos no desenvolvimento e 
investigação de produtos verdadeira-
mente inovadores", afirma o presidente 
executivo da Altice Portugal, Alexandre 
Fonseca.

A empresa alemã BMW foi até Barcelo-
na para demonstrar a sua nova tecno-
logia de interação natural, acionada por 
inteligência artificial, que capacita os 
condutores com três meios de comuni-
cação a bordo que tornam a interação 
com um carro tão direta quanto falar 
com um amigo. O sistema Natural Inte-
raction baseia-se em tecnologias como 
comandos de voz e reconhecimento 

de gestos que já estão disponíveis em 
determinados modelos BMW produzi-
dos em série, como o 7 Series. Agora, a 
empresa acrescenta um recurso vol-
tado para o futuro chamado de reco-
nhecimento de olhar que monitoriza 
os olhos do condutor. Assim, com esta 
mais recente inovação, os condutores 
não precisam dizer ao carro como que-
rem se comunicar.

Foi numa entrevista ao Diário de 
Notícias/TSF que Matos Fernandes 
voltou a falar sobre carros elétricos. 
Para o governante “No Estado, 50% 
dos carros serão elétricos. Nos afetos 
aos membros do governo, têm de ser 
todos elétricos ou híbridos plug-in”. Na 
sequência da notícia que revelou que 
o Turismo de Portugal vai comprar 46 
carros a gasóleo e depois de se saber 
que o Estado tem 70% da frota ainda 
com carros a diesel, Matos Fernandes 
refere que vê tal situação com natura-
lidade. O ministro refere ainda que “os 
carros do Estado ficam no Estado du-
rante um grande número de anos, cerca 
de 12/13 anos, não menor do aquilo que 
acontece também com o comum dos 
cidadãos”.

LG TAMBÉM
ENTRA NO 5G

ALTICE PORTUGAL É A EMPRESA PRIVADA
QUE MAIS INVESTE EM I&D

BMW QUER TORNAR INTERAÇÃO COM O CARRO
TÃO NATURAL COMO FALAR COM UM AMIGO

MINISTRO DO 
AMBIENTE
E OS CARROS 
ELÉTRICOS
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AS BOAS PRÁTICAS NA RECICLAGEM VÃO DAR DIREITO A RECOMPENSAS.
A INICIATIVA PARTE DA ADESÃO DE GUIMARÃES AO PROJETO "TROPAS VERDES".

RECOMPENSAS
PELAS BOAS PRÁTICAS

AMBIENTE

Continua a aposta do município em 
políticas de sustentabilidade e desta vez 
a ideia é premiar os cidadãos pelas suas 
boas práticas na reciclagem.

"Tropas Verdes" é um projeto integrado 
no programa europeu URBACT e ao qual 
aderiram várias cidades que estão, neste 
momento, a aprender todas as tarefas 
que terão de executar. A ideia é dar início 
aquilo a que se chama a "transferência 
real das boas práticas", uma vez que San-
tiago de Compostela, a cidade pioneira, 
conseguiu bons resultados.

Este é um projeto que implica a inscrição 

dos cidadãos numa plataforma online 
para depois, com as suas ações, começa-
rem a angariar pontos.

“A prática começou em 2015 em Santiago 
e teve muito êxito, com mais de 3.000 
pessoas registadas, sobre uma popula-
ção de menos de 100 mil. Aumentaram, 
de forma notável, as visitas aos ecopon-
tos depois de serem atribuídos estes pré-
mios. A ideia é premiar o comportamento 
adequado, com pontos, que depois se 
transformam em prémios", revelou Javi 
Vazquez, coordenador do projeto.

Vários parceiros europeus deste projeto 

passaram por Guimarães, ao longo de dois 
dias, para delinear os próximos passos.

"Tivemos uma fase anterior, que durou 
de abril a outubro, que foi para criar a 
parceria e assegurar que as cidades que 
estavam na parceria tinham o interesse, 
a capacidade e a organização suficiente 
para que o projeto tenha êxito", explicou 
Javi Vazquez.

A presença de Guimarães neste projeto 
visa dar continuidade à aposta na área 
da sustentabilidade e é um programa 
cofinanciado a 85%, num valor total de 
80.000,00€.

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS
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QUEBRA-CABEÇAS

1 – QUANTOS HABITANTES TEM O 
CONCELHO DE GUIMARÃES?

a) 158.124
b) 169.345
c) 171.001

d) 148.901

4 – COMO SE CHAMA O COPILOTO DE PEDRO 
MEIRELES NO NACIONAL DE RALIS?
a) Pedro Silva
b) Mário Costa
c) Rui Antunes
d) Mário Silva

2 – ATÉ QUANDO SE PODE VISITAR O 
REINO DA DIVERSÃO NO MULTIUSOS DE 
GUIMARÃES?
a) 08 de março
b) 09 de março
c) 10 de março
d) 11 de março

5 – QUEM GANHOU O ÓSCAR DE MELHOR 
REALIZADOR EM 2019?

a) Robert Rodriguez
b) Tim Burton

c) Ethan Cohen
d) Alfonso Cuarón

3 –EM QUE ANO FOI FUNDADO O GRUPO 
DESPORTIVO DE SERZEDELO?

a) 1958
b) 1960
c) 1967
d) 1969

6 – QUAL É O NOME DA CAPITAL DA 
ISLÂNDIA?
a) Reykjavík
b) Tún
c) Sundahöfn
d) Vogar

QUEBRA-CABEÇASQUIZ MARÇO 2019
1 – NÚMERO 100 
COM SEIS NOVES
Como poderia expressar o número 100 
usando apenas seis vezes o algarismo 
“9”, sem nenhum outro dígito ou 
algarismo numérico?

2 – CRIADORES DE 
JACARÉS
Dois criadores de jacarés (o Diogo e o 
João) estavam a conversar na hora do 
descanso, e, subitamente, notaram 
uma curiosa coincidência. Se o Diogo 
vendesse sete jacarés ao João, o Diogo 
ficaria com o mesmo número de jacarés 
que o criador João. Por outro lado, se o 
João vendesse ao Diogo sete jacarés, 
Diogo ficaria exatamente com o dobro 
do número de jacarés do João.

Quantos jacarés cada um deles possui?

3– A FAMÍLIA
Numa reunião de família estavam 
presentes as seguintes pessoas: um 
avô, uma avó, dois pais, duas mães, três 
crianças, três netos(as), um irmão, duas 
irmãs, dois filhos, três filhas, um genro, 
uma sogra e uma nora. Porém, não 
estavam lá tantas pessoas como pode 
parecer.

Quantas pessoas estavam presentes e 
quem eram?

QUEBRA-CABEÇAS

Soluções quebra-cabeças
Resposta 1.
99 + 99/99 
Resposta 2.
O Diogo possui 49 jacarés, e o João possui 35 jacarés.
Resposta 3.
Estavam lá duas meninas, um menino, os seus pais e as 
seus avós, totalizando sete pessoas.

Soluções quiz: 1 - a); 2 – c); 3 – c); 4 – b); 5 – d); 6 – a).

QUEBRA-CABEÇAS
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