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Ouvi o Benjamim ao vivo no 
último Verão, na Adega do Er-
mitão, na Penha, no festival vi-
maranense Vai-m’à Banda, um 
encontro de música e comida 
típica, em que somos convi-
dados a percorrer tascas num 
ambiente descontraído, feliz. É 
tão feliz que chega a ser inacre-
ditável para o momento singu-
lar que atravessamos. O tema 
“Volkswagem” ficou-me na 
altura no ouvido. Aquele “Va-
mos queimar gasóleo, eu meto 
as mudanças e tu quebras o 
gelo….” 
 Podem estranhar bastante eu 
colocar estes acordes em pleno 
momento de pandemia, mas 
este é mesmo o momento de 
metermos mudanças e que-
brarmos o gelo, fragmentarmos 
o que solidificou, esfriou nestes 
dois meses de isolamento.
 “À espera de clientes”, esta 
frase fez capa da edição da se-
mana passada do Jornal Mais 
Guimarães. Senti, na reabertura 
dos espaços de restauração, a 
pesada preocupação dos em-
presários relativamente à falta 
de clientes. E se, a falta de turis-
tas estava mais que justificada, 
pelo cancelamento do trafego 
aéreo e o fecho das fronteiras, 
já a ausência dos vimaranen-
ses, dos clientes habituais, dos 
que enriqueciam o dia-a-dia, 

fez soar o alarme e desconsolar 
ainda mais os rostos, ávidos de 
atividade e aquela “normalida-
de possível” que expectavam.
 Os números são-nos favorá-
veis. O desconfinamento não 
fez disparar os casos de con-
tágio da covid-19, como te-
míamos. Assumindo todas as 
precauções, que os estabeleci-
mentos adotaram com distin-
ção, saiamos das nossas casas 
e retomemos as nossas vidas, 
e a alegria de estarmos em es-
paço público, a felicidade que 
tanta falta faz às ruas e praças 
e que dela falei também neste 
espaço de reflexão na passada 
semana.
 Diria que os próximos três me-
ses são cruciais para a definição 
do nosso futuro a médio prazo. 
Se mantivermos o confinamen-
to e, se os que puderem não 
dinamizarem a economia local, 
estaremos a programar um 
desmesurado desastre mais à 
frente. Por isso, tenhamos a co-
ragem de sair e de todos juntos, 
enfrentarmos a pandemia com 
os cuidados, mas também com 
determinação e sentimento de 
entreajuda. E não estaremos a 
cuidar exclusivamente do fu-
turo dos outros, mas também 
do nosso, dos nossos, porque a 
fatura da nossa inação poderá 
tardar, mas não falhará.

Vamos queimar gasóleo!

Ser Presidente de Junta de Fregue-
sia é um dos desafios mais moti-
vadores que um cidadão pode ter 
no exercício do cargo de funções 
públicas. É envolver as pessoas e 
trabalhar para elas, sempre com o 
pensamento no desenvolvimento 
das nossas terras, imbuídos de 
um espírito de governança demo-
crática participada por todos. E 
que todos deviam replicar!
 Estar na liderança das freguesias 
de Atães e Rendufe tem sido, pois, 
um motivo de orgulho e responsa-
bilidade. Conheço bem estas duas 
freguesias, as suas gentes, os 
seus costumes. Nestes sete anos 
em que sou Presidente de Junta, 
destaco a renovação do Centro 
Cívico de Rendufe, a requalifica-
ção efetuada nas imediações da 
Igreja de Atães, o Centro Social 
de Atães e Rendufe, o rinque des-
portivo de Atães, a ampliação do 
cemitério de Atães, o parque de 
estacionamento de São Cosme, as 
várias pavimentações rodoviárias, 
cobertura de rede fibra em 100% 
das freguesias o apoio a todas as 
associações, entre outras obras.
 Em breve, temos como objeti-
vo relvar o rinque da escola de 
Rendufe, efetuar a pavimentação 
da Rua 5 de Outubro, que faz a 
ligação a Mesão Frio, bem como 
avançar para a construção de um 
parque de lazer em Rendufe. Ain-
da neste mandato iremos cons-
truir a Capela Mortuária em Atães 
e trabalhar para adquirir um terre-
no onde irá nascer a Capela Mor-
tuária em Rendufe. Numa política 
de proximidade da qual sou um 
adepto inveterado, temos tam-
bém reunido com a Vimágua no 
sentido de fazermos a execução 
da rede de saneamento na Rua de 
Santa Maria em Atães e na Rua de 
Sabugosa em Rendufe.

 Somos uma União de Freguesias 
com alma. Somos um Executivo 
que tem no trabalho árduo uma 
bandeira: servir as pessoas, es-
tarmos próximos delas e trabalhar 
para minimizar as suas preocupa-
ções. Somos um território coeso e 
solidário que investe nas pessoas 
e na sua qualidade de vida de for-
ma integrada.
 Mas os nossos habitantes e os 
moradores de Atães e Rendufe 
agradecem, também, o empenha-
mento demonstrado pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal 
de Guimarães, Dr. Domingos Bra-
gança. Guimarães tem em Santa 
Clara um homem de palavra, mas 
tem também um Presidente de 
trabalho, próximo das pessoas, 
que conhece as necessidades e 
que sabe o que faz falta ao nosso 
concelho.
 A qualidade de vida e o bem-es-
tar das populações constroem-se 
sobre bom ambiente, educação 
inclusiva e exigente, uma agenda 
contemporânea e participada, há-
bitos saudáveis e atividade des-
portiva regular, preservação e va-
lorização do património material 
e imaterial, solidariedade social 
e intergeracional, uma atividade 
económica geradora de riqueza, 
uma paixão pela natureza e pela 
sustentabilidade ambiental, até 
porque não é mais possível disso-
ciar a urgência da preservação do 
ambiente do futuro que queremos 
legar às novas gerações.
 Toda a ação política visa as pes-
soas e o seu bem-estar, mas ne-
nhuma terá sucesso se prescindir 
das instituições que formam a co-
munidade e se admitir que cida-
dãos permaneçam excluídos e à 
margem do desenvolvimento, frá-
geis e sem esperança. A solidarie-
dade e a inclusão são condições 

Atães e Rendufe: passado, 
presente e futuro!

Artigo de opinião

estruturais para o nosso sucesso 
coletivo.
 Não prescindimos de ser solidá-
rios e inclusivos e não nos con-
formamos com a injustiça, com a 
carência, com a discriminação ou 
com a desesperança. Queremos 
formar cidadãos com uma forte 
consciência cívica e ambiental. 
Sabemos que o envolvimento e a 
participação de todos são indis-
pensáveis forças catalisadoras da 
ação política. Temos capacidade, 
temos vontade e temos alma para 
continuar a construir Atães e Ren-
dufe. •

Patrício Araújo
Presidente da União de Fregue-
sias de Atães e Rendufe
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As máscaras foram “uma 
bênção” para a indústria têxtil, 
mas a pandemia vai “deixar 
marcas”
A produção de máscaras ajudou o setor têxtil vimaranense a reinventar-se e a 
manter-se vivo numa altura em que a pandemia colocou em pausa a procura 
pelo vestuário e por têxteis-lar. Porém, o fabrico de equipamentos de proteção 
individual é apenas um “penso rápido” num setor cujos efeitos da pandemia já 
“deixaram marcas e feridos”. •

Os efeitos da pandemia já são 
evidentes a nível nacional e lo-
cal. O desemprego disparou em 
Portugal em abril. O número de 
desempregados inscritos nos 
centros de emprego, ou seja, o 
chamado desemprego regista-
do, aumentou em 48.562 pes-
soas face ao mês de março. A 
subida é de 14,1%, indicam os 
dados do Instituto do Emprego 
e Formação Profissional (IEFP). 
Assim, desde o início da pande-
mia, ou seja, comparando com 
fevereiro, o desemprego regis-
tado em Portugal aumentou em 
76.761 pessoas (mais 24,3%). A 
análise dos números de abril em 
termos homólogos, isto é, em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado, também mostra um 
forte aumento do desemprego. 
Deste modo, em termos homó-

logos, o desemprego registado 
no país aumentou em 71.083, ou 
seja, mais 22,1%. Olhando para 
os dados do desemprego a nível 
local pode ler-se que, em abril 
de 2020, Guimarães registava 
6.846 pessoas desempregadas, 
um crescimento em relação ao 
número de inscritos no centro de 
emprego no período homólogo e 
um aumento também em rela-
ção ao mês anterior. No mesmo 
período do ano passado, em abril 
de 2019, o concelho registava 
5.664 desempregados. Em mar-
ço de 2020, Guimarães registava 
6.166 desempregados.
 Segundo Francisco Vieira, pre-
sidente da direção do Sindicato 
Têxtil do Minho e Trás-os-Mon-
tes, ainda é cedo para balanços, 
mas já é possível perceber que 
“o quadro é bastante negro”. O 

sindicalista defende, aliás, que 
a pandemia vai “deixar marcas 
e feridos” no setor têxtil, que já 
está “a contribuir para o aumen-
to dos desempregados”. 
 Admitindo que as máscaras têm 
sido “a salvação temporária” das 
empresas, Francisco Vieira re-
corda que este “não é o negó-
cio” do setor têxtil vimaranense, 
“embora, neste momento, é pre-
ciso aproveitar tudo”, defende. 
“Acredito que, à medida que o 
desconfinamento vai evoluindo, 
vamos ter mais negócios ao nível 
dos parceiros e países potenciais 
compradores para o têxtil-lar e 
o vestuário. “Há empresas total-
mente dependentes da subcon-
tratação de um principal cliente 
e deixaram de ter chão. Algumas 
caíram e outras estão a readap-
tar-se”, aponta. 

Abusos e alguns 
encerramentos

Apesar de ainda estar a apurar 
alguns casos, Francisco Vieira diz 
estar “muito preocupado com os 
abusos”. “Há aí alguns sinais que, 
a confirmar-se, são situações 
gravíssimos. Nesta altura fala-
-se à boca fechada. Há sempre 
alguém que resiste”, frisa. Para 
Francisco Teixeira, “muitas ve-
zes, o silêncio não diz nada. Há 
famílias a sofrer muito”, garante.  
“Há excelentes empresários, mas 
também há quem tente, sobre as 
cinzas, obter ganhos”, acrescen-
ta.
 O sindicalista recorda que já an-
tes da pandemia estavam a ocor-
rer encerramentos de empresas.  
“Neste momento acontecem 

com menor dimensão”, mas ain-
da existem. A empresa Davima-
lhas ou a Lavandaria Torrinha 
são alguns exemplos. De acordo 
com Francisco Texieira, na Davi-
malhas, com sede em brito, 50 
trabalhadores estão em lay-off, 
sem receber desde março. “Ain-
da não receberam um cêntimo 
do lay-off. Não sei se estes tra-
balhadores terão como destino 
um desemprego”, confessa.
 Segundo o Bloco de Esquerda, 
a Davimalhas encerrou as insta-
lações e não pagou os salários 
dos meses de março e abril. De 
acordo com denúncias que terão 
chegado ao partido, a empresa 
encerrou a 26 de março, não li-
quidou os salários desse mês e 
informou as trabalhadoras e os 
trabalhadores que iria recorrer 
ao novo “lay off simplificado”, a 
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partir de 27 de março. No entan-
to, ainda de acordo com a infor-
mação recebida, o acesso a este 
regime está impossibilitado por 
dívidas da empresa à Segurança 
Social e vários credores.
 As denúncias relatam ainda que 
a empresa não prestou mais in-
formações aos cerca de 50 tra-
balhadores e trabalhadoras. Os 
trabalhadores solicitaram, no 
passado dia 20 de abril, a sus-
pensão do contrato de trabalho, 
nomeadamente para poderem 
ter acesso a algum rendimento, 
através do pedido de subsidio de 
desemprego. O Mais Guimarães 
tentou contactar a Davimalhas, 
sem sucesso até à publicação 
desta edição. O mesmo partido 
refere ainda que a empresa está 
insolvente e tem pendente um 

pedido de acesso ao Plano Espe-
cial de Recuperação (PER), para 
resolução de cerca de um milhão 
de euros em dívidas a vários cre-
dores, a que agora se juntam as 
dívidas aos trabalhadores e às 
trabalhadoras.
 No caso da Lavandaria Torrinha, 
em Ponte, está a decorrer um 
despedimento coletivo de 10 tra-
balhadores.
 O próprio sindicato teve que au-
mentar o número de funcioná-
rios. “Os trabalhadores têm que 
ser defendidos. Trabalhamos de 
manhã à noite. O sofrimento é 
maior do que aquilo que nos pos-
samos imaginar”, adianta. 

Sinais de retoma
Apesar deste “cenário negro”, 

também há sinais de retoma, 
garante. “Temos conhecimentos 
de empresas a retomarem a la-
boração. A Lameirinho estava em 
lay off e, na passada sexta-feira, 
retomaram em pleno o trabalho. 
Há quem diga que está a ser so-
licitado trabalho suplementar”, 
exemplifica. 
 A retoma também é evidente 
na Carcil, empresa especializa-
da na produção de roupa interior 
masculina e feminina, que, des-
de o inicio de maio tem vindo a 
produzir máscaras. “Desde o iní-
cio de maio que 95% dos traba-
lhadores começaram a produzir 
mascaras. Não chegavam para 
as encomendas”, afirma Angeli-
no Salazar, proprietário da em-
presa. Com 35 trabalhadores, a 
Carcil tem vindo a vender más-

caras para Portugal e também 
para fora, certificadas pelo CI-
TEVE - Centro Tecnológico Têxtil 
e Vestuário. “Até rejeitei algu-
mas encomendas porque eram 
volumes a mais. Não entrei nas 
quantidades de milhões”, garan-
te. Inicialmente, a empresa teve 
que importar algumas máquinas 
da china. “Tivemos problema de 
alfândega no princípio, mas a 
partir do dia 04 de maio começa-
mos a fazer mascaras com toda 
a força, enviando para hipermer-
cados, Câmaras, ou plataformas 
de encomendas”, explica.
 Para o empresário “quem esta 
em lay off de têxtil só está por-
que não quer mudar. Neste mo-
mento há trabalho para toda a 
gente, mas não quer dizer que 
seja para sempre”, lembra.  A 

produção de máscaras “é uma 
fase” que irá durar “mais cerca 
de dois meses”, antecipa Angeli-
no Salazar. “Foi um boom muito 
grande de encomendas, mas o 
mercado vai saturar. Até no pre-
ço isso já se nota. No fundo foi 
uma bênção para a indústria”, 
admite. Apesar disso, a produção 
de máscaras é “um penso numa 
ferida”. “Foi bom para começar o 
mês. Isto só evolui com as enco-
mendas normais”, frisa. 
 A empresa já tem vindo a re-
ceber encomendas da Inditex. 
“Começaram a abrir as lojas e os 
stocks estiveram muito em bai-
xo, já temos entregas normais. 
É isso que me alegra, o mercado 
já está a começar a funcionar, as 
pessoas a comprar e a ir às lojas”, 
sublinha. •
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Manuel Heitor marcou presença na iniciativa “Skills 4 pós-Covid – Competências para o futuro”, promovida pela DGES. A sessão 
decorreu no salão nobre do campus de Azurém da UMinho. 

O ministro da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (MCTES) refe-
riu-se ao período de estado de 
emergência como “um processo 
de mudança que a todos foi cus-
toso”. Mas, para Manuel Heitor, o 
tempo é agora de “autocrítica” 
— de “saber o que funciona à 
distância e o que não funciona”, 
perante “uma crise que levanta 
muitas incertezas”. Ainda assim, 
e tal como na última segun-
da-feira em Lisboa, o ministro 
defendeu que “o processo de 
ensino e aprendizagem passa 
pela interação social entre estu-

dantes e mestres”. Tal como na 
capital, Manuel Heitor manifes-
tou essa ideia na iniciativa “Skills 
4 pós-Covid – Competências 
para o futuro”, promovida pela 
Direção-Geral do Ensino Superior 
(DGES), que na terça-feira che-
gou ao campus de Azurém da 
Universidade do Minho (UMinho) 
e que foi transmitida em direto 
através do Youtube.
 A iniciativa tem o objetivo de 
“mobilizar as instituições de ensi-
no superior, mas também outras 
entidades públicas e privadas, 
para uma resposta conjunta aos 

desafios suscitados pela Co-
vid-19”. Por cá, a sessão contou, 
para além de Manuel Heitor, com 
a presença do reitor da academia 
minhota, Rui Vieira de Castro, 
bem como o pró-reitor Manuel 
João Costa, representantes da 
OCDE e alguns empresários. 
Participaram ainda professores, 
investigadores, empregadores, 
autarcas e estudantes.
 O governante defendeu ainda 
que “esta crise veio acelerar um 
conjunto de processos”, como 
a digitalização da sociedade ou 
atenção redobrada que deve 

Ministro do Ensino Superior defendeu 
"interação social" entre alunos e professores
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No dia 01 de junho, Guimarães assinala “O Direito de Continuar a Ser Criança”
“O Direito de Continuar a Ser 
Criança” é o lema do programa 
que assinala o Dia Mundial da 
Criança, numa iniciativa pro-
movida pelo Município de Gui-
marães, com participação de 
vários parceiros.
 Em curso está a iniciativa do 
concurso de expressão, aber-
to à participação de todas as 
crianças vimaranenses. Atra-
vés de um vídeo, desenho, tex-
to ou fotografia, pretende-se 
ilustrar como mudou a vida das 
nossas crianças com a pande-
mia. Os trabalhos devem ser 
enviados para comunicacao@
cm-guimaraes.pt e serão exibi-
dos no Facebook do Município.
 No dia 01 de junho, através 
das redes sociais, estão previs-
tas várias iniciativas desde as 
10h00 às 18h00. Começa pelo 
Teatro de Fantoches “Vem aí o 

Zé das Moscas”, numa adap-
tação de um conto tradicional 
da autoria de António Torrado, 
através do Facebook da Biblio-
teca Municipal Raúl Brandão. 
Na área da ciência, seguem-
-se dois filmes do Centro Cur-
tir Ciência: O Ar Ocupa Espa-
ço (10h30) e Indicador de PH 
(11h00), no canal do Facebook 
do Município.
  A Biblioteca Municipal apre-
sentará ainda a Oficina de Ciên-
cia Criativa – Atividade plástica 
de construção de aviões de pa-
pel e – ” Contos em Movimento 
– Yoga para crianças ” orienta-
do por Maria Martins.
 O tema do ambiente também 
será abordado através do La-
boratório da Paisagem, com 
vídeos sobre “Qual é a tua 
Pegada Ecológica?”, “Vamos 
construir uma caixa ninho!” e 

“Vem conhecer a Biodiversida-
de de Guimarães”. Através do 
“Programa Escolhas” – Porta 7 
(Fraterna) serão apresentados 
ainda dois filmes: “Como fazer 
um Shaker em casa?” e “Ativi-
dades de Pais e Filhos – Enrai-
zamento”. O capítulo da história 
é assinalado pelo Museu Alber-
to Sampaio, com o vídeo sobre 

“O Primeiro Rei”. Ao longo do 
dia, representantes de várias 
instituições de Guimarães pas-
sarão ainda mensagens sobre 
os Direitos da Criança. 
 Recorde-se que o Município 
de Guimarães foi reconheci-
do pela UNICEF como “Cidade 
Amiga das Crianças”, ao abrigo 
do parecer que destaca o com-

promisso e o envolvimento ati-
vo em promover e defender os 
direitos da criança e melhorar 
a situação das crianças no Mu-
nicípio. O Presidente da Câmara 
de Guimarães, Domingos Bra-
gança, não podia deixar de se 
associar a estas iniciativas e vai 
deixar uma mensagem dedica-
da a todas as crianças. •

ser dada às questões climáticas. 
E não só: “Esta crise mostrou 
que temos de aprender a viver 
numa sociedade com riscos. 
Não há sociedade sem riscos.” 
Por isso, defendeu o ministro, 
o esforço tem de ser “coletivo” 
porque “outros riscos” poderão 
surgir nos próximos tempos — e a 
transmissão de conhecimento a 
partir das instituições de Ensino 
Superior para a sociedade foi um 
dos caminhos apontados. “Sa-
bemos que o desenvolvimento 
do ensino superior tem de ter 
uma matriz intrínseca, numa 
interação entre empregadores e 
instituições de Ensino Superior”, 
sublinhou.
 Já Rui Vieira de Castro referiu, na 
sessão de abertura da iniciativa, 
que existe “um acompanhamen-
to contínuo” das mudanças 
forçadas pela pandemia, apos-
tando-se na “reconversão” de 
capacidades e estratégias, que 
“ganham especial importância” 
nestes tempos. O reitor da 
UMinho, tal como o ministro 
presente, frisou a relevância que 
os cursos de pequena duração 
representam na adaptação e 
na antecipação de futuros: “As 
instituições de Ensino Superior 
não podem apenas ser reativas. 
Devem, antes, ser capazes de 
soluções inovadoras”, disse. 
Tal passa pela transferência de 
conhecimentos e preparar o fu-
turo numa relação estreita “com 
parceiros públicos e privados”, 
defendeu. O reitor da academia 

minhota lembrou que a UMinho 
já assumiu essa “transferência e 
intercâmbio de conhecimentos” 
em 2017, apostando no desen-
volvimento de “projetos invoca-
dores e socialmente relevantes”, 
orientados “para diferentes 
públicos”, através da exploração 
de “ofertas educativas”.
 O debate procurou “estimular 
uma rápida adaptação em 
práticas e abordagens de en-
sino, aprendizagem, trabalho e 
investigação, para melhor pre-
parar a transição para o período 
pós-COVID-19″, como apontou 
o ministro Manuel Heitor, que 
definiu públicos-alvo para algu-
mas iniciativas. O governante 
indicou grupos-alvo para estas 
iniciativas, que incluem os jovens 
recém-licenciados e os profis-
sionais “à procura de formação 
complementar”. Para além 
disso, na sessão, defendeu-se a 
necessidade de fomentar a di-
versificação e especialização da 
oferta de ensino nas instituições 
de Ensino Superior portuguesas, 
bem como a conciliação entre 
práticas inovadoras de ensino e 
aprendizagem e competências 
desejadas no mercado de traba-
lho. O ministro frisou ainda que 
também é objetivo aumentar a 
percentagem de jovens a partir 
dos 20 anos no Ensino Superior 
de cerca de 50% para 60% em 
2030. Incrementar esse número 
passará por “um esforço de pe-
netração do Ensino Superior na 
sociedade”. • NRG
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Terrado do mercado municipal
reabriu na sexta-feira
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O presidente do Município visitou o mercado no dia em que a venda não diária do terrado voltou.
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G Domingos Bragança visitou, na 

sexta-feira passada, o Mercado 
Municipal de Guimarães. No dia 
em que reabriu a venda não 
diária do terrado do mercado, 
o presidente do Município quis 
deixar uma mensagem de “con-
fiança” aos comerciantes, mas 
não sem apelar à “prudência” 
e ao cumprimento das normas. 
Segundo comunicado da Câma-
ra Municipal de Guimarães, o 
autarca disse que “a retoma da 
normalidade está a ser feita de 
uma forma progressiva, com as 
devidas medidas de precaução”, 
reforçando a importância de 
todos os “concidadãos conti-
nuarem a proteger-se conforme 
as indicações da Proteção Civil e 
da Direção-Geral da Saúde”.
 No terrado municipal, e se-
guindo o plano de contingência 
no âmbito da covid-19, “foram 
atribuídas bancas no interior 
do mercado aos vendedores 
do terrado, com produção 
própria” de forma a garantir 
distanciamento entre pontos 
de venda. Para “não concentrar 

as pessoas” nos dias em que há 
maior afluência ao espaço (sex-
tas-feiras e sábados), “alguns 
vendedores dos produtos da 
terra passam a vender também 
à quarta e quinta-feira, que vai 
permitir aos clientes efetuarem 
as suas compras durante a 
semana aos vendedores que 
até agora só encontravam à 
sexta-feira”, explica o mesmo 
comunicado.
 De acordo com o Município, o 
balanço do regresso é “positivo” 
e foi feito “com segurança, e 
medidas de higienização mais 
reforçadas, adotando medidas 
preventivas tais como desinfeção 
das mãos, controlo de acessos, 
uso obrigatório de máscaras 
e medidas de distanciamento 
entre vendedores e clientes”.
 Recorde-se que a reabertura 
das Feiras Retalhistas de Guima-
rães acontecerá a partir de 29 
de maio (sexta-feira da próxima 
semana), “com a elaboração 
de plano de contingência pela 
respetiva entidade gestora e sua 
disponibilização online”. •  

Limpeza de 
terrenos até 
domingo

Os proprietários, arrendatários, 
usufrutuários ou entidades que 
“detenham terrenos confinantes 
a edifícios inseridos em espaços 
rurais” devem proceder à limpeza 
e manutenção das faixas de 
gestão de combustível até 31 
de maio (próximo domingo). O 
incumprimento da limpeza até ao 
dia indicado “constitui contraor-
denações puníveis com coimas 
de 280 a 10 mil euros no caso de 
pessoas singulares e de 3.000 a 
120 mil euros no caso de pessoas 
coletivas”, explica comunicado da 
Câmara Municipal de Guimarães.
 De acordo com a autarquia, o 
Município “procede em média à 
limpeza de 250 hectares por ano, 
no total das faixas de gestão de 
combustível”. Até à data, a Câ-
mara assegura ter já executado 
a limpeza “de uma centena de 
hectares”. •  
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PSD preocupado com incêndios rurais e 
despesas com proteção individual
Partido endereçou Pergunta Parlamentar ao ministro da Administração Interna e ao ministro da Defesa Nacional sobre o combate a 
incêndios rurais em várias zonas do país — incluindo o distrito de Braga. Já o PSD de Guimarães reuniu com os bombeiros. 
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O deputado vimaranense André 
Coelho Lima, juntamente com 
outros deputados do PSD, 
subscreveu uma Pergunta ao mi-
nistro da Administração Interna 
e ao ministro da Defesa Nacional 
sobre o combate a incêndios 
rurais em várias zonas do país 
— incluindo o distrito de Braga. 
De acordo com o documento en-
viado às redações pelo partido, 
o PSD manifesta “preocupação” 
com a “grave violação do planea-
mento anunciado, fortemente 
propagandeado e aprovado” no 

Dispositivo Especial de Combate 
a Incêndios Rurais (DECIR) para 
2020.
 A aprovação do DECIR para este 
ano previa que, “com o início do 
Nível II [15 de maio], estivessem 
operacionais no combate aos 
incêndios 14 helicópteros ligeiros 
(HEBL), 12 helicópteros médios 
(HEBM), 8 aviões bombardeiros 
(Anfíbios), 2 aviões de reconhe-
cimento (AVRAC) e 1 helicóptero 
reconhecimento (HERAC)”. “Pelos 
vistos não estão, faltam pelo 
menos 8 helicópteros ligeiros 

e todas as aeronaves de coor-
denação”, lê-se na Pergunta 
Parlamentar. 
 O partido aponta ainda que são 
“recorrentes” os “atrasos na 
colocação de meios aéreos no 
terreno e a violação constante 
do planeamento previsto no 
DECIR dos últimos três anos”. O 
PSD afirma que “não estiveram 
operacionais diversos meios 
aéreos, deixando alguns distri-
tos, como por exemplo Braga, 
Portalegre, Setúbal e Beja sem 
qualquer meio aéreo de com-
bate aos incêndios”. E também 
não estão operacionais os “três 
meios aéreos de coordenação” 
de Coimbra, Portalegre e Viseu.
O PSD observa ainda que “as 
previsões meteorológicas para 
esta época de incêndios são 
preocupantes”, tendo o Obser-
vatório Técnico Independente 
da Assembleia da República 
alterado para altos os riscos 
previstos para o verão. “Ao 
contrário do que seria expectá-
vel e recomendável, o Governo 
tem ocultado do Parlamento 
e dos portugueses em geral, o 
incumprimento do DECIR2020 
e em particular esta falha grave 
do dispositivo de combate aos 
fogos. Algo que é inaceitável 
e altamente reprovável”, lê-se 
ainda no documento.

 A Pergunta, assinada por André 
Coelho Lima e outros deputados, 
questiona o Governo sobre a 
previsão para que os “meios 
aéreos previstos para o Nível II 
do DECIR 2020 (a partir de 15 de 
maio) estejam de facto operacio-
nais”. O partido pergunta ainda a 
quantidade de meios aéreos de 
combate aos incêndios disponí-
veis desde 15 de maio, lançando 
ainda outra questão sobre a 
justificação para “este atraso na 
operação de meios aéreos que 
deixa pelo menos 4 distritos do 
país sem qualquer apoio aéreo 
no combate aos incêndios”. Por 
último, o PSD questiona se o 
Governo consegue garantir que 
os meios do nível III estarão dis-
poníveis a partir de 01 de junho e 
se tem conhecimento “de outras 
falhas face ao planeamento 
previsto o DECIR 2020 para esta 
época”.  

PSD reuniu com 
os bombeiros de 
Guimarães

Depois de, no início do mês, 
ter reunido com a delegação 
vimaranense da Cruz Vermelha, 
o PSD de Guimarães falou com 
a Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Guimarães para 

“fazer um ponto de situação da 
intervenção” da corporação no 
âmbito da pandemia. De acordo 
com comunicado do partido, 
“foram trocadas várias impres-
sões entre os responsáveis da 
instituição e o Presidente do PSD 
e Vereador Bruno Fernandes”. 
 No mesmo documento, o PSD de 
Guimarães refere que “os bom-
beiros estão a desempenhar um 
papel fundamental na resposta à 
pandemia no concelho”. “Apesar 
das limitações e constrangimen-
tos decorrentes do estado de 
emergência, os bombeiros não 
deixaram de estar na linha da 
frente”, lê-se ainda.
 Na mesma reunião, o partido e 
a corporação abordaram a preo-
cupação com “o período de fogos 
florestais que se avizinha”. “O 
custo com os equipamentos de 
proteção individual é elevadíssi-
mo, o que obriga a um aumento 
de custos com esta resposta. O 
PSD defenderá na câmara mu-
nicipal que a autarquia assuma 
esta despesa suplementar”, 
conclui o comunicado.
 Recorde-se que esta é uma das 
reuniões que o partido solicitou 
junto de “um conjunto de reu-
niões aos agentes de proteção 
civil que estão envolvidos mais 
diretamente nas respostas locais” 
à pandemia da covid-19. • NRG

Desemprego aumenta em Guimarães e PCP defende: “É urgente agir”

O PCP de Guimarães defende 
que “é urgente agir” e “assegurar 
respostas a quem mais precisa”. 
O apelo do partido surge na se-
quência da divulgação dos dados 
do desemprego do Instituto do 
Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP).
 Em abril de 2020, Guimarães 
registava 6.846 pessoas desem-
pregadas, um crescimento em 
relação ao número de inscritos 

no centro de emprego no pe-
ríodo homólogo e um aumento 
também em relação ao mês 
anterior. No mesmo período do 
ano passado, em abril de 2019, 
o concelho registava 5.664 
desempregados. Em março de 
2020, Guimarães registava 6.166 
desempregados.
 Em comunicado, o PCP de Gui-
marães refere que os últimos 
meses “deram um perigoso sinal 

de até onde sectores patronais 
estão dispostos a ir”, o que tem 
vindo a transformar as relações 
laborais “numa verdadeira “lei da 
selva””. Segundo os comunistas, 
“os atropelos aos direitos e as 
arbitrariedades multiplicam-se”.
 O PCP refere ainda que estes 
números não podem “fazer 
esquecer todos aqueles que 
estiveram, continuam a estar em 
lay off, muitos deles com o futuro 

incerto”. Nesse sentido, o partido 
reitera que “é preciso e urgente 
agir, assegurar respostas a quem 
mais precisa”.
 O partido defende, no mesmo 
comunicado, diversas medidas, 
nomeadamente a proibição dos 
despedimentos de trabalhado-
res com vínculo efetivo ou de 
trabalhadores com vínculo pre-
cário, entre os quais os recibos 
verdes; o pagamento integral 

dos salários aos trabalhadores; 
a defesa e apoio à produção 
nacional; o apoio aos micro, 
pequenos e médios empresários 
e empresários em nome indivi-
dual, entre outras.
 O partido refere que estas  são 
“medidas imediatas de valori-
zação do trabalho e dos traba-
lhadores que se impõem” para 
“dar resposta aos problemas da 
região e do país”. • MO
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Feira Municipal volta na sexta-feira 
com lotação máxima de 320 clientes
Plano de Contingência foi divulgado e há várias regras a cumprir. Acessos também foram mudados: agora, há apenas uma entrada, 
mas existem duas saídas. Feira semanal das Taipas volta na próxima segunda-feira.
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No HSOG, as grávidas voltam 
a poder ser acompanhadas

O Hospital da Senhora da Oliveira 
de Guimarães (HSOG) anunciou 
que voltou a ser permitida a 
permanência do acompanhante 
nas enfermarias de grávidas 
ou parturientes, mas também 
durante o trabalho de parto.
 O hospital garante que “estão 
criadas as condições para que o 
acompanhante, desde que assin-
tomático, possa permanecer jun-
to da grávida e do recém-nasci-
do” desde o trabalho de parto até 
à “transferência para o interna-
mento du puérpério”. Para além 
disso, o acompanhante também 
poderá estar presente diaria-
mente entre as 14h00 e as 20h00. 
 Para estas linhas se con-
cretizarem, a grávida “au-
torizará a presença e forne-
cerá os dados referentes a 
apenas um acompanhante”.
 “Não devem ser considerados 
como acompanhantes os que 
tiveram contacto com caso 

covid-19 confirmado e/ou caso 
suspeito com sintomas, nos 
últimos 14 dias” frisa o HSOG. 
Ainda assim, todos os acom-
panhantes serão rastreados 
para a covid-19 “através de um 
questionário epidemiológico e de 
sintomas, bem como pela ava-
liação da temperatura corporal”.
 O acompanhante deverá ainda 
utilizar equipamentos de pro-
teção individual e é obrigatório 
o uso de máscara. O distancia-
mento social também deve ser 
respeitado, bem como a higiene 
pessoal (lavagem frequente das 
mãos e etiqueta respiratória). “O 
acompWanhante deve manter-
-se atento aos seus sintomas: 
caso surjam e sejam sugestivos 
de COVID-19 (tosse, febre ou 
dificuldade respiratória) deve 
comunicar ao Enfermeiro ou 
Médico presente no interna-
mento”, conclui o comunicado 
do hospital vimaranense.• 
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A reabertura da Feira Municipal de 
Guimarães acontece na próxima 
sexta-feira, 29 de maio, seguindo 
as novas medidas do plano de 
desconfinamento do concelho. 
Será obrigatório o uso de más-
cara ou viseira pelos feirantes e 
pelos clientes, sendo o espaço de 

venda limitado por dois feirantes.
 O Município de Guimarães 
elaborou um Plano de Contin-
gência que prevê um conjunto 
de ações com as medidas 
para a prevenção e resposta 
num eventual surgimento de 
um caso de contaminação 

ou suspeita de contaminação 
COVID-19 na feira municipal.
As ações de limpeza, higieniza-
ção e desinfeção no recinto da 
feira serão reforçadas e ficará 
definido uma área de isolamento. 
Será também disponibilizado so-
lução de base alcoólica de desin-

feção em diferentes pontos do 
recinto, bem como os feirantes 
deverão disponibilizar em todas 
as bancas. A lotação do espaço 
será de 320 clientes, no sentido 
de cumprir a ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas 
por metro quadrado de área.
Os acessos obrigam a uma 
gestão cuidada, de modo a evitar 
uma concentração excessiva, 
disponibilizando apenas uma 
entrada e duas saídas. Seguindo 
este Plano de Contingência, 
só podem ser atendidas duas 
pessoas de cada vez por banca, 
para manter as medidas de dis-
tanciamento de pelo menos dois 
metros entre os clientes e os con-
sumidores serão sensibilizados 
para a permanência no recinto o 
tempo estritamente necessário.
O Plano de Continguência 
prevê também algumas ações 
que poderão ser alteradas se 
existirem novas diretivas por 
parte da Direção-Geral da Saú-
de (DGS) ou do Governo, bem 
como “alterações nos cenários 
de propagação da doença”. A 

vereadora dos Serviços Urbanos 
e Proteção Civil, Sofia Ferreira, 
ocupa o cargo de coordenadora 
do plano. A equipa que a verea-
dora encabeça compromete-se 
a “divulgar as medidas gerais de 
prevenção e contenção e atuali-
zar regularmente a informação 
sobre a doença, difundindo, de-
signadamente, as informações e 
recomendações produzidas pela 
DGS”, procedendo ainda à afixa-
ção de cartazes informativos e 
formativos, bem como à promo-
ção do Plano de Contingência.
 A feira retalhista semanal 
das Taipas também está de 
regresso a partir da próxima 
segunda-feira, dia 01 de junho. 
Contudo, a Junta de Freguesia 
de Caldelas não divulgou ainda 
o Plano de Contingência para 
a feira semanal taipense. Já 
em São Torcato, e de acor-
do com o que o presidente 
daquela junta de freguesia 
disse, a feira retalhista volta a 
13 de junho, ocupando, assim, 
o espaço destinado à feira 
semanal daquela freguesia. • 

DGS lança novas recomendações 
para os transportes públicos 
A Direção-Geral da Saúde 
lançou novas recomendações 
para os transportes públicos, 
cujas medidas se estendem 
às empresas, trabalhadores 
e utentes. E também há indi-
cações a seguir para os táxis. 
 O documento divulgado na 
quarta-feira passada indica que, 
para além do uso obrigatório de 
máscara, também de ser evitada 
“a troca de bens materiais entre 
trabalhadores e utilizadores 
(por exemplo, pagamentos 
com moedas ou notas) e dar 
preferência ao pagamento ele-
trónico e sem contacto direto”.
 A desinfeção das mãos deve 
ocorrer antes, durante e depois 
do percurso realizado. Nesse 
sentido, “o contacto manual 
com as superfícies” deve ser 

reduzido “ao mínimo”. As re-
gras de etiqueta respiratória 
devem ser cumpridas, tal 
como o distanciamento físico.
 Para quem opera os transportes 
públicos, a DGS indica que a 
abertura das portas deve ser 
automática, para evitar que se 
carregue em botões. Deve ser 
privilegiada “a entrada e a saída 
dos utilizadores pela porta tra-
seira do veículo”. Já para os táxis 
e outros transportes individuais 
como a Uber, os passageiros 
deverão ocupar os bancos tra-
seiros do veículo, mantendo-se 
a janela aberta “para permitir a 
circulação do ar”. Mas há mais 
orientações: a DGS aconselha os 
clientes a manterem as mãos, 
nestes transportes individuais, 
no seu colo, evitando “o ma-

nuseamento e toque nas su-
perfícies do interior do veículo”. 
No que diz respeito às malas, 
deverão ser os passageiros a co-
loca-las na bagageira do veículo.  
 As empresas e operadoras de 
transportes públicos e individuais 
devem assegurar as normas de 
limpeza. E devem ter, também, 
o seu plano de contingência. 
 Os trabalhadores devem usar 
máscara, “de preferência ci-
rúrgica”, e que se abstenham 
de trabalhar caso apresentem 
“sintomas sugestivos de infeção 
respiratória”. O mesmo aplica-se, 
de certo modo, aos utentes: 
caso apresente algum sintoma, 
não deverão utilizar transportes 
públicos — exceto em “casos 
urgentes e em circuitos cujo 
destino são unidades de saúde”.• 



Novais de Carvalho: “Toda a gente tem de prestar 
muita atenção. Não há luz ao fundo do túnel”
O  diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave, Novais de Carvalho, foi um dos convidados do programa “Em 
casa, à conversa com…”. A entrevista está disponível na íntegra no Facebook e no canal do YouTube do Mais Guimarães. 

Mais Guimarães (MG): Que mu-
danças trouxe a covid-19 à sua 
vida? O que mudou desde o início 
desta pandemia?

Novais de Carvalho (NC): Com 
quase dois meses desta crise, 
conseguimo-nos organizar e 
dar a melhor resposta possível 
aos problemas que existiram: os 
hospitais reorganizaram-se e o 
ACES (Agrupamento de Centros 
de Saúde) observa e acompanha 
milhares de utentes abrangidos 
por esta infeção. As unidades 
que estão a acompanhar tiveram 
de se reorganizar, privilegiando 
o contacto por telefone, por vi-
deoconferência, enfim, através 
da tele-medicina, de modo a que 
não houvesse grande aglomera-
ção nos centros de saúde. Criá-
mos duas áreas de atendimento 
– uma em Guimarães, sediada 
na zona do edifício da Amorosa, 
e outra em Fafe – no sentido de 
dar resposta de segunda a do-
mingo, das 8h00 às 20h00, aos 
casos suspeitos. São atendidos 
centenas de milhares de uten-
tes. Não podemos deixar de di-
zer que este trabalho é uma pa-
receria: todas as áreas do nosso 
ACES (envolve cinco concelhos e 
seis centros de saúde), socieda-
de, centros de saúde, Hospital da 
Senhora da Oliveira (HSOG), Cruz 
Vermelha, Câmara Municipal de 
Guimarães (CMG), pessoas que 
se voluntariam no sentido de dar 
a melhor resposta aos problemas 
que existem na sociedade. Neste 
momento, não podemos falar a 
longo prazo. 

MG: A utilização das máscaras é 
obrigatória em certos espaços. 
Podia ter sido colocado em prá-
tica mais cedo?

NC: Houve alguma controvér-
sia nesse assunto. Desde logo, 
a Direção-Geral da Saúde (DGS) 
estudou o assunto e havia uma 
linha de comando que foi cum-
prida. É evidente que neste mo-
mento discute-se um conjunto 
de situações, de como as coisas 
podiam ter sido. Quem estudou o 
assunto estaria atento e foi uma 
estratégia que se seguiu. Acho 
que conseguiu-se fazer um bom 
trabalho. É importante referir que 
o desconfinamento era necessá-
rio, por razões de saúde mental, 
mas também para a economia. 
Nós temos de aprender a viver 
com isto, nós não temos um limite 
temporal para sabermos quando 
é que vai acabar. Só se vai resol-
ver quando houver vacinas ou 
medicação, portanto implica que 
cada um de nós tenha de apren-
der a viver neste contexto com as 
devidas precauções.
 
MG: Relativamente aos centros 
de saúde, durante este período 
da pandemia houve uma menor 
afluência dos utentes aos servi-
ços...

NC: Houve um período em que 
era imprescindível evitar grandes 
aglomerados e deslocações e 
acabou por se organizar as uni-
dades de saúde de modo a que 
os utentes que não necessitas-
sem de ir ao centro de saúde. O 

médico de família é um médico 
de proximidade. As pessoas pre-
cisam de estar com o seu médico 
de família, o seu enfermeiro de fa-
mília. Ir ao centro de saúde acaba 
por ser uma forma de encontrar 
pessoas, há pessoas que vivem 
sozinhas e a solidão é complica-
da. Neste momento, queremos 
evitar que venha muita gente ao 
centro de saúde, que venha só 
quem precisar. Uma das questões 
são os chamados doentes assin-
tomáticos. Por não sentir nada, a 
pessoa corre o risco de infetar. 

MG: Durante este período hou-
ve uma diminuição considerável 
de pessoas que recorreram ao 
serviço de urgências do HSOG. 
É possível haver uma alteração 
nos horários de funcionamento 
dos centros de saúde de forma 
a dar resposta no período notur-
no?

NC: É uma questão que temos 
vindo a discutir com o HSOG. 
O número de pessoas que iam 
ao hospital sem critério urgen-
te era grande. No período covid 
verificou-se, porque as pessoas 
tinham medo de sair de casa e 
de serem infetados. No HSOG há 
uma área para covid e outra não 
covid. A área dedicada funcionou 
de forma excelente. Verificou-se 
que nas áreas não covid houve 
uma diminuição, suponho por-
que as pessoas tinham receio de 
sair de casa. O ACES tem as suas 
unidades a funcionar das 8h00 
às 20h00, de segunda a sexta. 
Temos um atendimento comple-
mentar ao fim de semana no pe-
ríodo da manhã, tendo em conta 
que estão a funcionar atendimen-
tos nas áreas dedicadas à comu-
nidade para os doentes suspeitos 
de covid. E esses funcionam das 
8h00 às 20h00, de segunda-fei-
ra a domingo. Estamos a fazer 
um atendimento que nos pare-
ce responder às necessidades 
dos utentes. Naturalmente que 
o ACES sempre que verifica que 
possa haver necessidade de pro-
longar os atendimentos, fá-lo-á.

MG: Haverá algum sentimento de 
facilitismo ao recorrer às urgên-
cias, quando podem recorrer ao 
ACES? 

NC: Acho que é uma questão de 
hábito, cultural. Na verdade, nós 
temos nas unidades de saúde, 
nas Unidades de Saúde Familiar 
(USF), períodos com consultas 
abertas para que a pessoa, se se 
sentir mal naquele dia, possa ser 

atendida. Por vezes, chegamos ao 
fim do dia e ficamos com vagas 
por preencher. As pessoas não 
foram. Muitas vezes, sentem-se 
mal e vão ao hospital. Acho que 
isto implica uma educação que 
faça pessoa doente ir ao médico 
de família e, para isso, tem de ter 
acesso. Para ter acesso, as uni-
dades têm que ser organizadas 
nesse sentido. Há um trabalho 
importante a fazer, quer na parte 
dos serviços quer por parte das 
pessoas, a chamada literacia em 
saúde. No fundo, criar hábitos em 
função do conhecimento das ins-
tituições. Há todo um conjunto de 
circunstâncias e há trabalho que 
é importante fazer.  É um traba-
lho que tem de continuar. Muitas 
vezes o médico de família tem 
respostas mais rápidas, porque 
conhece os doentes. 

MG: Na área de influencia do 
ACES tem ideia da população que 
não tem médico de família?

NC: O ACES abrange cinco conce-
lhos e seis centros de saúde. Aqui 
em Guimarães há dois –  em Gui-
marães e nas Taipas –, depois há 
Vizela, Fafe, Cabeceiras de Basto 
e Mondim de Basto. São cerca de 
250 mi utentes. Neste momento, 
todos os utentes têm médico de 
família. Estamos numa fase em 
que há alguns médicos que vão 
para a reforma e vão ser subsisti-
dos. Pode haver um hiato de dois 
ou três meses em que pode haver 
uma outra lista que pode ser co-
berta por outros médicos.

MG: Há muitas alterações no fun-
cionamento dos centros de saú-
de neste período de pandemia? 
E no pós-covid há alterações a 
implantar?

NC: Estou convencido que irá ha-
ver alterações. A atividade das 
unidades tem como objetivo o 
cidadão, tem muita atenção aos 
núcleos vulneráveis e de risco: 
idosos, diabéticos, hipertensos, 
saúde materna, infantil. Há todo 
um conjunto de grupos que exi-
gem  atenção e está a ser feito 
um trabalho excelente. Temos 
também ao nível de domicílio, 
as equipas de apoio no âmbito 
dos cuidados continuados. Acho 
que a saúde em Portugal esta a 
fazer um um bom caminho e pa-
rece-me  necessário repetir: não 
é possível haver uma separação 
entre os utentes e os centros de 
saúde, têm de viver em conjunto, 
em partilha. Se houver uma ges-
tão partilhada é mais fácil, o uten-

te sente-se mais apoiado e a par-
ticipar na gestão da sua vida. O 
centro de saúde tem de estar in-
tegrado na sua comunidade com 
alguma proximidade. Não pode 
ser uma cápsula, mas uma estru-
turar aberta de modo a que todos 
participem na gestão da saúde e 
sempre com o cidadão no centro 
das atenções.

MG: Pensando que vai ocorrer 
uma segunda vaga…

NC: Tem sido referida por enti-
dades reputadas, bem informa-
das, a possibilidade de uma se-
gunda vaga no inverno, porque 
há uma quebra de imunidade e 
as pessoas podem não estarem 
imunizadas para resistir ao vírus. 
Isso obriga-nos a ter o compor-
tamento adequado e cumprir-
mos as medidas debatidas: lavar 
as mãos, distanciamento social, 
a máscara. Esperemos que não 
haja uma segunda vaga, sejamos 
otimistas. A questão da vacina-
ção contra a gripe e pneumonia, 
que está aconselhada a pessoas 
com mais de 65 aos e nos doen-
tes mais frágeis, é importante. 
Isso e os cuidados adotados pode 
ajudar a que a segunda vaga não 
tenha o impacto que se prevê. 
Toda a gente tem de prestar mui-
ta atenção. Não há luz ao fundo 
do túnel. É fundamental que cada 
pessoa adote os cuidados reco-
mendados pela DGS.

MG: Quanto aos profissionais de 
saúde, houve registo de infeta-
dos nos centros?

NC: Houve, de facto, alguns ca-
sos de profissionais infetados. 
Acho que foram oito ou nove, 
que, em alguns casos, nem fo-
ram infetados no serviço, foi na 
vida. Perante um desafio como 
estes, estiveram na linha da fren-
te sem qualquer dúvida. Quero 
dizer, como diretor-executivo do 
ACES Alto Ave, que me sinto ex-
tremamente orgulhoso dos pro-
fissionais. A estrutura responsá-
vel tem estado todos os dias na 
sede e no terreno a reunir com 
os profissionais, de segunda a 
domingo, para que tudo esteja 
articulado e que nada falte. Re-
forço o empenhamento de todos 
os profissionais, dos serviços so-
ciais, da Proteção Civil, da CMG, 
das instituições da sociedade e 
voluntários. Com o empenho de 
todos, vamos dar uma boa solu-
ção a este desafio. •
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https://www.youtube.com/watch?v=OzAHHXrkzkw&fbclid=IwAR1b1yYgmPkuMXA16Q56gbyemT1G_V9lwYEmWTFjeaxuuLvwDlrOsr8ZON0
https://www.youtube.com/watch?v=OzAHHXrkzkw&fbclid=IwAR1b1yYgmPkuMXA16Q56gbyemT1G_V9lwYEmWTFjeaxuuLvwDlrOsr8ZON0
https://www.youtube.com/watch?v=OzAHHXrkzkw&fbclid=IwAR1b1yYgmPkuMXA16Q56gbyemT1G_V9lwYEmWTFjeaxuuLvwDlrOsr8ZON0
https://www.youtube.com/watch?v=OzAHHXrkzkw&fbclid=IwAR1b1yYgmPkuMXA16Q56gbyemT1G_V9lwYEmWTFjeaxuuLvwDlrOsr8ZON0
https://www.youtube.com/watch?v=OzAHHXrkzkw&fbclid=IwAR1b1yYgmPkuMXA16Q56gbyemT1G_V9lwYEmWTFjeaxuuLvwDlrOsr8ZON0


Rua da Índia nº 462, 4835-061 Guimarães (No edifício verde junto à Rodovia de Covas)  |  Alameda Professor Abel Salazar nº 29, 4805-375 Ronfe
De segunda a sábado, das 08h00 às 20h00

Em Creixomil
e Ronfe

Homem que matou 
vizinha condenado 
a 18 anos de prisão
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Homicídio aconteceu em abril do ano passado num café em Fermentões.
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O Tribunal Judicial de Guimarães 
condenou na passada quarta-
-feira o homem de 53 anos que, 
em abril do ano passado, matou 
uma vizinha num café em Fer-
mentões. O arguido foi conde-
nado a 18 anos de prisão por um 
crime de homicídio simples, um 
crime de homicídio qualificado 

na forma tentada e dois crimes 
de ofensa à integridade física 
simples, já o homem também 
feriu mais três pessoas. O ho-
mem terá ainda de pagar 250 mil 
euros por danos patrimoniais e 
não patrimoniais, de acordo com 
o Correio da Manhã.
 Em abril de 2019, por volta das 

22h00, o homem “desferiu ‘vários 
golpes com força’” num jovem. A 
vítima mortal, mãe do jovem, ten-
tou parar as agressões, tal como 
as outras duas vítimas. A mulher 
foi, na altura, transportada para 
o hospital, mas não resistiu aos 
ferimentos; já o filho foi “pronta-
mente assistido no hospital”. “As 
outras duas sofreram lesões que 
lhes determinaram vários dias 
de doença”, lê-se no artigo do 
Correio da Manhã.
 De acordo com o mesmo jornal, 
“o arguido alegou que aquela era 
a terceira vez em que tinha sido 
humilhado e vexado naquele dia 
e que, por isso, teve um acesso 
de raiva e de descontrolo emo-
cional”. 
 O Correio da Manhã cita ainda 
o coletivo de juízes, que frisou a 
“personalidade perturbada e pe-
rigosa” do arguido, bem como a 
sua “tendência para uma reação 
rápida e não planeada, ‘com risco 
de violência elevado’”. •

O administrador de uma socieda-
de comercial com sede em Gui-
marães foi acusado pelo crime 
de abuso de confiança contra a 
Segurança Social pelo Ministério 
Público (MP). De acordo com a 
informação patente no site da 
Procuradoria-Geral Distrital do 
Porto, o arguido lesou a Segu-
rança Social em mais de 304 mil 
euros entre dezembro de 2014 e 
novembro de 2018.
O administrador da empresa 
determinou, nesse período, 
que “nas retribuições pagas a 

trabalhadores e a ele próprio 
enquanto membro de órgão 
estatutário fossem descontadas 
contribuições devidas à  Segu-
rança Social, no montante global 
de €304 432,32, sem que con-
tudo as tenha entregue a esta 
entidade, como se lhe impunha”.
O MP promove, assim, que argui-
do e arguida paguem ao Estado 
a quantia referida, uma vez que 
corresponde “à vantagem patri-
monial tida com a actividade cri-
minosa, sem prejuízo dos direitos 
da Segurança Social”.. •

Administrador de empresa 
condenado por abuso de confiança 
contra a Segurança Social
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Padre do Colégio dos Arautos 
benzeu Portugal a bordo de
um ultraleve
A viver em Guimarães há vários meses, o padre Jorge Filipe Teixeira Lopes, do 
Colégio Arautos do Evangelho de Guimarães, sobrevoou e benzeu Portugal.
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Numa iniciativa conjunta dos 
Arautos do Evangelho e a Or-
dem de São Miguel da Ala, o pa-
dre Jorge Filipe Teixeira Lopes, do 
Colégio Arautos do Evangelho de 
Guimarães, sobrevoou e benzeu, 
na passada terça-feira, diversas 
zonas do país. 
 Nas redes sociais, a pode ler-se 
que a benção foi feita “com o San-
tíssimo Sacramento em oração 
pelo fim da pandemia”. já estive 
aqui vários anos, poucos meses.
 Ao Mais Guimarães, o sacerdote, 

que é de Lisboa e vive em Gui-
marães há vários meses, expli-
cou que o objetivo foi “alargar as 
bênçãos da igreja”. “Sobrevoamos 
algumas cidades e também dis-
tribuímos pétalas de flores para 
simbolizar as graças”, apontou. 
Este empreendimento tornou-se 
possível graças à colaboração e 
ao patrocínio dos Comandantes 
Luís Garção e Filipe Conceição 
e Silva, da Prio, e da Associação 
Portuguesa de Produtores de Flo-
res e Plantas Naturais que ofere-

ceram as pétalas a serem lança-
das ao longo do percurso.
 Na mesma publicação lê-se que 
ato pretendeu ainda “assinalar de 
maneira especial o mês de Maria, 
pedindo a proteção de Nossa Se-
nhora para todos os profissionais 
de saúde e lembrando as milha-
res de vidas perdidas na luta con-
tra o Covid-19”. O sacerdote deu a 
bênção a partir do avião que so-
brevoou Lisboa, Fátima, Guarda, 
Fundão, Belmonte, Covilhã, Cas-
telo Branco. • 
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Manuel Mota nunca foi atleta 
profissional, mas desbravou ter-
reno para a edificação de uma 
das mais conceituadas coletivi-
dades de atletismo do concelho. 
O Núcleo de Atletismo das Taipas 
(NAT) tem, nos livros, cerca de 
nove anos de existência. Há, no 
entanto, uma história que prece-
de a instituição, uma história de 
determinação.
 O prólogo acontece na segunda 
metade da década de 90, altura 
em que Manuel Mota decidiu “co-
meçar a dar umas corridas”. Jun-
tou alguns amigos e, à noite, al-
tura em que a profissão deixava, 
foi domando terreno. Neste caso, 
o Parque das Taipas – espaço 
emblemático da vila no presente, 
mas que carecia de reputação no 
passado. “Na altura, poucos iam. 
As pessoas tinham medo. Havia 
lá algumas coisas que não eram 
do melhor”, ressalva. 
Cerca de 25 anos, o NAT é ampla-
mente conhecido. De um “grupo 
de amigos a correr” para uma ins-
tituição com sede e que participa 
em várias provas em diferentes 
latitudes, de norte a sul do país, 
contribuiu a perseverança do 
grupo inicial.  “Hoje é algo orga-
nizado. Ficaram sempre os funda-
dores nesta caminhada com mui-
tas dificuldades. Todos os sócios 
pagam 2,5 euros, temos cerca de 
120 e 50 atletas. Com esse valor 
pagamos as corridas e contamos 
com a ajuda de dois patrocinado-
res”. 
Manuel Mota diz-se orgulhoso do 
percurso da associação, que já 
“puxou” para a rua muita gente 
“que nunca tinha vestido uns cal-
ções”: “Puxar as pessoas de casa 
foi sempre a nossa preocupação. 
Ao longo destes oito anos, che-
garam pessoas com 50, 55 anos 
que nunca tinham feito nada de 
desporto, ou por se sentiam en-
ferrujados ou porque tinham um 
pouco de vergonha. Para nós não 
é problema. Dizemos: ‘Temos aqui 
o correr para todos os gostos’. E a 
verdade é que o pessoal lá se foi 
juntando. Posso dizer que tiramos 
muita gente de casa a quem nem 
passava pela cabeça fazer uma 
maratona. Temos um núcleo que 
puxa o povo para correr”.Quando 

“batem à porta” do NAT pessoas 
com mais de 50 anos há, na ótica 
de Manuel, uma sensação de “de-
ver cumprido”.  
 Com tantos anos ligado a uma 
modalidade (e a uma organiza-
ção), o responsável acumulou 
memórias e feitos alcançados 
devido “à paixão pelo atletismo”. 
“Um dos maiores”, relata, “foi ver 
o NAT ser representando na ma-
ratona do Porto com 35 atletas. 
Não é fácil uma equipa meter tan-
tos atletas numa maratona. Ainda 
hoje conseguimos lá meter 15”. 
“Sinto orgulho por ter feito estes 
anos todos ao lado do NAT. Pas-
sei a minha vida dentro da asso-
ciação”, remata.

“É mais do que 
atletismo”

Todos os sócios do NAT prati-
cam a modalidade e começaram 
a criar rotinas. É possível ver a 
mistura entre os mais jovens e os 
graúdos, os experientes e aque-
les que dão os primeiros passos 
no mundo do atletismo, ao do-
mingo de manhã. É nessa altura 
que os membros se juntam para 
um treino coletivo que tem início 
no Parque das Taipas e calcorreia 
as redondezas. Mas há também 
o convívio, muitas vezes feito na 
sede da associação. Ali, são dis-
cutidos problemas e preocupa-
ções. O NAT é, por isso, “mais do 
que atletismo”. 
 Com o surto de covid-19, os pla-
nos baralharam-se. O calendário 
foi alterado, a corrida das Taipas – 
dadas – “um dos maiores eventos 
da vila, que mobiliza muita gen-
te”– cancelada e a sede fechada. 
É muito triste. Estávamos habi-
tuados a conversar, tomar um 
café ao fim de semana (…). Havia 
um convívio, uma rotina rotina. 
Sentimos falta de estar juntos”.
 Mas, tal como as provas em que 
participa, o núcleo taipense não 
foge ao desafio. 
Afinal, “o atletismo é feito de pes-
soas que estão habituados a so-
frer, vamos superar tudo”. “Quan-
do desaparecer [a covid-19], 
vamo-nos juntar e  voltar a ser a 
organização que fomos”, finaliza.

Manuel Mota
por Mais Guimarães

Retrato
de Perfil

E
Nome

Manuel Mota Ribeiro

Natural de
Guimarães
Profissão

presidente do NAT

Diogo Dalot leiloou camisola do Manchester United e 
doou 520 euros ao Rotary Club de Guimarães

O jogador do Manchester United, 
Diogo Dalot, integrou a campanha 
da One Goal Only/Um Só Objetivo, 
uma organização sem fins lucra-

tivos, que tem como objetivo aju-
dar aqueles que mais precisam.  
 Nesta iniciativa, os jogadores lei-
loam as suas camisolas e o valor 

© Direitos Reservados

a que for vendida reverte a favor 
de uma instiuição escolhida pelo 
jogador.  
 O jovem lateral escolheu o Banco 
Alimentar do Rotary de Guima-
rães, para o qual foram angaria-
dos 520 euros naquele que foi 
o 12° leilão da organização, que 
terminou no passado domingo. O 
valor foi oferecido por Rita Morei-
ra.
 Segundo os números avançados 
pela organização, já foram anga-
riados cerca de 7.000 euros atra-
vés do leiloamento de camisolas. 
Já participaram na campanha jo-
gadores da I Liga, mas também 
atletas que jogam no estrangeiro 
– como é o caso de Diogo Dalot. 
 Atualmente está a decorrer um 
leilão com uma camisola ofere-
cida pelo antigo atleta vitoriano 
Raphinha, que irá beneficiar a 
Associação Portuguesa de Pais 
e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental (APPCDM) de Valpaços.  •



Três freguesias juntam-se e 
disponibilizam um autocarro gratuito 
para fazer ligação à cidade

Várias freguesias

Transporte é fruto de uma parceria entre a União das Freguesias de Souto Santa Maria, Souto São 
Salvador e Gondomar, freguesia de Prazins Santa Eufémia e União das Freguesias de Prazins Santo Tirso e 
Corvite.
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A União das Freguesias de Souto 
Santa Maria, Souto São Salvador 
e Gondomar, em conjunto com a 
freguesia de Prazins Santa Eu-
fémia e União das Freguesias 
de Prazins Santo Tirso e Corvite, 
vai colocar, a partir de segun-
da-feira, um autocarro a fazer 
o transporte das populações de 
cada uma destas freguesias até 
à cidade de forma gratuita.
 “Este autocarro funcionará en-
quanto a rede de transportes 
pública não for retomada”, in-
forma um comunicado assinado 
pelos três presidentes de junta 
de freguesia. 
 O autocarro estará identificado 
com o nome das três freguesias 
no seu vidro da frente e começa-
rá o seu trajeto às 7h da manhã, 
na rotunda em Garfe, “e apa-
nhará toda a gente que se situar 

nas paragens até à fronteira da 
União das Freguesias de Prazins 
Santo Tirso e Corvite com a Vila 
de Ponte”.
 “Não há horário para cada pa-
ragem”, adianta o comunicado, 
“por isso, em cada freguesia, as 
pessoas terão de fazer uma es-
timativa da hora em que passa-
rá na paragem onde pretendem 
entrar no autocarro”.
 “O principal objetivo é que as 
nossas populações, já muito afe-
tadas pela falta de transportes 
nesta zona do concelho, possam 
retomar parte da sua atividade 
diária e resolver muitos dos pro-
blemas que se foram acumulan-
do ao longo do tempo em que 
estiveram em confinamento e 
sem nenhum tipo de transporte 
público”, lê-se na nota informati-
va. • 
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As obras de requalificação e am-
pliação da  Escola de Fafião, na 
União de Freguesias de Briteiros 
Santo Estêvão e Donim, estão 
quase concluídas. O Presidente 
da Câmara Municipal de Guima-
rães, Domingos Bragança, “mos-
trou-se satisfeito com as novas 
condições da EB1/JI de Fafião”, 
adianta o município, via comu-
nicado. O autarca visitou a obra, 
juntamente com a Vereadora da 
Educação, Adelina Pinto, e o Pre-
sidente da Junta de Freguesia, 
Vitor Pais.
 Domingos Bragança sublinhou 
a atenção do Município com a 
“educação” e sobretudo com “as 
condições de ensino, segurança 
e de sustentabilidade que pro-
curamos realizar para ajudar na 
construção do futuro das nossas 
crianças”, no âmbito da visita à 

Escola de Fafião.
 Este novo edifício está dotado 
de condições de habitabilidade 
e sustentabilidade energética, 
num só piso, onde alberga a bi-
blioteca, sala para ATL, gabinete 
administrativo e ainda apoio ao 
jardim de infância, com destaque 
para o espaço exterior, com par-
que de jogos equipado com piso 
sintético (granuflex).

Ainda em Briteiros Santo Este-
vão está em curso a construção 
do novo cemitério, no sentido 
de solucionar um problema que 
se arrastava na freguesia face à 
lotação do atual cemitério. Este 
novo espaço contará com 122 
novas sepulturas e era “uma 
obra há muito ansiada pela po-
pulação”, referiu o Presidente da 
Junta, Vítor Pais. •

Domingos Bragança visitou 
obras na Escola de Fafião

Briteiros Santo Estevão e Donim

Deputados do PS questionam 
Governo sobre reabertura 
dos estabelecimentos termais

Caldelas

Os deputados do Partido Socia-
lista eleitos pelo círculo eleitoral 
de Braga questionaram o Go-
verno sobre a reabertura dos 
estabelecimentos termais. Os 
socialistas lembram que estes 
serviços se encontram em situa-
ção de “total inactividade” devi-
do à pandemia de covid-19.
 Através de um comunicado, o 
partido lembra que nas pergun-
tas à ministra da Saúde e ao mi-
nistro de Estado da Economia e 
da Transição, objectivo é “saber 
para quando está prevista rea-
bertura e o funcionamento dos 
estabelecimentos termais”.
 No mesmo documento, os depu-
tados questionam se “está a ser 
elaborado algum quadro norma-

tivo para essa reabertura e fun-
cionamento devidamente valida-
do pela Direção-Geral da Saúde 
(DGS), sob proposta conjunta da 
Associação Termas de Portugal, 
da Sociedade Portuguesa de Hi-
drologia Médica e Climatologia e 
pela Ordem dos Médicos”.
 “Por último, não podemos ig-
norar o papel e o impacto que a 
atividade termal tem no desen-
volvimento regional, no turismo 
(também de saúde) e na coesão 
territorial, na saúde e no bem 
estar dos portugueses pelo que 
a reabertura dos estabelecimen-
tos termais é fundamental”, disse 
o deputado Luís Soares, também 
presidente da Junta de Freguesia 
de Caldelas. • 
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Campa alvo de 
vandalismo no 
cemitério da 
Atouguia

Creixomil

Uma campa no cemitério da 
Autoguia foi, na madrugada de 
segunda-feira, alvo de vanda-
lismo. A PSP confirmou ao Mais 
Guimarães a ocorrência, da qual 
resultaram danos na estrutura 
campa.
A PSP foi chamada para o local 
ao início da manhã desta segun-
da-feira e o processo decorre 
seguindo os procedimentos nor-
mais. •
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Junta de 
Freguesia: “Não 
deite máscaras 
e luvas para o 
chão”

São Torcato

A Junta de Freguesia de São Tor-
cato apela aos cidadãos daquela 
vila a colocar máscaras e luvas 
no lixo “devidamente condicio-
nadas”.
 “A pandemia por covid-19 está a 
exigir de cada um nós o melhor 
na luta contra este inimigo invisí-
vel. Contudo, é fundamental que 
esta proteção se estenda até às 
questões ambientais e da pró-
pria segurança e saúde pública. 
Atirar máscaras e luvas para o 
chão é duplamente negativo, po-
tência a propagando vírus e é um 
verdadeiro atentado ambiental. 
São Torcato é a Vila Mais Verde 
de Guimarães e Eco Freguesia 
XXI, vamos todos, fazer jus à ter-
ra maravilhosa em que vivemos”, 
lê-se numa publicação daquela 
autarquia, na rede social Face-
book. •
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Hospital teve lucro de 200 mil euros em 2019
Braga

 ©
  D

ire
ito

s 
R

es
er

va
do

s

O Hospital de Braga registou, no 
último quadrimestre de 2019, um 
aumento dos seus indicadores de 
produtividade relativamente ao 
período homólogo do ano ante-
rior.
 Esta melhoria da produtividade 
assistencial traduziu-se, entre 
outros, num aumento total de 
número de consultas, bem como 
de cirurgias. Verificou-se, assim, 
neste mesmo período, resulta-
dos positivos nestas áreas com 
a realização de 163.529 consultas 
e 10.408 cirurgias. No Hospital 
de Dia, verificou-se uma taxa de 
crescimento de 20%, incluindo as 
sessões de radioterapia que au-
mentaram 25% e as sessões de 
oncologia médica que obtiveram 
um crescimento de 29%. Veri-
ficou-se, também, durante este 
quadrimestre, um maior número 
de atendimentos em urgência, 
bem como os doentes saídos em 
regime de internamento corres-
ponderam a uma taxa de cresci-
mento total de 2%, superior ao 
mesmo período do ano anterior.
 Os meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica apre-
sentaram várias evidências que 
comprovam a sua evolução po-
sitiva, nomeadamente pelo au-
mento da atividade assistencial 
em imagiologia e patologia clíni-
ca.
 O Hospital de Braga apresenta, 
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No próximo dia 1 de junho come-
mora-se o Dia Mundial da Crian-
ça, uma comemoração que vem 
desde 1950, no final da 2ª Guerra 
Mundial, pela necessidade de se 
ter uma atenção especial às crian-
ças. A 20 de novembro de 1959, 
a Assembleia das Nações Unidas 
proclama a Declaração Universal 
dos Direitos da Criança, um docu-
mento que assume não só o con-
ceito de infância (lembremo-nos 
que o conceito de infância é muito 
recente, a criança era sempre en-
tendida como um adulto pequeno) 
mas de uma infância feliz!
 Tantos anos depois, tanto precisa 
ainda ser feito pelas nossas crian-
ças. E se no final duma guerra 
mundial, em que tantas crianças 
sofreram horrores e morte, neste 
ano, em que vivenciamos todos 
uma situação tão dramática, há 
que olhar novamente para os mais 
novos, os mais vulneráveis, os que 
podem ter o seu presente condi-
cionado e o futuro hipotecado!
 O confinamento a que fomos 
obrigados levou as nossas crian-
ças para as suas casas, sabendo 
nós que muitos dos problemas 
que as afetam estão em casa! Ca-
sas onde pode haver fome, casas 
onde não há condições para o seu 
ensino à distância, casas onde não 
há a compreensão e o amor que 
a Declaração Universal diz que é 
um direito da criança. Casas onde 
impera a solidão no meio de um 
ruído ensurdecedor! Casas que 
não são lares! Quantas crianças, 
no meio desta pandemia, tiveram 
de deixar de ser crianças? Quan-
tas crianças tiveram de deixar de 
brincar? Quantas crianças deixa-
ram de ser felizes porque assimi-
lam as angústias, os medos e as 
inseguranças das famílias? Todos 
nos readaptamos rapidamente à 
nova realidade e a escola conse-
guiu implementar, de uma forma 
muito ágil, o ensino à distância. 
Mas esta escola à distância tem 
de ser assumida apenas como 

uma resposta a uma emergência, 
ela não consegue responder às 
necessidades das nossas crianças 
e jovens. A falta de interação social 
com os colegas e amigos, a dife-
rente vivência com a família mais 
alargada (por exemplo os avós), a 
falta de rotinas diárias, pode trazer 
sérios riscos à saúde mental dos 
mais novos! Nós somos animais 
sociais, crescemos nesta relação 
construída com o outro, numa so-
cialização que as escolas vieram 
acrescentar aos seus paradigmas 
mais formais de construção de 
conhecimento. A escola, enquan-
to verdadeira matriz da nossa de-
mocracia, uma escola para todos, 
uma escola que tenta anular ou 
pelo menos mitigar, os contex-
tos sócio económicos e culturais 
da família. Esta escola não pode 
ser colocada em causa, esta ver-
dadeira democratização tem de 
continuar a ser uma realidade, te-
mos de continuar a garantir uma 
escola presencial, uma escola so-
cializadora, uma escola pró-ativa 
e dinâmica que se vá adequando 
às novas realidades! Uma escola 
que continue a ter um olhar aten-
to sobre todos! Uma escola que 
saiba olhar para as crianças, que 
saiba ler as suas emoções, que 
saiba promover a participação, a 
motivação e o envolvimento. Uma 
escola não só que prepare para a 
vida, mas que seja vida!
 Só quando sentimos falta valo-
rizamos realmente. Este tempo 
vem trazer esta valorização da 
escola, este ecossistema que não 
pode ser substituído por nenhum 
equipamento tecnológico, por 
nenhuma plataforma. Apesar da 
importância crucial da família, a 
criança precisa de outras intera-
ções, de outros adultos de refe-
rência e, acima de tudo, precisa de 
outras crianças! E precisa de brin-
car! Este é o nosso desafio, permi-
tir que cada criança tenha o direito 
a continuar a ser criança, a brincar 
e a ser feliz! •

O DIREITO DE 
CONTINUAR A 
SER CRIANÇA

Opinião de
Adelina Paula Pinto

Pescadores testados ao coronavírus Câmara vai 
apoiar pequenas 
empresas 

Vila do Conde Famalicão

assim, um resultado operacional 
global positivo, em cerca de 200 
mil euros, no que diz respeito ex-
clusiva e unicamente à atividade 
do Hospital enquanto Entidade 
Pública Empresarial (E.P.E) , no 
período em análise.

 O Conselho de Administração rei-
tera, em comunicado, que a evo-
lução positiva dos indicadores da 
atividade assistencial no Hospital 
de Braga espelha o esforço, de-
dicação e empenho de todos os 
seus profissionais. •

 ©  Direitos Reservados

Cem pescadores associados da 
Apropesca - Organização de Pro-
dutores de Pesca Artesanal, fize-
ram este domingo testes de des-
piste à Covid-19, numa iniciativa 
que visou um regresso mais se-
guro ao trabalho a partir de dia 1.
 "Os pescadores de cerco vão 
ser todos testados porque nos 
barcos não conseguimos manter 
a distância de segurança. Des-
ta forma, conseguimos ter mais 
confiança", explica Carlos Cruz, 
presidente da Apropesca. Os pes-
cadores de pesca artesanal tam-
bém vão ser testados, mas mais 
tarde. •

Já estão abertas as candidaturas 
ao novo Programa Municipal de 
Apoio Financeiro a Soluções de 
ID&I – Investigação, Desenvol-
vimento e Inovação, promovido 
pela Câmara Municipal de Fama-
licão, para apoiar as micro e pe-
quenas empresas do concelho, 
com menos de 50 trabalhadores. 
Trata-se de mais uma medida 
excecional e temporária no âm-
bito da infeção epidemiológica 
Covid-19. •

http://arcol.pt
http://arcol.pt/
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MUDAR A BEM...
OU A MAL

O “AVANTE!”

Esta pandemia expôs muitas das 
fragilidades da nossa condição 
humana, e das nossas organi-
zações. Há, em amplos setores 
da sociedade (não só, nem 

particularmente, em Portugal), 
uma quebra de confiança nas 
instituições que nos governam. 
Da Direção-Geral de Saúde à 
Organização Mundial de Saúde, 

António Costa decidiu trazer o 
tema da Festa do “Avante!” para 
o debate politico, abrindo o palco 
da discussão a variados interve-
nientes, que dias a fio debateram 
sobre se a mesma se deveria ou 
não realizar. Esta discussão até 
poderia ser, do ponto de vista 
teórico, algo interessante, mas 
pouco ou nada contribui para a 
vontade de fazer ou não a Festa. 
Esta decisão pertence exclusiva-
mente aos dirigentes comunistas 
e aos seus principais obreiros: 
os seus militantes e amigos, que 
tiveram em conta considerações 

de vária ordem, não subestiman-
do a conjuntura politica e social e 
o cumprimento rigoroso de todas 
as normas e preocupações sani-
tárias. Pormenores importantes 
que exigem responsabilidade e 
bom senso na decisão adoptada.  
Outra coisa não seria de esperar 
de um partido que no próximo 
ano completa cem anos de vida e 
que tem pautado a sua acção ao 
longo da sua existência- mais de 
quarenta anos debaixo do regime 
fascista - com coragem, coerên-
cia e responsabilidade na luta 
pelos direitos do povo português 

Opinião de
Tiago Laranjeiro

Opinião de
Torcato Ribeiro

da União Europeia a muitos 
governos nacionais, houve uma 
sensação de falhanço nas res-
postas. 
 Tenho visto um argumento 
interessante, de que são mais 
confiáveis as grandes empresas 
tecnológicas (da Alphabet/Goo-
gle ao Facebook, por exemplo), 
do que as grandes instituições 
internacionais: são mais ágeis 
nas respostas a problemas con-
cretos, e não perdem em trans-
parência e responsabilização.
 Vejamos este argumento pro-
vocador: as grandes instituições 
(podemos olhar para a OMS ou 
para a UE, ou a um nível mais 
próximo, para a DGS e os Minis-
térios) têm processos decisórios 
que fogem ao escrutínio, que 
começam, desde logo, na esco-
lha dos seus dirigentes, em que 
muitas vezes se questiona se 
foi a competência para o cargo 
ou outro tipo de afinidades que 
levaram à sua escolha. E muitos 
cidadãos olham cinicamente 
para a sua razão de ser, e há 
muito que deixaram de acreditar 
ser o bem comum o interesse 
último de quem lá tem responsa-
bilidades de decisão.
 Já numa empresa, o processo 
também não é transparente. 
Mas existe um interesse de 
sobrevivência em escolher os 
mais aptos e competentes para 
os cargos de decisão, sob o risco 
de a empresa tornar-se muito 
rapidamente obsoleta e ser 
ultrapassada, desaparecendo. 
E, quanto à razão última das 

decisões das escolhas, acaba 
por ser mais transparente e claro 
o princípio da maximização do 
lucro para os acionistas do que 
o da maximização do bem-estar 
para toda a comunidade das 
instituições públicas. Ao menos 
todos sabemos ao que vêm.
 As grandes empresas têm 
também vantagens de outra 
ordem: se um cidadão/utiliza-
dor/cliente não está satisfeito, 
normalmente é ouvido com mais 
rapidez e eficácia a sua queixa. 
Se persistir na sua desilusão 
com o serviço, pode fazer um 
“opt-out”: deixar de usar aquele 
serviço, substituindo-o por um 
outro que, podendo não ter o 
mesmo nível de satisfação e 
funcionalidade, certamente con-
seguirá responder em parte às 
necessidades individuais. Já nas 
grandes instituições, o “opt-out” 
não é viável: não podemos, cada 
um, deixar de estar na UE, ou na 
OMS, ou sob a alçada da DGS. E 
a decisão de emigrar para um 
país que melhor corresponda às 
nossas visões é bem mais difícil 
e com consequências maiores do 
que trocar o Facebook por outra 
rede, ou substituir o Google pelo 
Bing! ou pelo DuckDuckGo. Para 
além de que é sempre possível 
comprar ações destas empresas 
e passar a ter uma palavra a 
dizer (“só” tem um custo mo-
netário). No fim do dia, o poder 
de influência de um utilizador/
cliente/pequeno acionista não 
será muito diferente do peso que 
tem o voto individual.

e maturidade suficiente que lhe 
permite não embarcar, de ânimo 
leve, no discurso oficial do medo 
que nos é induzido diariamente a 
pretexto da pandemia. 
 Do pretendido e fracassado 
julgamento popular, retirando o 
ódio e o anticomunismo primário 
do costume, foi interessante 
verificar a cambalhota que alguns 
meios de comunicação tiveram 
que dar para continuarem no 
alinhamento habitual: viram-se 
obrigados a mostrarem imagens 
que nunca foram divulgadas, de-
duzo que guardadas no arquivo 
do chefe de redação, onde se vê 
a verdadeira dimensão da Festa, 
com milhares de pessoas alegres 
num convívio saudável, franco 
e de grande camaradagem! O 
que tem sido sistematicamente 
censurado serviu agora para 
sustentar a teoria de que afinal 
esta Festa é como as outras, e 
que também junta milhares de 
pessoas! A conclusão é mais que 
esperada, e não surpreende: se é 
igual aos outros, também não se 
pode realizar. Omitem delibera-
damente que os outros festivais 
foram cancelados por iniciativa 
livre dos seus promotores que, 
confrontados com as limitações 
impostas pela Direcção Geral de 
Saúde, entenderam não haver 

condições para garantir o retorno 
financeiro desejado.
 O Primeiro Ministro sabe que 
enquanto se discute o”Avante!” 
passa ao lado o estado de cala-
midade de vidas desfeitas pelos 
abusos sobre a classe trabalha-
dora de patrões que, a coberto 
da pandemia, despedem sem 
justa causa, reduzem salários, 
aplicam o Lay Off, a torto e a di-
reito - alguns continuam a laborar 
normalmente - e outros pagam 
apenas 60% do salário corres-
pondente ao esforço financeiro 
disponibilizado pela Segurança 
Social adiando o pagamento da 
sua parte de responsabilidade!
 Enquanto se discute o “Avante!”, 
esquecemo-nos que a oferta 
de transporte publico está 
deficitária, comprometendo a 
saúde de quem dele precisa e 
nunca abrandou a sua actividade 
laboral e, que, no caso concreto 
de Guimarães, foram suprimidas 
as ligações directas de comboio 
para quem se desloca para Lisboa 
obrigando a uma espera de duas 
horas no Porto.
 Enquanto se discute se há ou 
não condições para salvaguardar 
a saúde no recinto da Festa, não 
se fala na liquidação de milhares 
de micro e pequenas empresas e 
na ruína de pequenos produtores 

 Imagino que muitos já estejam 
com os cabelos em pé com a 
apresentação destas ideias. 
“Fascista” ou “anarco-capitalis-
ta” serão alguns dos epítetos 
simpáticos que me dirigirão 
mentalmente alguns leitores. 
Calma, estes argumentos são 
uma provocação.
 Embora efetivamente exista 
quem os defenda (não fui eu que 
os inventei, ouvi-os em platafor-
mas de media, em entrevistas a 
tecnológicos de Silicon Valley e 
de outras paragens).
 E embora defender e acreditar 
nisto não seja o mesmo que 
defender o fim dos Estados ou 
a criação de Estados policiais, 
ou defender André Ventura para 
Presidente da República. Se tudo 
continuar na mesma nas insti-
tuições que nos governam, nas 
suas lógicas internas, que resul-
tado diferente podemos esperar 
no futuro? Ou paramos o ciclo de 
desilusão-descrença que cresce 
em muitos cidadãos no mundo 
ocidental, ou a descrença poderá 
dar lugar à revolta. E o resultado 
não será, certamente, bonito de 
se ver. •

Outra coisa não 
seria de esperar 
de um partido que 
no próximo ano 
completa cem anos 
de vida e que tem 
pautado a sua acção 
ao longo da sua 
existência- mais 
de quarenta anos 
debaixo do regime 
fascista - com 
coragem, coerência e 
responsabilidade na 
luta pelos direitos do 
povo português

agrícolas.
 Enquanto se discutiu o acessório, 
passou ao lado o financiamento 
de 850 milhões de dinheiro publi-
co para o Novo Banco!
 Quanto ao “Avante!”, lá estarei em 
Setembro, sempre que puder. •



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

4800-882 São Torcato - Guimarães

Dra Catarina Roriz Mendes

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

ESPECIALIDADES

"Como seria belo se cada um de 
vós pudesse, ao fim do dia, 

dizer: Hoje realizei um gesto de 
amor pelos outros"

Papa Francisco

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

Inscrições
abertas

Jovens e adultos

Cursos de Inglês

WWW.ATHENEACADEMY.PT

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

SERVIÇO DE CHAPEIRO • PINTURA
ELETRICISTA • MECÂNICA GERAL

CARREGAMENTO DE AR CONDICIONADO
DIAGNÓSTICOS DE AVARIAS MULTIMARCAS

OPORTUNIDADE!

É BOM COMPRAR NO
CENTRO DA CIDADE

O Centro Comercial Villa dispõe de
Excelentes espaços para a instalação
de empresas de serviços e comércio.
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Morreu Mrdakovic, o homem que
veio do Leste para ajudar a fazer história
Um dos obreiros da histórica caminhada de 2007/2008, Mrdakovic, morreu aos 38 anos. Destacava-se pelo 
espírito de abnegação e de trabalho. Vitória realça “exemplar conduta humana” do sérvio. 

12 de abril de 2008. O Estádio D. 
Afonso Henriques recebia mais 
uma partida a contar para a I Liga. 
O Vitória tinha encontro marca-
do com o Boavista e havia mais 
em jogo do que os três pontos. 
Orientados por Manuel Cajuda, os 
Conquistadores embalavam para 
uma época histórica, que culmi-
naria na melhor classificação do 
clube no campeonato – repetindo 

o 3.º lugar alcançado nas épocas 
1968/69, 1986/87 e 1997/98.
  Naquele jogo a contar para a 
27.ª jornada, um golo solitário do 
avançado sérvio Miljan Mrdakovic 
prolongou a senda invencível dos 
vimaranenses.
 Volvidos 12 anos, o nome do ata-
cante fez novamente manche-
tes. No último sábado, dia 23, a 
imprensa sérvia avançava que o 

Com o regresso dos treinos coleti-
vos, Frederico Venâncio sente que 
foi reposta alguma normalidade. 
“Podermos fazê-lo, ao fim de todo 
este tempo, deixou toda a gente 
satisfeita”, sublinhou o central.
 “Duas semanas de treinos são 
suficientes. As ideias da equipa 
são as mesmas, agora é voltar à 
rotina. Os jogadores não esquece-
ram aquilo que vinham a a fazer, 
vamos aproveitar estas semanas 
para fazer recuperar a logística e 
movimentações para que o re-
gresso seja o mais natural possí-
vel”, afirmou, em mais uma das ví-
deoconferências promovidas pelo 
Vitória.
 E há receios neste regresso? 
“Não, porque o clube e os jogado-
res tomaram todas as medidas de 
segurança”, assegurou. No enten-
der do jogador de 27 anos, a prin-
cipal preocupação prende-se com 
as lesões: “Tento preparar-me 
nos treinos para dar estímulos di-
ferentes aos músculos e, assim, 
estar preparado quando chegar o 
primeiro jogo. Temos este tempo 
para nos preparamos e evitarmos 
essa situação. Não conseguimos 
que esse risco fique nos 0%, mas 
vamos trabalhar para que o risco 
seja mínimo”.O que resta da tem-
porada aproxima-se e o primeiro 
adversário neste recomeço é o 
Sporting. Um jogo “muito difícil”, 
no entender do central. Ques-
tionado acerca de um eventual 
melhor aproveitamento da pausa 
forçada por parte do adversário, 
que permitiu assimilar as ideias 
do recém-chegado Rúben Amo-
rim, Venâncio indicou que a para-
gem também foi benéfica para os 
Conquistadores, que recuperaram 
jogadores lesionados. O Vitória 
ainda não ganhou a nenhum clu-
be do top-4 esta temporada. “Não 
temos tido a felicidade dos deta-
lhes. Ainda temos mais três jogos 
contra equipas desse calibre para 
mudarmos os resultados a nosso 
favor”, afirmou. •

O Vitória emitiu, no passado do-
mingo, um conjunto de informa-
ção aos sócios que, “face à pan-
demia de covid-19”, não poderão 
assistir aos jogos disputados no 
Estádio D. Afonso Henriques. 
 “Os detentores de lugar anual 
2019-20 podem optar por levan-
tar um voucher com um crédito do 
valor proporcional aos cinco jogos 
em falta relativamente ao valor to-
tal do lugar anual adquirido (5/17)”, 
informam os Conquistadores.
Na mesma nota informativa, o 

clube vimaranense sublinha que 
associados que “não manifesta-
rem o interesse em optar por esta 
alternativa, assume-se que pre-
tendem ceder o valor do crédito 
ao Vitória Sport Clube de forma a 
ajudar a manter a competitividade 
das suas equipas”
 “Conscientes de que este é um 
período excepcional para todos, 
o Vitória Sport Clube agradece a 
compreensão e colaboração dos 
seus associados. É a hora de nos 
unirmos. É a hora de olharmos o 

futuro juntos. É a hora”, referem os 
Conquistadores. 
 Acerca da questão das quotas, a 
nota informativa disponibilizada 
informa que o clube concederá 
aos associados uma “moratória 
de pagamento das quotas 4 e 5 
(meses em que vigorou o estado 
de emergência). Aos que já efec-
tuaram o pagamento das quotas 
4 e 5 ou que não pretendam ade-
rir a este regime, saberá o Vitória 
Sport Clube retribuir em tempo 
oportuno. •  
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Lugares anuais e quotas: Vitória esclarece
sócios antes do regresso da competição

avançado tinha morrido aos 38 
anos. 
 Nascido na antiga Jugoslávia, o 
atacante representou o Vitória na 
época 2007/2008, tendo aponta-
do sete golos em 32 partidas. Na-
quela campanha, o atancate que 
também representou a seleção 
da Sérvia foi decisivo em vários 
jogos (no triunfo por 2-1 contra a 
Académica, no Afonso Henriques 
e pelo tento apontado no duelo 
contra o Vitória sadino, por exem-
plo).

A “exemplar 
conduta humana”
Conhecido pela abnegação e 
trabalho em prol da equipa, o 
avançado chegou a Guimarães 
com vasta experiência europeia. 
Formado no Partizan, Mrdakovic 
passou por clubes como o Ander-
lecht, o Metalist ou o Maccabi Tel 
Aviv. Foi, no entanto, em Guima-
rães que viveu uma das melho-
res épocas. Apesar dos números 
estarem distantes dos que viria 
a registar a posteriori (no cam-
peonato cipriota, por exemplo), o 
avançado trabalhador foi um dos 
obrreiros da qualificação histórica 
para as eliminatórias da Liga dos 
Campeões.
 Numa nota de pesar, o Vitória 
expresou “as sentidas condolên-
cias à família de Miljan Mrdakovic, 
que faleceu (...) em Belgrado. Num 
momento de dor, há a salientar a 
exemplar conduta humana do 
avançado sérvio”.
 As reações à morte de Miljan 

foram expeditas. “Hoje perde-
mos uma vida jovem, uma gran-
de pessoa e jogador de futebol, 
Miljan Mrdaković. Descansa em 
paz”, referiu o Sindicato dos Jo-
gadores Profissionais de Futebol 
(Sindikat Profesionalnih Fudbale-
ra Nezavsinost). O seleccionador 
da Sérvia, Ljubiša Tumbaković, foi 
dos primeiros a expressar as con-
dolências. “Um amigo acabou de 
me dizer, por telefone, que Miljan 
morreu. Não sei o que dizer. Estou 
triste”, afirmou, citado por vários 
orgãos de comunicação social 
sérvios. O Partizan, clube que o 
formou, também se manifestoo. 
Nas redes sociais, aquele que é 
um dos maiores clubes sérvios, 
escreveu: “Que alcances a glória 
eterna”. 

O nómada que 
regressou a casa
Durante a carreira, Mrdakovic re-
presentou 19 clubes, não tendo 
prolongado por muito tempo as 
estadias nas equipas. Depois de 
sair de Portugal, andou pela Chi-
na, Chipre, Grécia e Singapura 
(onde assinou a melhor época em 
termos de números, com 25 go-
los marcados em 39 jogos). Antes 
de pendurar as chuterias ainda 
jogou com as cores do OFK Beo-
grad, por onde já tinha passado. 
Terminou a carreira na temporada 
16/17.
 O mundo do futebol deu nova-
mente de caras com o nome do 
atacante esta semana. Mrdakovic 
foi encontrado morto, em casa. •

Treinos coletivos 
deixam jogadores 
“satisfeitos”
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MOREIRENSE F. C.

Davidson está contente por vol-
tar a treinar em conjunto. “Estar 
de novo com os companheiros 
de equipa é muito bom. Temos 
de ter cuidados no convívio mas 
é bom voltar a fazer aquilo que 
mais gostamos. Já está algo mais 
parecido com o ‘normal’”, disse, 
em declarações à Vitória Live
 Os treinos em conjunto ocupam 
uma das fases de preparação 
para o regresso à competição 
(que arranca já no próximo dia 4 
de Junho). Na ótica do extremo, 
são dez jogos e dez finais para 
ganhar. “Estávamos numa fase 
muito boa quando tivemos de 
parar mas agora temos dez fi-
nais para conseguirmos bons re-
sultados. O Vitória procura estar 
constantemente na Liga Europa 
e isso engrandece o Clube”, vin-
cou
 A bola volta a rolar no castelo 
daqui a dez dias e, até lá, os jo-
gadores procuram obter a me-
lhor condição física para “voltar 
à competição com uma vitória”. 
“Sabemos que será um jogo difí-
cil diante do Sporting mas temos 

O jogador do Moreirense que tes-
tou positivo ao novo coronavírus 
nos testes realizados em 09 de 
maio, apresentou um resultado in-
conclusivo nos testes mais recen-
tes. A informação foi confirmada 
por fonte do clube à agência Lusa.
 Na última bateria de testes, todos 
os elementos da equipa de Mo-
reira de Cónegos foram testados, 
tendo apenas sido registado este 
caso inconclusivo.
 Como mandam os protocolos, 
o jogador estava em isolamento 
domiciliário após o primeiro teste 
positivo. Agora, o atleta em causa 
vai submeter-se a novo teste no 
decorrer desta semana. Caso acu-
se negativo, será reintegrado nos 
treinos.
 Treinos esses que, a partir desta 
semana, passaram de individuali-
zados a coletivos. O plantel treina 
às ordens de Ricardo Soares e co-
meça a preparar o próximo con-
fronto da I Liga. 
 Nos treinos participaram os jo-
gadores que estiveram cedidos a 
clubes do Campeonato de Portu-
gal. •

Davidson fala em dez finais 
para atingir o objetivo europeu

Covid-19: caso positivo 
passou para inconclusivo

Um dérbi da cidade e outro do Minho: eis os 
desafios no caminho dos clubes do concelho
Clubes concelhios conheceram o calendário das próximas dez jornadas do campeonato. Haverá jogos sete dias por semana e, muitas 
vezes, as partidas vão começar depois das 21h00.

Vitória Moreirense

Haverá futebol de segunda a do-
mingo (exceto em alguns dias de 
julho) aquando do regresso do 
campeonato. Agora, no decorrer 
desta semana, as equipas vima-
ranenses ficaram a saber quando 
entram em campo.
 O Moreirense retoma a I Liga 
num sábado, dia 06 de junho. Os 
Cónegos deslocam-se ao terreno 
do Boavista para jogo a contar 
para a 25.ª jornada. Segundo 
a calendarização avançada, 
será apenas um das várias 
partidas a realizar pelo emblema 
vimaranense a começar às 21h15.
 O primeiro jogo em casa — ainda 
não é certo que os Cónegos 
disputem as partidas no Estádio 
D. Afonso Henriques, como foi 
inicialmente avançado — será no 
dia 12 de junho, uma sexta-feira. O 
embate entre a equipa orientada 
por Ricardo Martins e o Rio Ave 
está marcado para as 19h00.
 Um dos maiores motivos de 
interesse com o regresso do 
campeonato será perceber se a 
formação vimaranense consegue 
expandir a senda invencível. 

O Moreirense disparou em 
fevereiro e, antes da interrupção, 
somava seis jogos sem perder. 
À performance coletiva junta-se 
a individual: o avançado Fábio 
Abreu contribui com golos nessas 
seis partidas e no dia 06 será 
possível perceber se vai continuar 
a somar golos à conta pessoal.
 Nas dez jornadas que faltam 
disputar, o Moreirense terá por 
cinco vezes como adversária uma 
equipa à sua frente na tabela 
(faltam jogos com F.C Porto, 
Sporting CP, Vitória, Rio Ave e 
Famalicão).
 O Dérbi da Cidade de Guimarães 
está marcado para dia 19 de junho. 
Ou seja, caso o Moreirense jogue 
no Afonso Henriques terá apenas 
um jogo para se adaptar antes de 
defrontar o clube vizinho.

Ainda há um dérbi 
do Minho para jogar
O Vitória será a primeira equipa 
do concelho a entrar em campo. 
Os Conquistadores recebem o 
Sporting CP no dia 04 de Junho, 
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1ª LIGA
FAMALICÃO
FC PORTO
BENFICA
VITÓRIA SC
SPORTING
BOAVISTA
SANTA CLARA
RIO AVE
TONDELA
MARÍTIMO
BRAGA
MOREIRENSE
VITÓRIA SETÚBAL
GIL VICENTE
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18
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12
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9
8
8
7
7
6
5
5
4
3

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

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

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

0
1
2
2
2
3
2
4
3
3
3
4
5
6
5
6
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20
15
15
15
14
13
13
12
12
12
9
6
5
4
3

9
6
4
4
4
4
3
4
3
3
3
2
1
1
0
0
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uma quinta-feira, pelas 21h15.
Para além do jogo contra o clube 
de Alvalade, o destaque vai para 
o confronto com o S.C Braga. O 
Dérbi do Minho, que não vai ter 
o ambiente que o caracteriza, vai 
ser disputado no Municipal de 
Braga no dia 25 de junho.
 Ainda não se sabe ao certo em 
que moldes serão transmitidos 
os jogos. O presidente da Liga, 
Pedro Proença, defende que os 
jogos deveriam realizar-se em 
sinal aberto. “A ideia não é só 
defendida por nós, mas também 
na Bundesliga e está a ser 
discutida em Itália.  O público não 
pode aceder aos jogos, queremos 
e tentámos que a entidade 
governamental injetasse dinheiro 
nos canais generalistas (...). 
Assim, as pessoas não estavam 
aglomeradas e fechava-se esse 
ciclo”, afirmou. Há vários clubes 
descontentes com a atuação do 
atual presidente. No entanto, o 
futuro de Pedro Proença só ficará 
decidido numa Assembleia Geral, 
a 9 de junho, marcada depois de 
uma reunião com os clubes. •

condições de vencer e já mos-
tramos a todas as pessoas que 
temos condições para bater de 
frente com todos os adversários 
da Liga”, atestou o ex-Sporting 
da Covilhã. •



João Sousa: “Tenho dúvidas que vá haver
ténis este ano. É difícil prever”

Volta a Portugal mantém datas e passa perto do concelho Xico acerta renovação com Pedro Correia

Não passa por estradas conce-
lhias, mas os amantes de ciclis-
mo podem (à partida) contar com 
a Volta a Portugal a passar perto 
de Guimarães - em Fafe e Fel-
gueiras, por exemplo.
 Isto porque o calendário publica-
do pela União Ciclista Internacio-
nal mantém a A Volta a Portugal 

em bicicleta nas datas progra-
madas pela organização: de 29 
de julho a 09 de agosto.
 Mas se o calendário se mantém 
inalterado, resta agora perceber 
se haverá condições para que 
a prova se realize nos trâmites 
normais
“Estamos a trabalhar um plano 

O Xico Andebol acordou, na pas-
sada sexta-feira, a renovação do 
contrato com o treinador prin-
cipal do plantel sénior, Pedro 
Correia. Depois de vários anos 
a jogar no clube, o vimaranen-
se assumiu o comando técni-
co da equipa na temporada em 
2017/2018.
 Nesta época atípica, o Xico viu 
o percurso rumo ao principal es-
calão do andebol português ser 

interrompido há aproxidamente 
um mês devido ao surto de co-
vid-19.
 Com os devidos cuidados,o Xico 
está já a preprar a temporada 
que se avizinha. O clube vimara-
nense anunciou, nomesmo dia, 
a continuidade de Gustavo Cas-
tro, José Oliveira, David Teixeira 
e Ricardo Fernandes, que com-
pletam a equipa técnica sénior 
do Xico Andebol.•

Ciclismo Andebol

Ténis
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tenista, se realiza”. O n.º 1 do ténis 
português escreveu uma crónica 
no jornal A Bola onde avança que 
continua a treinar em Guimarães 
para se preparar para um even-
tual regresso da competição, 
apesar de não se mostrar otimis-
ta.
 “Neste momento, continuo ape-
nas a tentar perceber qual será a 
melhor altura para voltar. O ténis 
tem esta dualidade. Por um lado, 
é uma das modalidades em que 
o regresso aos treinos parece 
ser mais fácil. Por outro, voltar a 
competir é talvez das mais difí-
ceis, dado que estamos a viajar 
pelo mundo permanentemente”, 
atirou o vimaranense.
 No texto fica patente a dúvida 
quanto ao regresso aos courts. 
Segundo João Sousa, há “muito 
pouca informação”: “O grupo de 
jogadores do top-100 no What-
sApp, do qual faço parte, tem es-
tado pouco ativo. Para já, a única 
certeza é que está tudo suspen-
so até final de julho. Tenho dúvi-
das que vá haver ténis este ano. 
É difícil prever. Penso que tentar 
jogar em agosto será prematuro. 
Vai depender se a ATP quer pro-

longar o circuito até ao final do 
ano, se o quer cancelar e só rei-
niciar em 2021”.

A relva, os jogos
e os livros

Enquanto não há respostas,  João 
Sousa descreveu como tem pas-
sado o tempo. Em Guimarães, 
onde está há cerca de dois me-
ses, junto da família, o tenista 
considera-se “um felizardo”. “Te-
nho boas condições para sobre-
viver. Regressei a casa dos meus 
pais, que é grande, tenho court 
para me treinar e muita natureza 
em redor”, sublinhou.
 “As regras cá em casa são um 
pouco diferentes das que a pro-
fissão me ensinou. Sobretudo os 
das refeições. Aqueles em que 
deleito com os cozinhados da mi-
nha mãe. É cliché, mas a comida 
das nossas mães é sempre a mais 
especial. Cá em casa não somos 
muito de fritos, só que ninguém 
resiste a um arrozinho de cabide-
la e outros petiscos tradicionais. A 
pobre da minha mãe é que já está 
sem ideias, já nem sabe o que há 

de preparar para pôr na mesa, 
mas o que quer que venha é sem-
pre maravilhoso”, afirmou.
Entre livros, realização de tarefas 
domésticas (como cortar a relva) 
e leitura, o atleta não descura a 
preparação física. O vimaranense 
diz que tem aproveitado o tempo 
para ir ao ginásio, mas também 
vou estando por Guimarães, para 
“bater bolas” com o pai. É ele que 
me vai atirando algumas bolas. 
“Coitado, já não dá luta, só nos 
baldes, mas também se diverte. 
Para eles, está a ser bom ter o 
ninho cheio de novo. Para mim, 
está a ser ótimo voltar a uma 
normalidade que, afinal, também 
nunca deixou de ser a minha”, 
afiança.
 Sem a normalidade reestabe-
lecida, o vimaranense vai acu-
mulando saudados de um dos 
epaços mais emblemáticos da 
cidade-berço: o Largo da Olivei-
ra. “É um sítio mítico com alguns 
bares, um local muito bonito no 
centro da cidade. Sim, é um es-
paço de reunião e confraterniza-
ção com os amigos, algo que já 
há algum tempo não faço. E ain-
da é cedo para voltar a fazê-lo”. •
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sanitário e desportivo que se 
adeque às novas regras impos-
tas pela DGS e adaptá-las à Vol-
ta à Portugal. É um trabalho que 
está a ser desenvolvida de forma 
intensa e que esperamos apre-
sentar, na próxima semana, à 
Secretaria de Estado da Juventu-
de e Desporto”, afirmou o presi-
dente da Federação Portuguesa 
de Ciclismo (FPC), Delmino Perei-
ra, à Rádio Renascença.”
 À mesma fonte, o dirigente do 
organismo federativo diz que 
a FPC está a seguir as diretri-
zes que estão a ser desenvolvi-
das pela organização da Volta à 
França: “Apostamos em regras 
sanitárias muito exigentes e ri-
gorosas. Estamos a tentar de-
fender uma atividade profissio-
nal, que é o ciclismo de estrada, 
que se pratica em Portugal, e um 
evento que tem uma dimensão e 
história muito grandes no nosso 
país. Queremos que a Volta 2020 
transmita uma energia positiva e 
que seja vista como um evento 
de retoma do desporto em Por-
tugal, mas reconhecemos que 
estamos a atravessar uma mon-
tanha russa de dificuldades”.
 Caso a Volta saia à estrada, o 
pelotão vai passar por Fafe (9 de 
agosto) e Felgueiras (10 de agos-
to).•

“Tenho saudades da minha vida. 
Daquela a que estou habituado 
há 15 anos, de aeroporto em ae-

roporto, carregando o saco de 
raquetas, de torneio em torneio. 
Aquela em que eu, o João Sousa 
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Covid-19: erro de laboratório terá estado 
na origem dos falsos positivos no Vitória
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I Liga

Dois dos três jogadores que testa-
ram positivo à covid-19 no Vitória 
não estavam infetados e, segundo 
a última edição do Expresso, o erro 
foi do laboratório que a Liga esco-
lheu para testar jogadores e equi-
pas técnicas dos clubes da Primei-
ra Liga de futebol.
 O jornal teve acesso “a uma pe-
quena amostra”, denunciada por 
um médico do Hospital de São 
João, que apontava para apenas 
dois resultados corretos em 11 tes-
tes realizados - a maioria a jogado-
res do Vitória e Famalicão
  A mesma fonte refere que se des-

conhece a dimensão do problema, 
“porque não se sabe quantos mais 
testes foram entregues com desvio 
nos resultados”
 Ao jornal “Expresso” o laborató-
rio - que tem o filho de Luís Filipe 
Menezes, ex-autarca de Vila Nova 
de Gaia, e o filho do presidente da 
Federação Portuguesa de Futebol, 
Fernando Gomes, na estrutura di-
retiva - refuta a existência de falhas 
nos procedimentos, mas confirma 
que “houve médicos de clubes a 
perguntarem porque havia tantos 
positivos”.
 A organização responsável pela 

testtagem foi pronta a reagir. Em 
comunicado conjunto com o Con-
selho de Administração do Hospi-
tal de São João, a Unilabs “refuta 
de forma veemente as conclusões 
alarmísticas, despropositadas e 
sensacionalistas (...) de que os tes-
tes que tem vindo a realizar com 
jogadores profissionais tenham 
dado resultados ‘errados’”. A Liga 
também já se pronunciou, referin-
do que aquele laboratóriorevelou 
ter sido aquele que “melhores con-
dições ofereceu para a quantidade 
e especificidade dos testes pedidos 
pela Direção-Geral da Saúde. •

Jogadores vão fazer testes 24 horas antes de cada partida
Os futebolistas dos clubes da I 
Liga portuguesa vão realizar tes-
tes à covid-19 24 horas antes de 
cada jogo, confirmou à Lusa fonte 
ligada ao processo.
 Já era sabido que o protocolo sa-
nitário previa um rastreio ao novo 
coronavírus 48 horas antes dos 
jogos e outro o mais perto pos-
sível do arranque dos encontros, 
mas a equipa de especialistas da 
Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF) e a Direção-Geral da Saúde 
(DGS) concordaram em testar os 
jogadores apenas 24 horas antes.
 À Lusa, a fonte explica a neces-
sidade desta medida com o curto 
intervalo temporal entre os jogos 
das jornadas a disputar.
 O reatamento do principal cam-
peonato português de futebol 
consta no plano de desconfina-
mento do Governo face à pande-
mia de covid-19, que provocou o a 
suspensão, adiamento e cancela-
mento de praticamente todas as 
competições desportivas.
 Até ao momento, está planeado 
que os jogos vão ser disputados 

Primeira Liga

em 14 estádios. Isto porque os 
estádios de Rio Ave e Desportivo 
das Aves tiveram parecer favorá-
vel da Administração Regional de 

Saúde do Norte. Resta saber se 
o estádio do Moreirense vai con-
seguir entrar no lote de estádios 
que podem receber jogos. •

ARÕES
SANTA MARIA

SERZEDELO
PORTO D’AVE
TORCATENSE

JOANE
CAÇ. TAIPAS

VIEIRA
SANTA EULÁLIA

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

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

PRO-NACIONAL
AF BRAGA 

OP. CAMPELOS
TAGILDE

ASES STA. EUFÉMIA
DESP. S. COSME

UD CALENDÁRIO
CD LOUSADO
GONDIFELOS

SÃO CLÁUDIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1ª DIVISÃO
AF BRAGA

Série C 

PINHEIRO
S. MASCOTELOS

GDCR FAREJA
GRC ROSSAS

FC GANDARELA
PEVIDÉM B
AC GONÇA

ACR GUILHOFREI

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1ª DIVISÃO
AF BRAGA

Série D 

DIV. HONRA
AF BRAGA 

Série B 

SANDINENSES
SÃO PAIO

POLVOREIRA
ANTIME

NINENSE
CELORICENSE

FRADELOS
AIRÃO

VIATODOS
AMIGOS URGESES
BAIRRO FC
RONFE
PICA
RUIVANENSE
LOURO
PONTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Jornada 16
MERELINENSE

PEDRAS SALGADAS
MIRANDELA

S. MARTINHO
MARÍTIMO B

MARIA DA FONTE
MONTALEGRE

CERVEIRA
CÂMARA DE LOBOS

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

CAMP. PORTUGAL
Série A 

SOUTO GONDOMAR
GÉMEOS

CASTELÕES
SÃO FAUSTINO

CALVOS
PINHEIRO

MAIS POLVOREIRA
INFIAS
ABAÇÃO
INFANTAS
MONTESINHOS
SÃO CRISTÓVÃO

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

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

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

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

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

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

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

17º
18º

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

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

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

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

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

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

 

SUPER LIGA
POPULAR

© Direitos Reservados
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Espaços culturais com entrada gratuita em exposições até 30 de junho. Para além dos novos horários,
também há regras (como o uso de máscara obrigatório) e limite de visitantes em simultâneo.

A XXIII edição da Feira de Arte-
sanato de Guimarães, que se iria 
realizar entre 24 de julho e 3 de 
agosto, no Jardim da Alameda de 
São Dâmaso, será adiada para 
2021.  
 “Após ponderadas as várias op-
ções, e não estando reunidas 
todas as condições que garan-
tem a salvaguarda da saúde e 
segurança de todos os interve-
nientes, principal prioridade da 
Organização, entendemos que 
esta é a decisão que, apesar de 
difícil, melhor salvaguarda os in-
teresses da população, dos arte-
sãos(ãs) e de todos(as) aqueles 
que nos visitam”, informa, atra-

vés de comunicado, A Oficina.  
 A Feira de Artesanato de Gui-
marães é um evento cultural 
que tem por missão, para além 
da divulgação e preservação das 
artes e ofícios, privilegiar a pro-
ximidade entre artesãos(ãs) e 
visitantes – fulcral em certames 
desta natureza –, tendo a edição 
de 2019 ultrapassado os 200 mil 
visitantes.  
 Na nota informativa, a organi-
zação agradece a todos os arte-
sãos que se inscreveram nesta 
edição “e espera celebrar o re-
gresso da Feira de Artesanato de 
Guimarães entre 23 de julho e 2 
de agosto de 2021”. •

Feira de Artesanato de 
Guimarães adiada para 2021

 ©
  J

oã
o 

B
as

to
s/

 M
ai

s 
G

ui
m

ar
ãe

s

CIAJG, Casa da Memória e Palácio Vila Flor 
reabrem com novos horários 
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As histórias de quem passou pelo 
Westway LAB moram em curtos vídeos

Em meados de março último, A 
Oficina anunciou o adiamento 
do Westway LAB para outubro. 
O certame, que proporciona 
um encontro internacional de 
profissionais da música em Gui-
marães, estava agendado para 
abril. Enquanto o outono não 
chega e perante uma primavera 
atípica, o festival vimaranense 
quer proporcionar outros en-

contros. 
 Assim, através de vídeos com 
“testemunhos de alguns dos ar-
tistas que estiveram envolvidos 
nas Residências Artísticas” ao 
longo das seis edições do fes-
tival, o Westway LAB quer con-
tornar o distanciamento físico 
inerente à pandemia.
 Esses vídeos serão lançados 
durante os meses de maio e ju-

 © Direitos Reservados

O Centro Internacional das Ar-
tes José de Guimarães (CIAJG), a 
Casa da Memória de Guimarães e 
o Palácio de Vila Flor, situado no 

Centro Cultural Vila Flor (CCVF) 
voltaram a abrir portas na última 
terça-feira. 
 Depois do encerramento força-

do pela pandemia da covid-19, os 
três espaços culturais voltam ao 
ativo com exposições, novas re-
gras e novos horários. Para além 
disso, a entrada nas exposições 
(já lá vamos) é gratuita até 30 de 
junho. 
 Para além do uso obrigatório 
de máscara, as mãos devem ser 
desinfetadas à entrada dos edi-
fícios e o distanciamento social 
de dois metros deve ser assegu-
rado. Mas não é só: no CIAJG, a 
lotação máxima de visitantes em 
simultâneo é de dez pessoas; já 
na Casa da Memória e no Palácio 
Vila Flor, o número desce para 
cinco. De resto, “há também o 
pedido de circulação pela direi-
ta”, não se podendo tocar nos 
objetos expostos no CIAJG e do 
Palácio Vila Flor. Por outro lado, 
na Casa da Memória, “tendo em 
conta o caráter interativo da sua 
exposição, serão fornecidas lu-
vas de uso obrigatório”, lê-se em 
comunicado d’A Oficina. 
 Agora, todos os espaços têm o 
mesmo horário de abertura e en-
cerramento: as portas abrem das 
10h00 às 13h00 e das 15h00 às 
19h00. Contudo, os dias em que 
os espaços podem ser visitados 

diferem. Entre terça-feira e do-
mingo, é possível visitar o CIAJG 
e a Casa da Memória. Já o Palácio 
Vila Flor está aberto de terça-fei-
ra a sábado. 
 Em cada um há exposições di-
ferentes para visitar. Na Casa da 
Memória, a exposição permanen-
te permite o visitante deambular 
entre “as naves ‘Território’ e ‘Co-
munidade’”, que dão “a conhecer 
várias perspetivas da memória 
de um lugar”. E há muito conhe-
cimento para observar — desde a 
“Pré-História à Fundação da Na-
cionalidade, passando pelas So-
ciedades Rurais e Festividades e 
Industrialização do Vale do Ave, 
até à Contemporaneidade”.
 Do outro lado da rua, no CIAJG, é 
possível encontrar “reunidas pe-
ças oriundas de diferentes épo-
cas, lugares e contextos em ar-
ticulação com obras de artistas 
contemporâneos, propondo-se 
uma (re)montagem da história 
da arte, enquanto sucessão de 
ecos, e um novo desígnio para 
o museu, enquanto lugar para 
o espanto e a reflexão”. No ci-
clo expositivo “Caos e Ritmo #1” 
cabem várias “linguagens esté-
ticas”, como a de Hugo Canoilas, 

Susana Chiocca ou Francisco 
Queimadela.
 Já no Palácio Vila Flor, a expo-
sição “Transmissão | Patrícia 
Almeida, Obras 2001-2017” per-
mite “um verdadeiro exercício 
de observação”. “Está aqui reu-
nido um corpo de trabalho forte 
e abrangente, organizado numa 
sequência alargada de imagens 
que exprimem as diversas face-
tas de uma obra”, aponta-se no 
comunicado enviado. 
 Recorde-se ainda que A Oficina 
inaugurou uma loja online “com 
multiplicidade de produtos que 
nos ligam ao passado e ao pre-
sente da história que se faz em 
Guimarães”. Nesta plataforma 
digital, o artesanato ganha um 
papel de relevo, já que é “forte-
mente representado pela arte e 
história que encerra a Cantari-
nha dos Namorados e por uma 
variedade de produtos de Bor-
dado de Guimarães” —  como 
lenços, toalhas, guardanapos, 
bases de copos, sacos aromá-
ticos, entre outras versões cria-
tivas de aplicação deste ofício 
tradicional vimaranense certifi-
cado —, informou a cooperativa 
aquando a divulgação. •

nho e neles poder-se-á ouvir (e 
ver) as histórias que LINCE, :PA-
PERCUTZ, Yosune, We Bless This 
Mess ou The Courettes têm para 
contar sobre a sua passagem 
pelo festival e nas residências 
artísticas realizadas. Os artis-
tas convidados já começaram e 
continuarão, até junho, a desfiar 
memórias da sua passagem por 
Guimarães. Os vídeos estão a 
ser publicados nas redes sociais 
do certame e do Centro Cultural 
Vila Flor.
 O objetivo, lê-se em comuni-
cado d’ A Oficina, é “trazer para 
um primeiro plano uma ideia de 
construção de uma verdadeira 
comunidade” e “criar possíveis 
trajetórias para a criação de no-
vos projetos coletivos”.
 A divulgação do programa com-
pleto do Westway Lab estava 
prevista para março, mas já se 
conheciam alguns nomes do car-
taz, como Mão Morta (em versão 
Redux) ou Rob Challice, agente 
de artistas como Bon Iver. O fes-
tival terá lugar de 14 a 17 de ou-
tubro.•
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Quarta-feira 27 de maio

Farmácia Barbosa
Largo do Toural - Tlf: 253 516 184

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

Quinta-feira 28 de maio

Farmácia Avenida 
Avenida D. João IV  - Tlf: 253 521 122

Sexta-feira 29 de maio

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

Sábado 30 de maio

Farmácia Lobo 
Avenida Londres  - Tlf: 253 412 124

Domingo 31 de maio

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

Segunda-feira 01 de junho

Farmácia Hórus
Largo do Toural - Tlf: 253 517 144

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

Terça-feira 02 de junho

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

*Em regime de disponibilidade
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Portugal à mesa com

“É o momento em que as mulheres 
saem das tocas; as Bexigas, a Pa-
peira, a Maria da Viela, que passam 
a vida pelas estradas com a canas-
tra à cabeça e o pé descalço, as 
matosinheiras, as da Afurada, qua-
se sempre de luto, porque o mar 
lhes leva os homens e os filhos. 
Conheço-as todas de pequeno
 Não há terriola se seis cavadores 
submersa pelos montes, onde a 
sardinha não chegue, viva da cos-
ta.
 Ouve-se o chapinhar das redes 
que se levam e o grasnido das 
gaivotas assustadas. As mulhe-
res gritam. Sobem os lanços. Duas 
engalfinham-se. Os almocreves 
caminham à frentes dos burros 
inalteráveis. As vareiras carregam 
à pressa as últimas canastras.
 O batel, três homemns e outras 
tantas redes. São às centenas, é 
uma frota que distingo pelas ve-
las para lá do areal, e que, no azul 
desmaiado e na névoa a dissolver-
-se parecem suspensos no ar. 
 Todas as tardes entram na barra 
uns atrás dos outros, em fila, para 
despejarem nas linguetas visco-
sas o peixe miúdo que salta aos 

montões nas cavernames.  É nes-
ta epoca que reaparecem os ban-
dos de homens magros tisnados, 
as mulheres descalças com a saia 
pela cabeça, para disputarem a 
quem mais dá os lotes de sardinha 
dispersos pelo areal.
  Os grupos discutem na lingueta, 
as mulheres apregoam, e chegam 
mais batéis que despejam as pe-
dras os montes viscosos de prata 
– Quem dá mais? Quem dá mais?
 Carregam-na os almocreves nos 
burros canastreiros e os do Douro 
nos barcos rabelos de grande vela 
latina, com os arrais de pé sobre 
a gaiola de pinho descascada, os 
vareiros às costas, com a vara 
atravessada no ombro e um cesto 
em cada ponta, os resgatões que 
a acamam em gigos ou a salgam 
no fundo das barracas, as sanjoa-
neiras e as vareiras que de perna 
à mostra e a canastra à cabeça 
correm pela estrada ribeirinha, a 
caminho do Porto”.
 Há quem diga que o tamanho 
pouco importa. O tamanho da sar-
dinha quanto maior for, pior é a 
sua qualidade. 
 Viva a sardinha bivinha!

Envie as suas sujestões para: leitor@maisguimaraes.pt

Mário Moreira

Bom apetite! Um abraço gastronómico.

“E até os famintos esperam 
os dias em que a sardinha 
é tanta que se dá, a quem a 
leva, fazendo-se quinhão dos 
pobres”

Farmácias
de serviço

Dê sangue!

Todas as Terças-feiras
das 14h30 às 19h00

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

Local Casa do dador (Azurém)

COLHEITA PERMANENTE

O que acontece 
na sua rua,

no seu bairro, 
na sua freguesia...

É NOTÍCIA!

INFORMAR
CONTAMOS CONSIGO PARA

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

GERAL@MAISGUIMARAES.PT     FACEBOOK.COM/MAISGUIMARAES

RIGOR, INDEPENDÊNCIA E PLURALIDADE

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

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

Os Pescadores – Raul Brandão

“Sardinha na Grelha”
© Direitos Reservados

Comprar bem fresca, tamanho mé-
dio e de escama firme. Adicionar o 
sal grosso pouco antes de as levar à 
grelha, que deve estar bem quente. 
Grelhar por cinco minutos de am-
bos os lados. Deve ficar suculenta. 
Grelhar a sardinha demais, torna-a 
seca e com perda de sabor. Acom-
panha com pimentos assados, 
temperados com; azeite, oregãos, 
alho picado e gotas de vinagre.

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


MAIS SAL SALGADO ALMEIDA

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

ASSINATURAS 253 537 250

maisguimaraes.pt

Soudani e 
Ricardo lembram 
conquista da 
Taça de Portugal

Pontos de Vista Teleférico

Última

Há sete anos, no Estádio do Jamor, o Vitória leva de vencida a formação do SL Benfica e traz a Taça para Guimarães

Sugestão

Cinema

Cinco anos depois de “Temos 
De Falar Sobre Kevin”, Lynne 

Ramsay relizou este filme com 
Joaquin Phoenix no papel de 

um veterano traumatizado que, 
depois de vários anos ao serviço 
da Marinha norte-americana e 
do FBI, Joe sofre de stress pós-

traumático. 
No estilo narrativo a que nos 
habituou, Lynne Ramsay tem 

em Joaquin Phoenix o seu 
melhor trunfo, que é exemplar 

na forma como externaliza uma 
dor latente

Seguimos a história de Joe, 
que tenta asalvar a filha de um 
senador, mas vê-se arrastado 

para uma conspiração de 
proporções inimagináveis.

Para ver na RTP 1, pelas 01h30, 
no sábado.•

Transporte
gratuito

para a cidade

Mortes 
por covid-19

Três freguesias vimaranenses 
colocaram, esta semana, um 

autocarro a fazer o transporte 
das populações até à cidade 

de forma gratuita. O “autocarro 
funcionará enquanto a rede 

de transportes pública não for 
retomada”, diz o comunicado 

redigido pelas juntas

Até ao fecho desta edição
eram 31007 o número de
casos confirmados com

Covid-19. Havia ainda
1805 pessoas a aguardar
resultados laboratoriais.

O novo coronavírus já
provocou 1342 mortes em

território nacional 

Nunca Estiveste Aqui, 
de Lynne Ramsay

Os dois autores dos golos contra 
o SL Benfica, na final da Taça de 
Portugal, que o Vitória conquistou 
há sete anos estiveram à conver-
sa com Neno.
 Ricardo, lateral que atua na 
Premier League, ao serviço do 
Leicester e Soudani, avançado 
argelino que veste as cores do 
Olympiakos lembraram o jogo e 
os momentos que passaram de 
“rei ao peito”.
 Soudani mostrou agradecimento 

ao Vitória, onde conquistou “o pri-
meiro título” no futebol europeu. 
Ricardo lembrou as palavras de 
Neno antes do jogo, que lembrou 
a importância do jogo. “Quando 
rematei e vi que a bola  entrou, só 
quero correr. Abri os braços. Não 
dá para pensar”, lembrou. “Por 
muito que se ganhe no futuro, o 
título será sempre especial. Foi o 
primeiro. Numa época de muitas 
dificuldades, de mudança”, recor-
dou Ricardo Pereira.•
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLr9ogxGQBEHKh-G7JKgCMky4afmGjN97t

