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A MAIS GUIMARÃES LEVA ATÉ SI

O QUE DE MAIS IMPORTANTE 
ACONTECE NA CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO

QUASE 200 VIMARANENSES FOTOGRAFARAM A 
BIODIVERSIDADE A PARTIR DE CASA

CRISTIANO RONALDO:
OS FILHOS DO CRAQUE VESTEM 
ROUPA DE LOJA VIMARANENSE

RODRIGO AREIAS:
"A SOLUÇÃO É RESPIRAR FUNDO"

A LUTA DA
COMUNIDADE LGBTI

NUMA CIDADE
ONDE O ASSUNTO

"AINDA É TABU"

A ALIMENTAÇÃO NUMA
NOVA ROTINA:

DICAS E CONSELHOS
DA NUTRICIONISTA

VIRGÍNIA MARQUES 

+ CIÊNCIA

A BRAÇOS COM
UMA PANDEMIA,

A EUROPA  ASSINALA
O SEU DIA EM CASA



03

MAIS GUIMARÃES N85 MAIO 2020

https://www.facebook.com/events/233050241316423/
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Mais Guimarães – A Revista é um órgão de 
comunicação independente e plural ao serviço de 
Guimarães e de todos os Vimaranenses.

Estas são as linhas que a definem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vivemos hoje, no aqui e agora, um 
momento ímpar da nossa história. 
Ninguém, dos que possam ler este texto, 
existiu em período semelhante. Quando 
escrevemos nestas páginas, arriscamo-
nos a ser lidos e estudados daqui a 
décadas, séculos até. Por esse motivo 
é importante que, quando esse outro 
tempo vier, percebam efetivamente o 
que vivemos agora, como o vivemos, o 
que sofremos, como reagimos e como… 
assim todos desejamos, vencemos esta 
pandemia da covid-19. Que essa narrativa 
seja de união, de força, de querer, um 

relato heróico, contendo verdade em si..
Sempre defendi que a nossa missão, da 
comunicação social, é narrar o presente, 
com conteúdos, relatos e palavras que 
se transformarão em memória futura. 
Desempenhamos um fundamental 
papel na construção de sociedades 
melhores, comunidades que, tendo um 
real conhecimento do seu presente e 
passado, alicerçam convenientemente os 
dias que se seguirão.

É importante que os jornalistas 
e todos os que exercem atos de 

informar tenham consciência disto, do 
papel importantíssimo e da enorme 
responsabilidade da atividade que 
exercem. De como relatos enviesados 
ou deturpados das realidades que 
presenciam podem ter consequências 
muito negativas na estruturação do 
futuro, do seu futuro e do futuro dos seus.

Esta é a nossa missão. Assumamo-la 
com elevada ética, com rigor, e com 
liberdade. Que continuemos a escrever a 
história dos dias, e que estes sejam, em 
breve, bem melhores.

INFORMAR,
E ESCREVER A HISTÓRIA
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ESTAMOS
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Maxvitória - Mediação Imobiliária, Lda | Lic. 15114 AMI
Avenida D. João IV, 560A | 4810-553 - Guimarães, Portugal

     253 421 390 |     vitoria@remax.pt |     www.gruporemaxvitoria.pt
     facebook.com/gruporemaxvitoria/

VITÓRIA

Reabrimos cumprindo todas as indicações
da DGS, mudando a nossa forma de trabalhar,
para garantir, acima de tudo, a saúde dos
nossos clientes e colaboradores.

Horário de funcionamento reduzido

das 10h00 ás 19h30
a meio da Av. D. João IV

https://www.facebook.com/gruporemaxvitoria/?fbclid=IwAR2cGq3RhFAKN204gY4UzYTniDw2D3ipt_922aFBUJg0SCsbXI4OsGCBbN4
https://www.facebook.com/gruporemaxvitoria/?fbclid=IwAR2cGq3RhFAKN204gY4UzYTniDw2D3ipt_922aFBUJg0SCsbXI4OsGCBbN4
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TEXTO: PEDRO CASTRO ESTEVES . FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Quase 200 pessoas participaram de-
safio lançado pelo Laboratório da Pai-
sagem, em abril, numa iniciativa que 
passava pela promoção da biodiver-
sidade junto da população através da 
fotografia. Segundo o Laboratório, os 
vimaranenses “responderam positiva-
mente, encontrando e a fotografando 
várias espécies junto às suas residên-
cias, em tempo de confinamento”.

O repto decorreu ao longo do mês de 
abril, à boleia do City Nature Challen-
ge 2020, um desafio à escala mundial 
que motivou a participação de várias 
dezenas de vimaranenses de muitos 
pontos do concelho, como Aldão, Costa, 
Fermentões, Penselo, S. João de Ponte 
ou S. Torcato.

“Estamos muito contentes com a parti-
cipação dos vimaranenses, atendendo 
às limitações a que o confinamento nos 
obrigou. Tínhamos previstas diversas 

atividades com escolas, empresas 
e instituições e, claro, também com 
a comunidade em geral, mas face à 
situação de pandemia fomos obrigados 
a reformular, encontrando esta solução 
diferente, mas que se revelou muito de-
safiante”, referiu Ana Pinheira, investi-
gadora do Laboratório da Paisagem em 
nota informativa. “Desta forma, mos-
trámos que, mesmo no nosso jardim 
ou da janela da nossa casa, podemos 
observar muitas espécies de plantas e 
animais, fundamentais para os nossos 
ecossistemas”, notou.

De entre as muitas espécies que os 
vimaranenses submeteram através 
da aplicação móvel Biodiversity GO!, 
destacam-se os artrópodes, as plantas 
e as aves. 

Várias das observações não faziam ain-
da parte da base de dados da biodiver-
sidade de Guimarães, que já ultrapassa 

as três centenas. 

Um deles é o Dedo-do-diabo (Clathrus 
archeri), “um fungo nativo da Austrália 
e Tasmânia, introduzido na Europa, 
Ásia e América do Norte”, revelou o 
Laboratório. “Apesar do aspeto, não 
é tóxico e é bastante inócuo e foi 
encontrado na freguesia de Abação”, 
acrescentou. Em Aldão foi captado um 
Pintarroxo (Carduelis cannabina), espé-
cie comum na Europa, no oeste da Ásia 
e no norte da África, segundo a nota.

Já na Vila de Ponte, foi encontrada 
uma Cobra-de-escada (Rhinecis sca-
laris). O Laboratório da Paisagem refe-
re que se trata de um réptil que pode 
chegar até aos 160 cm de compri-
mento, tem corpo em tom creme, com 
manchas escuras, e os juvenis desta 
espécie possuem marcas dorsais em 
forma de escada, explicando a origem 
do nome.

QUASE 200 
VIMARANENSES 
FOTOGRAFARAM 
A BIODIVERSIDADE 
A PARTIR DE 
CASA
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Em junho de 1985, os vimaranenses 
que se deslocaram a uma tabacaria 
local e pagaram 25 escudos pelo jornal 
“O Povo de Guimarães” leram esta 
notícia: “Hoje é assinado o tratado de 
adesão de Portugal às Comunidades 
Europeias. É, por isso, independen-
temente da posição que possamos 
assumir sobre esta adesão, um dia 
histórico. (…) Aderiram à CEE, a partir 
de 1973, a Grã-Bretanha,a Dinamarca 
e a Irlanda. Em 1981 foi admitida a Gré-
cia. Agora (vamos lá ver) será a vez de 
Portugal e Espanha. Coisa complicada 
esta de aderir à CEE”. 

Complocada ou não, deu-se, A união foi 
oficializada em 1986, em 1993 o nome 
da família mudou: Portugal, o 11.º país 
a entrar (juntamente com Espanha), 

tem agora a companhia de 26 países 
na União Europeia. “Mãe amorosa”, 
como a descreveu José Saramago, no 
livro “Jangada de Pedra”, a Europa viu 
a construção de que mais se orgulha 
perder o chavão “500 milhões de pes-
soas, 28 países”. O Reino Unido formali-
zou a separação este ano e disse adeus 
à casa que ajudou a arquitetar.

A Europa dos 27 assinala no dia 09 de 
maio o “Dia da Europa”. "Este ano, as 
instituições europeias desejam prestar 
uma homenagem especial, através de 
uma série de atividades em linha, aos 
numerosos europeus que, num espírito 
de solidariedade, ajudam a União Euro-
peia a superar a crise do coronavírus", 
refere a União Europeia, através do 
sítio disponibilizado para o evento. O 

organismo disponibiliza também teste-
munhos de vários cidadãos europeus 
para descobrirmos "histórias europeias 
de solidariedade e esperança que nos 
encorajem a todos a mantermo-nos 
fortes. "Não é na divisão que avança-
mos, é na união: com os investigadores, 
o corpo médico, cientistas, professores, 
amigos e os vizinhos nos bastidores".

Todos os anos, no Dia da Europa, come-
morado a 9 de maio, festeja-se a paz 
e a unidade do continente europeu. A 
data assinala o aniversário da histórica 
"Declaração Schuman". Num discurso 
proferido em Paris, em 1950, Robert 
Schuman, o expôs a visão de uma nova 
forma de cooperação política na Euro-
pa, que tornaria impensável a eclosão 
de uma guerra entre países europeus.

ESTE ANO, NO DIA DA EUROPA, AS 
INSTITUIÇÕES EUROPEIAS VÃO PRESTAR 
UMA HOMENAGEM AOS NUMEROSOS 
EUROPEUS QUE "AJUDAM A UNIÃO 
EUROPEIA A SUPERAR" A PANDEMIA

A BRAÇOS COM 
UMA PANDEMIA, A 
EUROPA  ASSINALA O 
SEU DIA EM CASA
TEXTO: MAIS GUIMARÃES
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JOVEM DE 15 ANOS CRIOU UMA PÁGINA NO INSTAGRAM ONDE EXPÕE OS SEUS DESENHOS. E DEIXA 
CONSELHOS A QUEM AINDA NÃO SE ADAPTOU AO DISTANCIAMENTO SOCIAL.

OS DIAS DE ISOLAMENTO DE SORAIA 
SÃO PREENCHIDOS PELO DESENHO 

REDES SOCIASI

TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES . FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS 

A página _suh_world_, no Instagram, 
leva-nos ao imaginário de Soraia Cos-
ta, de 15 anos, ao longo do isolamento 
social. Pelos quadradinhos que desli-
zam pelo perfil, as cores são mais que 
muitas e há temas que se repetem 
mais do que os outros, como o K-pop, 
um género musical que surgiu na 
Coreia do Sul e que, nos últimos anos, 
afirmou-se predileto de muitos jovens 
pelo globo fora. 

A cultura pop também é predominante 
e reflete os passatempos de Soraia: 
ouvir música (principalmente K-pop e 
indie pop), ver séries e filmes. Por isso, 
para há desenhos de Jimim, dos BTS, 
Ariana Grande ou Troye Sivan, mas 
também das personagens Harry Potter 
e Cruela Devil.

“Costumo desenhar mais caras e 
inspiro-me em várias contas do 
Instagram. Mas acho que, principal-
mente, deixo a minha imaginação fluir 
e acrescento o meu toque”, explica. 
Por casa, os desenhos ocupam-lhe 
boa parte do dia — quando está mais 
inspirada, porque às vezes não tem 
“tanta vontade” —, mas também há 
tempo para séries, por exemplo. E isso 
tornou o seu isolamento “mais fácil”. 
É que Soraia não se isolou há um 
mês, mas sim há dois anos. Foi-lhe 
diagnosticada leucemia linfoblástica 
aguda de células T aos 13 anos. Boas 
notícias: essa batalha está quase ga-
nha: “Em junho acabo o tratamento”, 
indica.

Foi a partir dessa idade que, maiori-

tariamente confinada ao seu quarto, 
levou “a sério” o desenho. Algo que, 
diz, também herdou do pai, “que faz 
desenhos de joalheria”. “Fui aprenden-
do com ele ao longo dos anos”, conta. 
Se o pai também aprendeu? “Acho que 
sim, aprendemos todos uns com os 
outros”, responde Soraia.

Do seu quarto, onde há posters da 
cantora Melanie Martinez, a jovem 
colore os seus dias desde há dois anos 
com desenhos que, agora, vão preen-
chendo o seu Instagram. Para quem 
está farto de estar em casa (ainda que 
já estejamos em fase de desconfina-
mento), a aspirante a tatuadora e can-
tora deixa um conselho muito simples: 
“Podem fazer o que querem enquanto 
podem aproveitar e dar valor.”
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TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Numa altura em que estamos em casa 
tempo que o habitual, os nossos hábi-
tos ficarão mais desequilibrados? 

Sim e não. Tudo vai depender da forma 
como estamos a lidar com esta situa-
ção. Claro que existem alguns cuidados 
a ter. É interessante ter cuidado espe-
cial com a qualidade do que comemos. 
Quando saímos da nossa rotina, é difícil 
entrar numa outra. Então, há sempre 
um período de adaptação. Por isso, é 
importante ter em atenção a qualidade 
do que comemos. 

De que forma?

Podemos dar uma vista de olhos à 
roda dos alimentos e tentar perceber 
se estamos a consumir um bocadinho 
do cada grupo. E devemos ter uma ali-

mentação o mais simples possível, sem 
aquelas bolachinhas ou biscoitinhos. 
Há rotinas importantes de se manter: 
beber muita água, comer muitos ve-
getais. E há um outro aspeto: estan-
do com mais tempo, estamos mais 
suscetíveis às publicidades alimentares. 
Vemos mais televisão, estamos mais 
tempo nas redes sociais… pode ser um 
problema porque, como sabemos, a 
indústria alimentar está sempre a tentar 
interferir nas nossas escolhas. E é por 
isso que devemos estar mais atentos à 
publicidade alimentar, tanto enquanto 
adultos como no que diz respeito aos 
mais novos.  

E também deixamos alguns hábitos, 
como comer fora…
Não há restaurantes, não há comidas 
fora. Muitas pessoas estavam a perder 

o hábito de cozinhar e este é um aspeto 
muito benéfico desta altura: está-nos 
a obrigar a cozinhar e isso é muito 
importante. 

Para cozinhar em casa e de forma 
saudável, o que devemos apontar na 
nossa lista de compras?

Antes de chegar a uma lista de com-
pras, é preciso fazer uma ementa. É 
extremamente importante organizar a 
semana e minimiza as nossas idas ao 
supermercado. Assim, conseguimos 
olhar para a despensa e frigorifico e 
ver, realmente, o que é que precisamos. 
Tem também outra vantagem: mini-
mizar as refeições que vão surgir por 
fome emocional. Se tivermos definido 
o que vamos comer em determinado 
dia e se tivermos determinado desejo, 

A ALIMENTAÇÃO NUMA NOVA ROTINA:
DICAS E CONSELHOS DA NUTRICIONISTA 
VIRGÍNIA MARQUES
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estipulando uma refeição para o jantar, 
por exemplo, minimiza a probabilidade 
de extrapolar para outras coisas menos 
interessantes nutricionalmente falando. 
Na lista de compras, temos de incluir 
todos os grupos de alimentos: hidratos 
de carbono saudáveis, proteína, vege-
tais, frutas, gorduras de boa qualidade, 
como os frutos secos ou o azeite. Te-
mos também de incluir, eventualmente, 
alguns laticínios. E organizar a lista das 
compras por setor alimentar também 
é uma estratégia, porque minimiza o 
tempo no supermercado e otimiza o 
nosso próprio tempo. Devemos esco-
lher alimentos que estejam embalados 
e não expostos, principalmente neste 
contexto da pandemia. E estar atento 
ao prazo de validade, porque quanto 
mais longo, melhor para esta altura. 

Por outro lado, nesta altura em que 
estamos mais parados, podem surgir 
alguns distúrbios a nível digestivo. 
Como contornar esses desconfortos? 

O nosso intestino começa a querer 
tornar-se mais preguiçoso, o que é 
perfeitamente compreensível. Por-
que o intestino gosta imenso de duas 
coisas: água e exercício físico. E se não 
estipularmos rotinas, essas duas coisas 
ficam aquém do que seria necessário. 
O exercício ficará de lado no caso de 
muitas pessoas que não estejam com 
muita paciência, o que eu desacon-
selho. Têm mesmo de fazer de fazer 
exercício físico. A água é sempre uma 
luta e há estratégias a adotar, como 
ter a garrafa visível, ter um lembrete. E 
muita gente fazia isso, mas, numa nova 
rotina, deixa-se esse hábito um pouco 
de lado. Uma das formas de fazer com 
que o nosso intestino volte a funcionar 
como sempre é beber água e exercitar. 

Há mais estratégias, como o consumo 
de fibras e vegetais. O consumo de tos-
tas, bolos e outros excessos, que fazem 
parte, podem causar enfartamentos, 
azia ou produção excessiva de gases. 

Falou da questão das refeições emo-
cionais e dos excessos que devemos 
controlar. Mas como o fazemos numa 
altura de ansiedade e incerteza?

É importante termos consciências 
dos nossos atos, porque só assim os 
vamos alterar. A maioria dos problemas 
de excesso de peso e obesidade está 
relacionada com questões emocionais. 
Alimentamos as nossas emoções em 
vez de alimentar o nosso organismo. 
Quando estamos numa situação má, 
queremos sair da mesma; para isso, va-
mos buscar algumas fontes de prazer, 
de preferência imediata. Então, quando 
nos sentimos ansiosos e receosos, a 
maneira mais fácil de ter prazer mais 
fácil é através da comida. Mas temos 
de analisar: depois de comer, sentimo-
-nos bem, estamos bem ou estamos 
frustrados, enjoados ou com peso na 
consciência? A sensação de bem-es-
tar que procuramos com a comida, 
vamos ter depois de comer? Há outras 
formas de prazer imediato e as pessoas 
esquecem-se. Por que não ler um livro, 
ver uma série, brincar com os filhos, 
tomar um banho quente relaxante? 
Outra questão está relacionada com ter 
consciência do que comemos quando 
realizamos certas atividades. Se pegar-
mos num pacote de bolachas e formos 
para a frente da televisão, podemos 
não ter perceção do que comemos. Te-
mos de perceber, portanto, se estamos 
a alimentar as emoções ou organismo. 
Temos de olhar para o que comemos 
com sentido crítico, porque temos 

noção da quantidade que estamos a 
ingerir. Depois, devemos ter atenção à 
quantidade de fibra que consumimos.
 
E como podemos aplicar essas dicas 
aos hábitos alimentares crianças? 

As crianças têm de deixar de ser agen-
tes passivos e passar a ser agentes 
ativos. Não podemos dizer a uma 
criança que ela tem de comer sopa. É 
muito mais interessante pegar nessa 
criança e fazê-la ajudar a confecionar a 
sopa: a descascar ou a lavar os alimen-
tos, por exemplo. Porque se participar 
na confeção da sopa, vai sentir o peso 
da responsabilidade e aceitar melhor a 
refeições. As crianças também gostam 
de tomar decisões. Por isso, é muito in-
teressante perguntar à criança se quer 
maçã ou pera, em vez de perguntar 
o que quer para sobremesa.  Depois, 
outro aspeto é a publicidade alimentar, 
mais uma vez. Elas entendem muito 
bem as coisas que os adultos acham 
que elas não entendem. Se explicar-
mos que certo produto pode desen-
volver certas doenças ou cáries, por 
exemplo, elas percebem. E também 
não é correto olhar para os alimentos 
como castigo ou gratificação. Porque 
há pais que dizem: “Se te portares 
mal, comes sopa. Se te portares bem, 
comes um bolo”. Aí, a criança desen-
volve um sentimento negativo para o 
resto da vida em relação à sopa, por 
exemplo. O mesmo para os doces, 
porque vai achar que a recompensa 
vem em forma de chocolates ou bolos. 
E isto tem repercussões ao longo 
da vida. Por isso é que muita gente, 
quando tem um dia mau, pensa que 
merece comer determinada coisa, e 
isto está associado às nossas primei-
ras memórias.
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

O Centro Ciência Viva de Guimarães – 
Curtir Ciência entregou as primeiras 50 
viseiras de proteção produzidas nas suas 
impressoras 3D neste tempo de confina-
mento. A entrega foi formalizada junto de 
Crisália Alves, Coordenadora do Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Guimarães. 
As viseiras de proteção destinam-se aos 
operacionais que estão no terreno nesta 
fase de pandemia.

Os equipamentos estão a ser impressos 
nas impressoras 3D do Centro Ciência 
Viva de Guimarães numa altura em que 
este espaço público está encerrado devi-
do à pandemia. 

O compromisso inicial do Centro instala-
do na Antiga Fábrica de Curtumes Âncora 
passava por produzir 200 viseiras de 
proteção, mas face aos vários pedidos 
que foram chegando ao Centro, quer 
de instituições quer de profissionais de 
saúde a título individual, esse número 

será duplicado. 

O Curtir Ciência entendeu que não podia 
deixar de dar o seu contributo neste 
enorme esforço que está a ser feito 
junto das populações. Além das viseiras 
de proteção, o Centro Ciência Viva está, 
também, a produzir peças de suporte 
para as máscaras cirúrgicas. Estas peças 
garantem mais conforto aos seus utiliza-
dores na medida em que evitam que os 
elásticos tenham que ser presos nas ore-
lhas. Muitos dos operacionais no terreno, 
em particular profissionais de saúde, 
saudaram a iniciativa do Curtir Ciência e 
solicitaram exemplares destas peças.  

“Temos a responsabilidade de olhar para 
a comunidade em que estamos inseridos, 
mais ainda neste período sem igual que 
vivemos. O Curtir Ciência não podia dei-
xar de contribuir para tentar minimizar os 
efeitos desta pandemia”, refere o Diretor 
do Centro.  

Uma das oficinas científicas do 
Centro Ciência Viva de Guimarães 
consiste na criação de um Cabeçudo 
Ecológico. A atividade sensibiliza 
para a importância da reutilização de 
materiais e é amiga do ambiente na 
medida em que o cabelo do boneco 
é composto por sementes de relva. 
Às crianças é pedido que reguem 
bem, diariamente, as sementes es-
condidas na cabeça do boneco. Caso 
contrário, o cabelo não crescerá e 
morrerá. E com o cabelo morrerá 
também o seu portador. 

É o que precisamos de fazer no que 
toca à Democracia e à Liberdade. 
De tanto consideramos (pelo menos 
as gerações mais novas) que são 
conquistas irrevogáveis, esquece-
mo-nos muitas vezes de cuidar de 
uma e da outra. De regar. E quando 
assim é… chegamos a este facto: há 
atualmente no Mundo mais regimes 
autoritários do que democracias.
 
Adaptação de um texto que o autor escreveu 
a pedido do Núcleo de Estudos do 25 de abril 
para assinalar os 46 anos da Revolução dos 
Cravos. 

No Dia Nacional dos Cientistas 
(16 de maio) não perca o Festival 
de Ciência Online da Rede de 
Centros Ciência Viva. A Ciência 
ao seu encontro!

Viseiras de proteção que o Centro 
Ciência Viva de Guimarães vai 

produzir para satisfazer os pedi-
dos de instituições e profissionais 

de saúde. 

ONLINE

400

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

https://www.asimobiliaria.pt/
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Rua D. João XXI, 331
4810-242 Guimarães

AGÊNCIA GUIMARÃES 918 646 463

www.ASimobiliaria.pt

SERZEDELO, GUIMARÃES

49.500€

NC/EE

ASG20015

8 280m² 6580m²

AZURÉM, GUIMARÃES

83.000€

1 270m²
ASG20017

SANDE S. MARTINHO, GUIMARÃES

94.000€

2 1 100m²
ASG20018

ASG20013 ASV20006 ASG20007

CREIXOMIL, GUIMARÃES

110.000€

NC/EE

3 3 240m² 162m²
ASG20020

ATÃES, GUIMARÃES

120.000€

NC/EE

3 2 129,5m² 222m²

MOREIRA DE CÓNEGOS, GUIMARÃES

129.000€

NC/EE

4 2 130m² 620m²

SELHO S. JORGE, GUIMARÃES

134.000€

NC/EE

3 2 122m²

PONTE, GUIMARÃES

190.000€

NC/EE

4 2 170m² 608m²
AST20009

ASF20021 AST20023 ASG20023  ASG20012

ASG20024 ASG20011 ASG20010 ASG20026

COSTA, GUIMARÃES

220.000€

NC/EE

4 4 157,5m²

SOUTO S. SALVADOR, GUIMARÃES

229.000€

3 4 220m² 450m²

SOUTO S. SALVADOR, GUIMARÃES

234.000€

6 3 277m² 1565m²

ATÃES, GUIMARÃES

250.000€

NC/EE

4102m²

CONDE, GUIMARÃES

285.000€

4 4 394m² 630m²

PRAZINS STA. EUFÉMIA, GUIMARÃES

300.000€

NC/EE

3 3 360m² 600m²

PRAZINS STA. EUFÉMIA, GUIMARÃES

320.000€

NC/EE

3 3 360m² 750m²

BARCO, GUIMARÃES

482.500€

NC/EE

2250m² 3400m²

BAIXA DE PREÇO

Clique Aqui!
E conheça os 

nossos imóveis!

https://www.asimobiliaria.pt/
https://www.asimobiliaria.pt/
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SÉRIES, FILMES E DISCOS: 
AS NOSSAS ESCOLHAS

CULTURA

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

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

"Hollywood" 

Estreou no primeio dia de maio. Um re-
gresso ao passado hollywoodesco, em 
que (quase) toda a gente escondia um 
segredo. Uma história com nomes reais 
e histórias mais felizes, onde o racismo 
e a homofobia se combatem.  

SÉRIES 

“Graças a Deus"

História baseada nos factos reais relati-
vos aos abusos sexuais praticados por 
Bernard Preynat, ex-padre em Lyon. O 
filme de 2018 está disponível para ver 
na RTP Play. Vencedor do Urso de Prata 
no Festival de Cinema de Berlim.  

"O Milagre na Cela 7"

Remake turco de um original sul-corea-
no para ver na Netflix. O filme mostra 
o melhor e o pior do ser humano e já 
emocionou muitos dos que o viram, 
que torcem para que a pequena Ova 
alcance o seu objetivo.

"The Death and Life of Marsha P. John-
son"

No mês em que se assinala o Dia Inter-
nacional da Luta contra a Homofobia e 
Transfobia, nada como rever o docu-
mentário sobre a heroína dos direitos 
LGBT. Também na Netflix.

FILMES 

"A Herdade"

Teve estreia mundial no Festival Inter-
nacional do Festival de Veneza e agora 
é uma série. A saga de uma família, pro-
prietária de um dos maiores latifúndios 
da Europa, a sul do Tejo, a partir da 
década de 1940. Para ver na RTP Play. 

"Unorthodox"

Minissérie da Netflix inspirada numa 
história real. Esty é a protagonista, 
nascida e criada na comunidade judaica 
hassídica de Williamsburg, em Brooklyn, 
Nova Iorque. E esta é a história da sua 
fuga para Berlim.    
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Fiona Apple, "Fetch The Bolt Cutters"

O regresso triunfal de Fiona Apple 
acontece em boa altura. E é a obra que 
vinca o seu estatuto (algumas vezes 
esquecido). Um reflexo de pensamentos 
desarrumados (que podiam ser os nos-
sos) e que se espelha na voz de Fiona.

DISCOS 

Dino d’Santiago, "KRIOLA"

Oito temas (quase todos cantados em 
crioulo)  que formam uma viagem pelos 
muitos ritmos africanos presentes no 
novo registo do cantor, desde o funaná 
à coladera, havendo espaço para o 
tarraxo e para o grime. 

Austra, "HiRUDiN"

No sucessor de “Future Politics” 
(lançado em 2017), Austra, o projeto 
de Katie Stelmanis, atira-se a grandes 
momentos pop sem medo, fugindo aos 
momentos club do último disco. E a voz 
de Katie continua inconfundível.       

Lido Pimienta, "Miss Colombia"

O registo luminoso de Lido Pimienta 
aquece-nos o coração logo a partir da 
primeira faixa. E, ao longo do disco, 
passamos por diversos cruzamentos da 
riqueza da música latina. A afirmação 
de Lido Pimienta acontece em 2020. 

Carlos A. Correia, “Síncope” 

Ao longo de mais de 20 minutos, o 
vimaranense leva-nos por uma viagem 
sonora onde a voz é a protagonista. É a 
estreia do diretor do projeto Outra Voz, 
que saiu com o selo da editora Discos 
de Platão, também ela vimaranense.

Rina Sawayama, "SAWAYAMA"

No primeiro LP da sua carreira, Rina 
atira em todas as direções e isso resulta 
numa explosão. Afinal, quais os limites 
para a música pop? Para Rina, não 
existem: do nu-metal à pop pastilha 
elástica, tudo se funde em “SWAYAMA”. 

Laura Marling, "Songs for Our 
Daughter"

Ao sétimo disco, a cantautora britânica 
canta para uma criança imaginária e 
conta-lhe o que gostaria de ter ouvido 
ao longo do seu crescimento enquanto 
mulher. Mas nunca de forma maternal.

Galgo, "Parte Chão"

Novo álbum da banda lisboeta. O ma-
th-rock dos Galgo encontra-se sempre 
com a vontade que eles parecem ter 
de nos fazer dançar. E em momentos 
como o single “Dadas Garras” parece 
impossível não mexer.

André Henriques, "Cajarana"

O primeiro álbum a solo de André Hen-
riques foi lançado em março passado. 
A aventura do guitarrista e vocalista 
dos Linda Martini faz-se a partir de um 
conjunto de canções que, inicialmente, 
estavam destinadas para outras vozes. 
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REALIZADOR E PRODUTOR VIMARANENSE FOI UM DOS CONVIDADOS DO PROGRAMA "EM CASA, À 
CONVERSA COM", DO MAIS GUIMARÃES. 

RODRIGO AREIAS:
"A SOLUÇÃO É RESPIRAR FUNDO"

CINEMA

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS 

As estreias foram canceladas. Para 
alguns trabalhadores, o teletrabalho 
não é uma realidade. Pós-produ-
ções paradas, uma rodagem adiada. 
Para Rodrigo Areias, realizador e 
produtor vimaranense, não se avizi-
nha um futuro muito positivo para o 
cinema e para outras manifestações 
culturais. 

No programa “Em Casa, à conversa 
com”, do Mais Guimarães, o Rodrigo 
Areias explicou quais as repercussões 
do impacto imediato sentido no setor 
cultural no contexto da pandemia da 
covid-19. 

O filme “Surdina”, totalmente rodado 
em Guimarães, tinha estreia prevista 
para abril. Não aconteceu. E as ro-
dagens do novo filme de Edgar Pêra, 

“The Nothingness Club” (“um ‘thril-
ler’ psicológico dentro da cabeça de 
Fernando Pessoa”) também tiveram 
de ser interrompidas. Todos os dias, 
trabalhavam na rodagem do filme en-
tre “80 a 110 pessoas”. Agora, não há 
uma “rede” para todos. Parar implicou 
“uma decisão complexa” que resultou 
numa “repercussão financeira”, “mas 
que tem problema grave e insólito de 
nenhum dos profissionais envolvidos 
neste filme pode sequer ter opção 
de fazer outro filme enquanto este 
não se faz”. Porque não há “a mínima 
possibilidade de trabalho”. “A solução 
é respirar fundo e acreditar que o 
mundo será mais solidário”, disse.

Na conversa, o realizador e produtor 
atirou ainda críticas ao Governo, refe-
rindo que os ministros da Cultura do 

executivo de António Costa têm sido 
“incompetentes”, dizendo que “nin-
guém deu” por Graça Fonseca desde 
que assumiu funções.

O também fundador da produtora 
Bando À Parte não deixou de culpar 
alguns hábitos que, desde há algum 
tempo, têm vindo a tirar rendimen-
tos aos trabalhadores do setor: “A 
partir do momento em que a pirata-
ria entrou na nossa vida e nós nos 
deixamos levar passivamente por 
esse assalto, deixamos os profissio-
nais à mercê de coisas como esta 
[a pandemia]. As pessoas contavam 
com o dinheiro dos espetáculos, dos 
concertos. Isso perdeu-se. Logo, para 
além de se ter retirado uma forma de 
rendimento, através dos direitos de 
autor, desapareceu a segunda.” 



17

MAIS GUIMARÃES N85 MAIO 2020

ENTREVISTA

CARLOS ALPOIM 
A PANDEMIA MOSTROU A FRAGILIDADE DO SER HUMANO

"DIGAMOS QUE AQUELA VIDA MAIS ÍNTIMA, DE AFETOS, DE QUE TODOS NÓS GOSTAMOS, 
TUDO ISSO MUDOU. ACHÁVAMOS QUE ESTÁVAMOS IMUNES A TUDO E A MAIS ALGUMA 

COISA. TERMINARAM AS IDAS AO ESTÁDIO, OS JANTARES, OS CONVÍVIOS. VAMOS 
ESPERAR PELOS BONS-VENTOS E QUE UM DIA, QUE CERTAMENTE NÃO SERÁ TÃO CEDO, 

POSSAMOS REGRESSAR A ESSE ESTILO DE VIDA. ENQUANTO NÃO HOUVER VACINA OU 
TRATAMENTO MAIS EFICAZ, ESTAREMOS SEMPRE NA DÚVIDA."

TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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Carlos Alpoim é médico-cirurgião, 
atual diretor do serviço de Urgência 
do Hospital Senhora da Oliveira 
Guimarães e membro da Comissão 
de Acompanhamento e Contenção do 
COVID-19. 

A pandemia veio dar-lhe a volta 
completa às rotinas. Deixou há mais 
de dois meses a atividade privada que 
exercia, como cirurgião, e está dedicado 
em exclusivo ao Hospital da Senhora 
da Oliveira. Em março arrancou ali a 
preparação do terreno para a chegada 
do anunciado caos que se vivia em 
Itália ou aqui ao lado, em Espanha, 
com milhares de mortos e profissionais 
de saúde a terem de escolher quem 
salvar na hora do aperto. Desde o início 
desse mês de março, Carlos Alpoim 
esteve apenas três dias sem passar 
pelo Hospital, o domingo de Páscoa, 
dia de família, foi um deles. Em termos 
pessoais, as coisas mudaram imenso 
também. 

“A minha esposa tem uma doença 
crónica, felizmente controlada, mas 
como os profissionais de saúde são 
sempre potenciais transmissores do 
vírus, eu entro em casa, dispo-me na 
garagem, vou tomar banho e fico num 
quarto que não é o meu. Dentro de 
casa, tentamos respeitar as distâncias, 
jantamos em “V”, por exemplo. Digamos 
que aquela vida mais íntima, de afetos, 
que todos nós gostamos, e tudo isso 
mudou.”

Faltam-lhe os abraços, a Carlos Alpoim, 
um homem de afetos, e um dos rostos 
deste combate a um inimigo invisível. 
Um dos rostos do combate a esta 
pandemia que veio mostrar-nos o real 
valor das coisas.

MG: Deve ter lido muitos livros de 
história sobre pandemias como esta. 
Imaginou que iria passar por uma?

CA: Não, porque fomos criando ilusões 
de que dificilmente voltaríamos a viver 
aquilo que aconteceu no passado. 
Felizmente ainda convivi com os meus 
avós e eles contavam histórias da gripe 
espanhola (1918). As pessoas acharam 
que uma epidemia não seria possível, 
porque nós controlávamos as doenças, 
acho que quando terminarmos os 
nossos cursos de medicina nunca 
pensamos que podíamos passar 
por uma situação destas. Foram 
acontecendo algumas destas situações 
que foram sendo confinadas a 
determinadas áreas e toda a gente 
estava com a esperança que esta, em 
particular, ficasse circunscrita na China. 
No entanto, no início do século XX 
não havia a medicina de agora. Mas, 
se repararmos, com o surgimento de 
uma situação destas, reparamos que 
as medidas básicas continuam a ser 
as mesmas que tínhamos há 100 anos: 
isolamento, evitar a contaminação e 
lavar as mãos. Quando comparamos 
as imagens da gripe espanhola com 
as da enfermaria do Pavilhão Rosa 

Mota, no Porto, faz-nos lembrar, com 
outros cuidados, a mesma coisa: vemos 
doentes numa cama e as pessoas 
protegidas. Nenhum de nós estaria 
a pensar que iríamos vivenciar uma 
situação destas. Isto só demonstra a 
fragilidade humana. O “só sei que nada 
sei” talvez seja a melhor atitude. Temos 
de pensar que no fundo somos frágeis 
e esta fragilidade é mais aparente 
nestas situações, neste 2020 que vai 
marcar a nossa vida para sempre.

MG: O isolamento a que fomos sujeitos 
justificava-se? Não havia alternativa?

CA: Não há um tratamento definido 
para o SARS-CoV-2. Não o havendo, 
a única maneira que temos de nos 
proteger é evitar a infeção. É verdade 
que há uma grande maioria das 
pessoas que passam assintomáticas, 
mas também sabemos que há casos 
muito complicados. Claro que tudo isto 
tem vantagens e desvantagens. Evitar 
a transmissão de forma demasiado 
contida tem os seus riscos – evitamos 
a chamada imunidade comunitária. 
Assim, enquanto não tivermos uma 
eficácia de tratamento, implica que 
o principal combate à doença seja 
mesmo evitá-la.

MG: O confinamento deu-se na altura 
certa?

CA: Penso que sim. No sentido de 
estarmos melhor preparados para a 
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eventualidade de termos mais casos 
do que os que temos. Se foi, em 
termos epidemiológicos, um pouco 
precoce? Há as duas correntes: uma 
que diz que se em vez de termos sido 
tão proactivos, tivéssemos deixar 
correr um bocado mais, pudesse 
haver maior imunidade; agora é 
verdade que tudo isto deu-nos uma 
margem de manobra maior para nos 
preparamos. Fizemos uma preparação 
para mais do que aquilo que tivemos 
até agora. Mesmo assim, penso que 
se não tivesse havido esta tomada 
de medidas tão precoces, a nível 
governamental, as coisas não tinham 
corrido tão bem como acabaram por 
correr. Mas atenção, a batalha não 
está ganha. Isto é uma guerra e esta 
batalha ainda não terminou sequer. 
Tivemos alguma vantagem por não ter 
havido os constrangimentos que houve 
nos países latinos. É verdade que não 
tivemos um crescimento tão grande 
de doentes graves, mas isto pode 
virar completamente. Com o estado 
de calamidade, as pessoas devem 
respeitar o distanciamento social, evitar 
o convívio, sobretudo quando têm que 
ir para áreas congestionadas, e usar 
máscara – um sinal de respeito pelos 
outros. Se usarmos máscara, o risco de 
contágio é muito menor. 

Há que manter esta atitude de 
confinamento para podermos continuar 
a não ter muitos casos e a tratar os 
casos mais graves da melhor forma.

MG: Como está o Hospital de 
Guimarães na resposta à covid?

CA: Em termos de resposta, preparamo-
nos para mais do que aquilo que 
tivemos. Em termos de cuidados 
médicos intensivos, tínhamos antes da 
pandemia começar, seis ou sete camas. 
Quando surgiu a pandemia sabíamos 
que teríamos que ter mais. No fundo, 
acabamos por quase quadruplicar essas 
camas. Passamos a utilizar o bloco 
cirúrgico como “zona de intensivo”. 
Foi algo feito em todo o mundo. 
Aumentamos a nossa capacidade de 
resposta, fomos conseguindo uma 
unidade para doentes “limpos” e 
outra unidade para doentes que têm 
a covid-19. Foram criadas condições 
para aumentar o número de vagas 
em cuidados intensivos. Felizmente, 
nunca atingimos o limite daquilo que 

foi proposto. Houve uma atitude muito 
precoce e uma capacidade de resposta 
de todos os serviços. Dentro das obras 
que estamos a implantar no serviço de 
urgência está prevista uma unidade 
de cuidados intermédios, de nível dois, 
que quer dizer que são cuidados que 
podem passar para nível três, onde 
estão os doentes ventilados. É possível, 
num futuro próximo, dizer que o HSOG 
em vez de ter seis camas numa forma 
mais constante nos cuidados intensivos 
passará a ter, com alguma flexibilidade, 
16. As instruções que todos os hospitais 
tiveram no início de março foi, em 
termos cirúrgicos, fazermos aquilo que 
era estritamente necessário. Vamos 
tentar agora, com esta abertura, ao 
desconfinamento anunciado, retomar 
a atividade. Tivemos dois meses sem 
produzir aquilo que habitualmente 
produzíamos. Vais ser preciso uma 
adaptação. Em termos de cirurgia, 
vamos querer rapidamente retomar os 
números que tivemos previamente. É 
possível que haja uma décalage muito 
grande. 

“ESTAMOS A 
MEIO DE UMA 
BATALHA, DE 
UMA GUERRA 
QUE SE PREVÊ 
QUE SEJA 
LONGA”
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MG: Têm alguns médicos que agora 
estão colocados neste serviço de 
apoio à Covid?

CA: Sim, temos colegas cirurgiões, 
que já têm alguma dedicação ao 
intensivismo e que numa época normal 
davam algum apoio aos cuidados 
intensivos, que passaram a fazer mais 
turnos, porque estão mais doentes 
internados, o espaço é maior, e é 
preciso ter mais médicos. O mesmo 
se aplica a colegas de anestesia, 
pneumologia, medicina interna. 
Houve colegas que estavam noutras 
áreas e tendo alguma experiência 
em intensivismo foram chamados. 
Felizmente não foi preciso, como em 
Itália, pôr um ortopedista a tratar 
doentes em cuidados intensivos. 
Não chegamos a esse nível, mas se 
as pessoas não tiverem cuidado não 
sabemos o que vai acontecer numa 
segunda vaga. Acho que temos que 
continuar todos muito alerta, porque 
pode voltar tudo novamente. Já temos 
alguma preparação, mas toda a 
preparação pode ser pouca.

MG: Tiveram algumas baixas na 
comunidade médica?

CA: Como em todo o lado, é natural 
que, de vez em quando, haja alguém 
se infeta, que contacta com um doente 
de forma menos protegida – às vezes 
isso acontece- e os médicos, tal como 
os doentes, têm que ir para quarentena. 
É como em todos os hospitais. Nós 
lidamos diretamente com a doença, há 
alguns profissionais que se infetam e a 
contraem aqui ou fora do hospital. 
 
MG: E que sentimentos terá um 
profissional de saúde quando lhe é 
diagnosticado covid-19?

CA: Tem o mesmo do que aqueles 
que não são profissionais de saúde. 
Por um lado, há alguma apreensão; 
nunca se sabe como vai evoluir o 

doente e há o medo do desconhecido, 
por outro, sente ser mais um a não 
poder contribuir. Há sempre essa 
ambiguidade de sentimentos, esse 
dualismo. Quem esta na área da saúde, 
e não me canso de dizer isto, não está 
por imposição. Fizemos algum esforço 
para sermos médicos e enfermeiros. 
Com mais ou menos paixão estamos 
nesta área porque fizemos esta opção. 
Quando estamos perante um doente, a 
nossa função é trata-lo e quando não o 
conseguimos fazer há um sentimento 

de frustração. Mas quem está nesta 
profissão está por paixão. 

MG: Há aqui uma falsa ideia ou 
não quando se diz que este vírus é 
simpático com os mais novos? Isso 
pode levar a algum facilitismo?

CA: Talvez por isso se tenha fechado a 
escola muito cedo e se tenha evitado 
a contenção da doença. Os mais novos 
poderiam transmitir a doença com mais 
facilidade sem terem muitos sintomas. 
Sabemos que os sintomas nem sempre 
estão presentes e as pessoas podem 
ser completamente assintomáticas, 
ter na mesma a carga de vírus e 



21

MAIS GUIMARÃES N85 MAIO 2020

transmitirem a doença e isso é 
complicado. Sou da opinião que temos 
de ser cidadãos conscientes. Temos que 
manter esta atitude de confinamento. 
Não vamos abrir tudo e pensar que 
a doença passou. Não. Temos que 
estar permanentemente atentos. Se 
queremos defender os outros, não 
podemos ser egoístas. Temos que 
manter uma atitude de confinamento 
e é importante que as pessoas se 
mentalizem disso. Não é porque vai 
desaparecer o estado de emergência 
que podemos fazer tudo e mais alguma 
coisa. Todos nós gostamos de sair, de 
desfrutar da cidade, dos afetos, de 
estar perto das outras pessoas e o 
vírus só se passa de duas maneiras: 
inalando-o ou levando a mão a boca. Se 
tivéssemos a conversar a esta distância 
com que estamos agora sem máscara, 
corríamos o risco de estar a passar o 
vírus.

MG: Relativamente às urgências, 
sente que durante este período as 
pessoas têm tido medo de recorrer às 
urgências?

CA: Numa fase inicial da pandemia, 
diminui muito a afluência de utentes 
ao serviço de urgência. Também é 
verdade que o serviço de urgência do 
HSOG trata muitos casos que não são 
necessariamente urgentes. Há muita 
gente que recorre à urgência sem 
necessidade de o fazer. Percebemos 
isto durante este período de pandemia.

Houve sempre este desfasamento 
no Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
em Guimarães entre aquilo que são 
os cuidados de saúde primários 
e aquilo que o Hospital faz. Neste 
período, e no período de gripe, os 
centros de saúde abrem um pouco 
mais o horário de atendimento, mas 
as pessoas continuam a não recorrer 
a esses serviços. Gostamos sempre 
de nos compararmos com Braga 
numa atitude positiva, e aqui é uma 
daquelas coisas em que se compara 
com Braga numa atitude negativa. Os 
centros de saúde veem por ano, em 
Braga, tantos doentes como no nosso 
serviço de urgência. Os centros de 
saúde em Braga têm um atendimento 
permanente que funciona todos os 
dias até às 24h00 e aqui em Guimarães 
nunca o tivemos. A pandemia no início 
tirou-nos, de facto, alguns doentes. 
Preocupou-nos. Parece que as pessoas 

“AS PESSOAS 
HABITUARAM-SE 
A RECORRER AO 
HOSPITAL”

fugiram do serviço de urgência e 
estavam a aparecer situações agudas 
em fases mais adiantadas da doença, 
mas a partir de determinada altura as 
pessoas começaram a compreender 
que se estiverem doentes não têm 
que ter medo de vir ao serviço de 
urgência. Nós temos praticamente 
dois serviços de urgência. Criamos 
uma pré-triagem, na tenda militar 
que nos foi cedida pela proteção civil, 
foram criadas condições para que os 
doentes entrem nessa pré-triagem 
e desde logo seja feita a divisão: um 
doente suspeito é reencaminhado 
diretamente para a tenda e os outros 
que não tem sintomas compatíveis 
com a Covid vão para a área normal. 
Infelizmente, também e verdade 
que encontramos, volta e meia, um 
doente que não parecia ter nada e o 
agravamento da sua sintomatologia 
crónica se deveu a esta doença que 
nos afeta. Desde o início de março 
não entra ninguém no hospital sem 
colocar uma máscara e sem que esteja 
minimamente protegido. Somos muito 
proativos, o que não quer dizer que 
de vez em quando não haja alguma 
coisa que consiga passar no meio 

das malhas que criamos. Se tivermos 
protegidos e os doentes também, o 
risco que ele possa estar a contagiar 
alguém é um risco pequeno. Voltando 
ao cerne da questão, as pessoas 
podem vir em segurança ao serviço 
de urgente quando for necessário. Se 
têm uma doença aguda, que venha. 
Se são sintomas crónicos, regulares, e 
a pessoa puder, que espere mais um 
pouco. 

MG: Relativamente à solidariedade da 
sociedade vimaranense que se tem 
manifestado, ficou surpreendido?

CA: Eu costumo dizer para quem não 
é daqui: sou vimaranense, vitoriano e 
nicolino. Eu conheço os vimaranenses 
e sei que quando é preciso estão 
presentes. Em termos de sociedade 
civil, as pessoas têm sido incríveis. 
Desde oferecerem ventiladores, 
aparelhos de raio-x, camas ou 
monitores. Depois as empresas 
começaram a fazer proteções, botas, 
impermeáveis; também a restauração. 
Estamos com os bares do hospital 
fechados, temos o refeitório com 
horários limitados e vários restaurantes 
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disponibilizaram-se para trazer 
comida. Os vimaranenses devem estar 
gratos pelo apoio e solidariedade da 
sociedade civil em relação ao HSOG 
e aos profissionais de saúde, porque 
a população é que beneficia com os 
meios que nos dão. Destaco também 
o apoio da Câmara Municipal de 
Guimarães e de todas as instituições 
que foram contribuindo para nós 
termos melhores condições para esta 
batalha que, reforço, ainda não está 
ganha.

MG: Este momento veio reforçar a 
importância de ter em Guimarães um 
hospital de referência?

CA: Nós trabalhamos bem. Nós 
estamos integrados no SNS e tudo o 
que se faz é integrado no SNS. Tem 
que haver uma complementaridade. 
Eu sou cirurgião e nós tratamos os 
doentes da mesma forma que se 
trata em qualquer parte do país. 
Não podemos pensar que podemos 
fazer tudo, a estrutura física deste 
hospital, que foi inaugurado em 1991, 
e se juntarmos a idade que ele tem 
ao tempo que esteve em projeto 
e o tempo que levou a construir, 
falamos de um hospital com mais 
de 40 anos. Felizmente o HSOG de 
hoje já não é o que era há 30 anos. 
Mas, mesmo assim, a necessidade de 
crescimento é sempre constante e 
depois implica uma adaptação imensa, 
como aconteceu agora. Penso que a 
resposta do HSOG tem sido eficaz.

MG: Voltando à covid-19, quando pensa 
que possamos regressar e que receios 
tem num futuro próximo?

CA: Receio que as pessoas pensem 

“ENQUANTO 
NÃO HOUVER 
UMA 
VACINA, UM 
TRATAMENTO 
DIRIGIDO PARA 
ESTE TIPO DE 
VÍRUS, VAI SER 
DIFÍCIL PREVER 
QUANDO 
VOLTAREMOS À 
NORMALIDADE”

que vão ter liberdade para fazer tudo e 
mais alguma coisa. Vivemos num país 
livre, mas a nossa liberdade termina 
quando começa a do vizinho. Se somos 
livres, temos de ser responsáveis. Se 
não o formos, o que vai acontecer é 
que a pandemia, que vai começando 
a ficar mais confinada, vai continuar a 
multiplicar. Acredito que possamos ter 
alguma normalidade no final do verão. 
Há algumas vacinas a serem testadas, 
mas há que esperar um período para 
perceber a segurança e para ver se 
transmite imunidade, algo que pode 
acontecer daqui por um ano. Até lá, a 
nossa vida vai mudar imenso: vamos 
ter de viver de forma diferente, e temos 
de o fazer de forma cívica, consciente 
e responsável. Há que continuar a 
transmitir uma mensagem de esperança 
e que as coisas estão melhor.

MG: Pensa que as pessoas vão mudar 
a forma como se relacionam?

CA: Gostaria que as pessoas não 
exagerem naquilo que considero ser 
um consumismo exagerado. Temos 
gerações que foram habituadas a 
sair ao fim-de-semana, a meterem-
se no avião e viajar para outros 
sítios. Este tipo de movimentação, 
de algum consumismo excessivo, 
espero que não volte ao que era. Eu 
quero voltar à época em que podemos 
estar a conversa com os amigos, ir 
a concertos, teatros, ir ao Estádio D. 
Afonso Henriques. Temos esta vontade, 
mas aquela relação de proximidade, 
de nos agarrarmos uns aos outros 
quando celebramos um golo, nos 
próximos tempos vai ter de mudar – 
pelo menos até descobrirmos alguma 
coisa que nos ajude. Quanto tempo 
vamos levar a retomar esses hábitos? 
É uma incógnita. Que seja o mais breve 
possível. Para que isso seja possível, 
temos que continuar a ter muito 
cuidado.
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https://www.facebook.com/Botelho-PegaLeve-101491784871555/
https://www.facebook.com/Botelho-PegaLeve-101491784871555/
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TEXTO MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

No dia 17 de maio de 1990 a homos-
sexualidade foi retirada da Classifi-
cação Internacional de Doenças da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Este foi, por isso, escolhido como o 
Dia a Internacional de Luta contra a 
Homofobia, Transfobia e Bifobia. 30 
anos depois, o 17 de maio continua a 
servir para lutar contra a discriminação 
das pessoas que se identificam como 
lésbicas, gays, bissexuais, transgéne-
ros, transexuais, queer, intersexuais ou 
pansexuais. 

Por um lado, em Portugal, expres-
sões ofensivas ou atos de violência 
em função de orientação sexual ou 
identidade de género são crimes e 
os atos discriminatórios, ainda que 
não violentos, são ilegais. Além disso, 
Portugal estava, em 2019, empatado 
com o Canadá e a Suécia no primeiro 
lugar de destinos mais hospitaleiros 

para a comunidade LGBTI, de acordo 
com o índice do Spartacus International 
Gay Guide. Por outro lado, também em 
2019, Portugal foi considerado um dos 
oito países europeus da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) onde a comunidade 
homossexual denunciava o maior nível 
de discriminação, de acordo com o re-
latório “Society at a Glance 2019”. O país 
partilha a lista com a Áustria, a Estónia, 
a Grécia, a Hungria, a Itália, a Polónia 
e a Eslovénia, conforme revelam os 
últimos dados estatísticos disponíveis 
(2012).

Relativamente à realidade vimaranense, 
são poucos os sinais ou informações 
sobre a comunidade LGBTI. No âmbito 
do trabalho da Associação de Defesa 
dos Direitos Humanos de Guimarães 
(ADDHG), eliminar rótulos também se 
aplica à comunidade LGBTI, uma das 

áreas em que a presidente da ADDHG, 
Tânia Salgado, pretende especializar-se. 
“Ainda acho que é um assunto tabu. Em 
Guimarães não conheço trabalho feito 
nesse sentido e quero dar resposta. Te-
mos de estar preparados para intervir”, 
afirmava ao Mais Guimarães, em março, 
no âmbito da rúbrica "Perfil". Perante os 
“grandes níveis de estigma” e o assédio 
constante que as pessoas da comu-
nidade LGBTI sentem, Tânia diz que é 
“urgente” acabar com qualquer tipo de 
preconceito.

Na verdade, a 22 de setembro de 2018 
foi realizada, pela primeira vez, uma 
marcha em defesa da comunidade 
LGBT em Guimarães. Na altura, a inicia-
tiva organizada sob o lema "Guimarães 
Tem Outras Cores" tinha como objetivo 
incentivar a população de Guimarães "a 
aceitar o próximo da maneira que ele 
é, assim evitando homofobia e pre-

A LUTA DA COMUNIDADE LGBTI
NUMA CIDADE ONDE O ASSUNTO "AINDA É TABU"
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conceito". “Isto é um protesto para as 
pessoas da cidade abrirem as mentes. 
É uma cidade com a mentalidade muito 
fechada e antiga. Acho que as pessoas 
desta geração não se sentem tão à 
vontade em se assumirem, de saírem 
do armário, porque têm receio do que 
os outros vão pensar”, dizia, na altura, 
ao Mais Guimarães, Iara Marques, da 
organização.

A Casa da Juventude foi a associação 
que apoiou a marcha, assim como a 
Câmara Municipal. Alexandre Simões, 
membro da Casa da Juventude, fala 
agora ao Mais Guimarães recordan-
do que “infelizmente” continua a ser 
importante celebrar este dia. “Em pleno 
2020, continuamos, de alguma forma, 
a falar sobre temáticas que já não deve-
riam sequer fazer sentido", considera.

O responsável, que trabalha com 
diversos grupos de jovens na Casa 
da Juventude, diz mesmo ter “alguma 
dificuldade em perceber porque é que 

[em Guimarães] ninguém fala sobre isso 
e ninguém quer saber”. “Os EUA tinham 
uma política que parece que Guimarães 
adotou, a do “Don’t Ask, Don’t Tell””, 
compara. Recorde-se que a política 
de “Don’t Ask, Don’t Tell” permitia que 
homossexuais servissem no Exérci-
to norte-americano apenas se não 
admitissem a sua homossexualidade.  
“Não vou para a rua celebrar a minha 
heterossexualidade porque não sofro 
com ela. Em Guimarães há pessoas que 
ainda sofrem discriminação, desde mui-
to cedo, desde as famílias. As famílias 
têm um pavor de lidar com isto, medo 
do que os vizinhos pensam, por exem-
plo. Em Guimarães isto é um assunto 
tabu”, declara. 

O responsável admite que a situação 
poderá “ser bem pior” noutros conce-
lhos, mas acrescenta que, em Guima-
rães, “existem situações menos positi-
vas”. “Gostava que Guimarães pudesse 
ser mais livre neste aspeto e pudesse 
conviver com este assunto”, aponta.

Dos mais jovens chegam-lhe testemu-
nhos de “discriminação psicológica”. “As 
pessoas são tratadas de maneira dife-
rente, seja nas escolas, pelos colegas e 
até pelos pais”, relata. “Felizmente não 
nos chegam casos de discriminação 
muito significativa. Não estou a dizer 
que não existem, mas não têm chegado 
até nós”, confessa. 

Relativamente a novas marchas em 
Guimarães, com 2020 fora de questão, 
Alexandre Simões acredita que nos pró-
ximos anos poderão voltar a realizar-se. 
“Infelizmente ainda há essa necessida-
de e vamos certamente voltar a realizar. 
Na altura, foi um trabalho dos grupos 
informais. Com o passar do tempo, o 
grupo desuniu-se e fez com que o pes-
soal se desmobilizasse. Ainda não foi 
possível voltarmos a uma estabilidade, 
mas estou certo que, se não em 2021, 
em 2022, no máximo, terá que haver 
e se calhar terá que haver sempre que 
fizer sentido. Gostava que não fizesse 
sentido”, afirma.
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A primavera é a estação do ano em que 
as atopias/alergias, no desportista ao 
ar livre, são mais prevalentes pelo au-
mento da intensidade e frequência da 
produção do pólen pelas plantas. A ato-
pia/alergia é uma reacção que o nosso 
sistema imunológico produz perante a 
exposição aos alergénios.

Poderemos ter sintomas leves como 
comichão nasal e ocular, irritação ocular 
e lacrimação constantes, e espirros; ou 
sintomas mais graves como a dispneia 
(dificuldade em respirar), alterações 
cardíacas com diminuição da pressão 
arterial e anafilaxia (situação rara mas 
que poderá ser fatal).

Nas últimas décadas o exercício físico 
tem sido implicado com frequência cres-
cente, como um estímulo físico capaz de 
desencadear patologia alérgica. Nesta, 
incluem-se a Asma Induzida pelo Exer-
cício (AIE), a Rinite e a Urticária associa-
das ao Exercício e a Anafilaxia induzida 
pelo exercício O reconhecimento destas 
patologias no desporto e o seu controlo 
sintomático, tem um importante impacto 
desportivo no atleta alérgico, fazendo 
com que ele possa competir sem handi-
caps significativos.

A Asma Induzida pelo Exercício (AIE) é 
a patologia crônica mais frequente nos 
atletas Olímpicos, e o exercício físico tem 

sido o principal factor desencadeador 
das agudizações da asma em atletas 
previamente diagnosticados. Pode 
iniciar-se em qualquer idade, quer na 
infância, quer na idade adulta. A asma 
caracteriza-se por inflamação cronica 
das vias aéreas e a maioria dos doen-
tes recupera a sua função respiratória 
para os níveis pré-exercício, após 20-60 
minutos de repouso. A prevalência dos 
sintomas comuns de asma, poderá che-
gar aos 25% nos atletas asmáticos. 

Treinos em ambientes quentes e húmi-
dos, são menos propensos a agudização 
da asma, ao contrário de ambientes frios 
e secos; bem como a prática do exer-
cício físico em ambientes com menor 
índice de alergénios (pólens) ou de polui-
ção também influencia positivamente na 
proteção sintomática.

Importante individualizar e adaptar os 
treinos dos atletas, minimizando a sin-
tomatologia, com períodos de aqueci-
mento constituídos por sprints múlti-
plos (duração de 30 segundos), com 2 
minutos de intervalo, realizados durante 
30 minutos, antes de um exercício pro-
longado.

As bananas, ovos, camarão e amen-
doins, ou fármacos como a aspirina, têm 
sido implicados como factores desenca-
deantes associados a AIE.

Que modalidade é que o asmático deve 
praticar? Desde logo, o médico tem 
que contrariar uma certa atitude que 
habitualmente existe de proteção. Com 
um bom conhecimento e controlo da 
asma e com treino apropriado, o doente 
asmático poderá provavelmente praticar 
qualquer tipo de desporto. Se porventu-
ra o pedido de aconselhamento coincidir 
com o início da sua prática desportiva, 
importante aconselhar a prática de 
desportos que proporcionam exercícios 
do tipo aeróbico e dinâmico, de modo a 
treinar a hiperventilação e os músculos 
respiratórios, em ambiente não frio e 
seco.

Portanto, os melhores desportos, por 
serem menos asmogénios, serão assim 
a natação ou outras modalidades de 
piscina coberta. Os desportos intermi-
tentes, que alternam períodos curtos de 
exercício, com intervalos, como o ténis 
ou os desportos colectivos, poderão ser 
os mais aconselhados. Os potencialmen-
te mais vulneráveis são os desportos de 
longa distância, com treinos contínuos 
e ao ar-livre ou frio, como no atletismo, 
o fundo e meio-fundo, o ciclismo e os 
desportos de Inverno. 

“O Desporto tem a força de mudar o 
Mundo” 

Nelson Mandela

ARTIGO DE OPINIÃO

“ASMA INDUZIDA
PELO EXERCÍCIO”
TEXTO: DR. RUI VAZ • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

https://www.youtube.com/channel/UCw5i0fGLIcsnfecoQNRfgsw
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As vendas da loja online de vestuário 
infantil de Ângela Fernandes “dispa-
raram” depois de Cristiano Ronaldo 
publicar um vídeo no Instagram em 
que as suas filhas aparecem vestidas 
com roupa produzida pela vimaranen-
se. “Teve muito impacto. A altura da 
Páscoa costuma ser alta, mas devido 
ao que estamos a viver estava a ser 
fraca. Mas quando o Cristiano publi-
cou, as vendas dispararam”, conta ao 
Mais Guimarães.

A jovem de Guimarães criou, há cerca 
de um ano, a loja online de roupa 
infantil e chegou ao atleta através da 
sua irmã, Katia Aveiro. À semelhança 
de muitas marcas, a de Ângela Fernan-

des envia peças de vestuário para vá-
rias personalidades para que estas as 
experimentem e as partilhem com os 
seus seguidores. “Já não é a primeira 
vez que envio roupa para a Katia Avei-
ro, irmã do Ronaldo. Quem me avisou 
que as meninas estavam com a roupa 
foi precisamente a Katia”, recorda.

A própria irmã de Cristiano Ronaldo 
também já fez uma publicação com 
roupa da marca de Ângela, o que 
também teve algum impacto na marca. 
“Estamos a repetir algum rolo de tecido. 
Nunca falei diretamente com ele, mas 
o facto de ele vestir é sinal que gostou 
e provavelmente a Katia e a Georgina 
também”, frisa.

A loja online da jovem vimaranense 
“começou como brincadeira, com roupa 
para famílias”. A publicação de Ronaldo 
chega como “a cereja no topo do bolo”. 
“É mesmo difícil chegar a este nível. Já 
enviei muitas peças para muitos famo-
sos. É excelente”, confessa.

Ângela Fernandes é também auxiliar 
de infância, um trabalho que concilia 
a gestão da loja. “Estamos em isola-
mento, a viver uma fase má. Era um 
bocado complicado para a página", 
conta. "Desde que o Ronaldo publicou 
o vídeo tenho tido muitas encomen-
das. Tenho tido mesmo muito trabalho. 
Até a minha irmã me está a ajudar”, 
acrescenta a vimaranense.

A DIMINUIÇÃO NAS VENDAS CAUSADA PELA 
PANDEMIA FOI COLMATADA PELO VÍDEO 
PUBLICADO POR CRISTIANO RONALDO NO 
INSTAGRAM, ONDE O ATLETA CONTA COM 
CERCA DE 215 MILHÕES DE SEGUIDORES.

CRISTIANO
RONALDO:
OS FILHOS DO 
CRAQUE VESTEM 
ROUPA DE LOJA 
VIMARANENSE

MODA

TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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FUTEBOL À LUPA

A IMPORTÂNCIA DA 
TELEVISÃO NA SALVAÇÃO 
DOS CLUBES

The show must go on
The show must go on, yeah
Inside my heart is breaking
My makeup may be flaking
But my smile, still, stays on!

Refrão da música “The Show Must Go 
On”,  dos Queen!

Nunca uma música terá feito tanto sen-
tido relativamente ao desporto-rei e, no 
fundo, a toda a economia.
Na verdade, nestes dias em que todos 
os sectores de actividade se encontram 
em suspenso, o futebol não é excepção.
Os campeonatos estão suspensos, al-
vitram-se datas para serem retomados, 
ainda que algumas previsões pareçam 
demasiado optimistas. Na verdade, 
apesar de provas como a germânica já 
avançar com uma data relativamente 
próxima para ser retomada, o próximo 
dia 16 de Maio, mesmo que tal aconteça 
será com inúmeros condicionalismos e 
sem qualquer adepto nas bancadas.
Para ajudar a resolver a questão do 
desenlace dos campeonatos, a UEFA 
resolveu dar uma preciosa e necessária 
ajuda, ao “empurrar” o Campeonato 
Europeu para o próximo ano, bem 
como a suspender “sine die” as provas 
europeias do presente ano.

O CASO PORTUGUÊS

Em Portugal, no momento em que 
escrevemos estas linhas, apenas o 
Nacional da Madeira, numa opção que 
mereceu diversos pontos de vista, 
decidiu retomar os treinos, ainda que 
de forma muito limitada. Um atleta em 
cada metade do campo em sessões de 
uma hora e que, atendendo ao número 
do plantel, se prolongam pelo dia todo.

Porém, esse será o primeiro passo!
Atendendo às palavras de Pedro Proen-
ça, presidente da Liga profissional, o 
campeonato irá mesmo recomeçar e 
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deverá estar terminado até ao fim do 
próximo mês de Julho, atento ao facto 
que as diversas federações europeias 
deverão enviar até 03 de Agosto para a 
UEFA a relação das equipas participan-
tes nas provas europeias da tempo-
rada 2020/21...sob pena da instituição 
presidida pelo esloveno Aleksander 
Ceferin as escolher de, per si, pois o 
espectáculo das milionárias provas 
europeias jamais poderá cessar! Para 
isso ocorrer, nem que suceda um plano 
de contingência, como estará a ser pre-
visto para o desenlace das competições 
da presente temporada, com os jogos a 
serem disputados num sistema de mão 
única até à final!

Esta obrigatoriedade fará com que a 
prova nacional aposte tudo na realiza-
ção dos dez desafios em falta entre os 
próximos meses de Junho e de Julho. 
Certamente que à porta fechada, certa-
mente que com os elementos obriga-

dos a estar no recinto com máscaras e 
possivelmente...com todas as equipas 
concentradas num mesmo local!

A DUPLA IMPORTÂNCIA DA TELEVISÃO

Mediante este cenário, existindo o reto-
mar das diversas competições, como se 
deseja, certo será que todos os desafios 
deverão ser transmitidos pelas televi-
sões dos respectivos países.

Desde logo, pelo facto do desporto-rei 
desempenhar um papel de normaliza-
ção social que o desporto-rei trará à 
sociedade. Um conforto para a alma, 
em momentos de isolamento social e 
de quarentena.

Além disso, um aspecto, ainda mais 
importante: o financeiro.

Os emblemas europeus vivem, neste 
momento, horas agónicas no que tange 
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a receitas. Sem bilhética, sem publici-
dades, com lugares anuais congelados 
e com a necessidade de pagar salários, 
as horas são de dificuldade... aliás, 
como em todos os ramos de actividade!

A televisão, essa, poderá ter um papel 
essencial! Em dois importantes mo-
mentos que merecerão análise autóno-
ma pela sua relevância.
A FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO

Como sabemos, grande parte dos 
orçamentos dos clubes são construídos 
à sombra das quantias recebidas pelos 
operadores televisivos. Este será um 
facto insofismável, independentemen-
te de estarmos a aludir a um modelo 
centralizado de direitos televisivos, ou 
ao modelo português de negociação 
individual. 

Assim, bastará lembrar o aviso das 
operadoras Altice e Meo, detentoras do 
sinal de transmissão da Liga Nacional, 

que advertiram os clubes que a pres-
tação referente ao mês de Março foi a 
última a ser paga, sem haver jogos. Ou 
seja, das dez prestações acordadas, 
duas estarão em risco, com o óbvio 
pavor dos emblemas nacionais que 
tinham projectado os seus compromis-
sos a contar com esses montantes.

Outro exemplo a ter em conta será o do 
campeonato inglês, a Premier League. 
Ipso modo, caso o campeonato inglês 
não termine, prevêem-se perdas na 
ordem dos 860 milhões de euros, já que 
os adquirentes dos direitos televisivos 
não pagaram a parte correspondente 
aos desafios não efectuados. Refira-se 
que o bolo global seria de 3438 mil 
milhões de euros. Além disso, a própria 
entidade reguladora da principal prova 
inglesa poderá ser demandada judicial-
mente pelas televisões por incumpri-
mento contratual.

A FUNÇÃO DE RECONSTRUÇÃO

Já se percebeu, até pelas nossas pala-
vras das dificuldades que existirão para 
os clubes de futebol. Inclusivamente, no 
retomar da normalidade.

A UEFA pretende que os campeonatos 
cheguem ao fim, demore o tempo que 
demorar, mas tal será conseguido em 
circunstâncias muito particulares, a 
portas fechadas.

Tal levará a que os clubes percam 
fontes de receita essenciais. Falamos 
da bilhética, dos lugares anuais e dos 
produtos de marketing. Com efeito, 
sem os fãs se deslocarem aos estádios 
como adquirirão camisolas, cachecóis, 
renovarão quotas, ou confirmarão luga-
res anuais?

A crise será assustadora!

A salvação estará, pois, nos operadores 
televisivos e na transmissão televisiva 
dos desafios.

Tal será um lenitivo para os diversos 
clubes, pois permitirá que os contratos 
em curso possam ser cumpridos e que 
os beneficiários consigam uma fonte de 
rendimento essencial para a sua vida 
corrente.

EM TOM DE DESAFIO...
A CENTRALIZAÇÃO DE DIREITOS!

Sabemos que há contratos para cum-
prir... Montantes para pagar...

Porém, uma altura difícil como esta, 
também será boa para reflectir. A salva-
ção e o futuro dos emblemas nacionais 
não passará pela negociação dos con-
tratos pela Liga de Clubes, para depois 
os distribuir pelos seus afiliados?

Na verdade, a centralização dos direitos 
televisivos terá de ser o futuro do fute-
bol profissional português, para ajudar 
a permitir às nossas SAD fortalecerem-
-se num futuro próximo, de modo a 
poderem voltar o mais rápido possível à 
normalidade!

Os desafios são muitos...todos os par-
ceiros não são demais!
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Já começou a usar máscara? Portu-
gal passou do estado de emergência 
para o estado de calamidade. Não é de 
maneira nenhuma um voltar ao estado 
de normalidade, até porque é exigida 
muito mais responsabilidade a cada um 
de nós. Como sabemos o uso de más-
caras é obrigatório em alguns locais. 
Uma vez terminado o confinamento, os 

portugueses têm agora uma respon-
sabilidade acrescida, pois vão ter de se 
proteger e assim proteger os outros. De 
acordo com o artigo 13.º-B do Decreto-
-Lei n.º 20/2020, é obrigatório o uso de 
máscaras ou viseiras na utilização de 
transportes coletivos de passageiros e 
o incumprimento será punido com uma 
coima entre os 120 e os 350 euros.

A Universidade de Northwestern em 
parceria com o Shirley Ryan AbilityLab 
criaram um dispositivo que se coloca na 
pele e ajuda a monitorizar os primeiros 
sintomas da COVID-19. O sensor adere à 
pele da pessoa e será capaz de deter-
minar a origem, a duração e o tempo 
da tosse. Assim, conseguirá identificar o 
progresso da doença. Como sabemos, 
os principais sintomas da infeção estão 
diretamente relacionados com pro-
blemas respiratórios, tais como tosse, 
dificuldade em respirar e falta de ar.

A Tesla solicitou recentemente uma 
licença para se tornar num fornecedor 
de energia no Reino Unido. Significa isto 
que o país pode estar prestes a receber 
a tecnologia PowerPack, uma bateria de 
iões de lítio, tal como aconteceu há uns 
anos no sul da Austrália. Por outro lado, 
a empresa poderá levar para o país a 
plataforma Autobidder. Trata-se de uma 
plataforma que permite aos fornecedores 
de energia renovável, agregarem dados 
da energia produzida em tempo real, 
ajustando os seus valores de negócio. Apesar de se pensar que o consumo de 

energia cresceu nestes últimos meses 
há algumas novidades neste setor. De 
acordo com a REN – Redes Energéticas 
Nacionais,o  consumo de eletricidade 
caiu 12% e o de gás natural 26% em 
abril. Além disso, pela primeira vez em 
35 anos, Portugal  não produziu eletri-
cidade a partir de carvão. A produção 
das centrais a e do Pego foi nula no 
mês de abril. De acordo com a gestora 
da rede elétrica nacional: "a produção 
de carvão, que já era muito reduzida, foi 
mesmo nula em abril, o que acontece 
pela primeira vez desde a existência 
das atuais centrais a carvão de Sines 
e Pego (desde 1985). Nesse sentido 
perspetiva-se o encerramento das duas 
centrais". De relembrar que em outubro, 
o Governo anunciou estar preparado 
para encerrar a central termoelétrica do 
Pego no final de 2021.

RUBRICA

SENSOR COLOCADO 
NA PELE AJUDA 
A DETETAR OS 
PRIMEIROS SINTOMAS 
DA COVID-19

TESLA SOLICITA 
LICENÇA PARA
SER FORNECEDORA 
DE ENERGIA NO REINO 
UNIDO

CONSUMO DE 
ELETRICIDADE
CAI 12% EM ABRIL

TRANSPORTES PÚBLICOS: NÃO USAR 
MÁSCARA DÁ MULTA ATÉ 350 EUROS
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Provavelmente este problema já as-
saltou a ideia de algumas pessoas. 
Será que os carros elétricos afetam os 
pacemakers? Um estudo publicado na 
Technology and Health Care, revelado 
há dias, mostra que quatro marcas 
líderes de carros eletrónicos não provo-
cam interferência eletromagnética com 
dispositivos eletrónicos implantáveis 
cardíacos. 

Uma vasta equipa, constituída por 
investigadores da Universidade de 
Manchester, de Durham, de Bremen 
e de Ifremer e do Centro Nacional 
de Oceanografia, recolheu inúmeros 
factos. Desde amostras de sedimentos 
do fundo do mar Tirreno, no Mediter-
râneo, até à sua análise, em conjunto 
com modelos calibrados de correntes 
marítimas profundas e de cartografia 

detalhada do fundo do mar.Com isto, os 
cientistas descobriram microplásticos 
em maior quantidade do que o normal, 
no fundo do mar. Como tal, recolheram 
pistas de modo a perceber de que for-
ma as correntes marítimas e a normal 
circulação das marés, em alto mar, os 
pode transportar até lá. Esta situação 
pode pôr em risco vários ecossistemas 
marinhos.

O Facebook normalmente traz algumas 
novidades e implementa novas fun-
cionalidades úteis para os utilizadores. 
Mas o aspeto da rede social não se tem 
alterado muito. Por um lado este pode 
ser um ponto a favor, uma vez que as-
sim apresenta uma imagem mais limpa, 
mas também há quem goste de variar e 
dar asas à sua criatividade. Uma conta 
do twitter, divulgou agora a descoberta 

de uma funcionalidade na app de testes 
para Android do Facebook, que altera a 
cor de fundo do perfil. Mas o utilizador 
não poderá mudar para uma cor livre-
mente. De acordo com Jane, inicialmen-
te a funcionalidade adaptava auto-
maticamente a cor através da média 
de cores das fotografias do utilizador. 
Agora, esse cálculo é feito com base nas 
fotos de capa de cada perfil.

A França apontou o dedo à Apple, 
dizendo que esta não se está a esforçar 
no combate do coronavírus, adianta a 
Reuters. O motivo apontado é que a 
empresa se está a recusar tornar os seus 
iPhones mais compatíveis com a app 
de monitorização francesa, designada 
StopCovid. O problema é que os iPhones 
bloqueiam o acesso ao Bluetooth, exceto 
quando o utilizador esteja a executar 
a aplicação diretamente. Ou seja, caso 
a app esteja a ser usada em primeiro pla-
no, o Bluetooth fica limitado para aquele 
recurso. As autoridades francesas que-
rem que a Apple altere as configurações 
dos seus smartphones, para que a app 
aceda ao Bluetooth quando executada 
em segundo plano. Desta forma estaria 
sempre em pleno funcionamento.

CARROS ELÉTRICOS
AFETAM OS 
PACEMAKERS?

ENCONTRADAS QUANTIDADES ANORMAIS 
DE MICROPLÁSTICOS NO MAR

FACEBOOK PODERÁ TER FUNCIONALIDADE
QUE ALTERA A COR DE FUNDO NO PERFIL

FRANÇA ACUSA 
APPLE DE LIMITAR A 
SUA APP STOPCOVID
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Pode estar para breve a chegada 
a Portugal de uma aplicação para 
smartphone que permita às autorida-
des de saúde fazerem o rastreamento 
de casos de pessoas infetadas com a 
Covid-19. 

No inquérito que fizemos a um milhar 
de portugueses, entre 24 e 27 de abril, 
a maioria dos inquiridos reconhece a 
utilidade de uma aplicação que permita 
o rastreamento de contactos, enviando 
alertas aos utilizadores caso entrem 
numa zona, num transporte público ou 
num estabelecimento comercial, por 
exemplo, em que circulam pessoas 
infetadas ou que tiveram contacto com 
infetados.

A maioria dos entrevistados acreditam 
que uma app com estas funciona-
lidades pode salvar vidas, mas não 
deixam de expressar reservas quanto 
à privacidade dos seus dados, sendo 
que é a geolocalização que gera maior 
desconforto.

PORTUGUESES QUEREM GARANTIA DE 
ANONIMATO NA RECOLHA DE DADOS

Metade dos inquiridos concorda com 
a possibilidade de as operadoras de 
telecomunicações recolherem dados 
de localização, para que as autoridades 
monitorizem os hábitos de mobilidade 
dos cidadãos durante a pandemia. No 
entanto, fazem-no na condição de estar 
garantido o anonimato dos dados, caso 
contrário, apenas um terço continua a 
aceitar esta possibilidade. 
A emissão de certificados de imunida-

de, que atestam que alguém recupera-
do da covid-19 foi considerado imune à 
doença, ou a monitorização de pessoas 
infetadas, para garantir que estão a res-
peitar o período de quarentena, pare-
cem ser também amplamente aceites. 
Mas permanece um ponto central: o 
anonimato.

Apesar da aparente disponibilidade dos 
portugueses para a partilha de dados 
pessoais com as autoridades, devido à 
pandemia, a privacidade não deixa de 
ser uma preocupação. Muitos acredi-
tam ser possível encontrar soluções 
tecnológicas que, ao mesmo tempo que 
permitam utilizar dados pessoais no 
combate ao coronavírus, respeitem os 
direitos de privacidade dos cidadãos.

COMISSÃO EUROPEU JÁ AVANÇOU DIRETRIZES

A utilização de apps de rastreamento 
de contactos pelas autoridades de saú-
de tem sido incentivada pela Comissão 
Europeia, que definiu algumas diretrizes 
para a sua adoção pelos Estados-
-membros: a privacidade dos dados e 
o anonimato de todos os utilizadores 
têm de ser garantidos e a instalação da 
app por parte dos cidadãos tem de ser 
voluntária.

Se as autoridades nacionais avançarem 
com uma solução desta natureza, é 
essencial que o legislador tome todas 
as medidas para minimizar possíveis 
violações de privacidade. Mais do 
que nunca, o escrutínio dos termos e 
condições de utilização dos dados e a 
política de privacidade de uma app com 

PORTUGUESES ACEITAM APP 
PARA CONTROLO DA COVID-19, 
MAS EXIGEM PROTEÇÃO DE 
DADOS

ESPAÇO DO CONSUMIDOR

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

estas características é fundamental. 
Não deixaremos de o fazer e de intervir 
na defesa dos direitos dos consumido-
res se identificarmos quaisquer riscos 
associados à sua utilização.
Antes de descarregar qualquer aplica-
ção, leia atentamente os seus termos 
e condições. Por outro lado, consulte a 
política de privacidade e preste especial 
atenção às permissões de acesso.

Para esta e outras questões poderá 
sempre contactar-nos, presencial-
mente estamos em Viana do Castelo, 
Av. Batalhão Caçadores 9, ou através 
do 258 821 083 ou para deco.minho@
deco.pt
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1 – QUE FESTIVAL VIMARANENSE 
SE COSTUMAVA REALIZAR 

EM SÃO CLÁUDIO DE BARCO?
a) Barco Music Fest

b) Barco Festival
c) Barco Rock Fest

d) Festival Barquense

4 – QUAL É A FREGUESIA MAIS A SUL 
DO CONCELHO DE GUIMARÃES?
a) Lordelo
b) Guardizela
c) Moreira de Cónegos
d) Serzedelo

2 – QUE ANTIGO JOGADOR DO VITÓRIA DÁ 
O NOME AO MUSEU DO CLUBE?
a) Paulinho Cascavel
b) Edmur
c) Ndinga
d) Jeremias

5 – QUEM MARCOU O PRIMEIRO GOLO DO 
VITÓRIA NA FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL 

DE 2013?
a) André André

b) El Adoua
c) Ricardo Pereira

d) Soudani

3 – QUE EQUIPA VIMARANENSE COMPETIU, 
EM 2019/20, NA LIGA PLACARD?

a) CR Candoso
b) Piratas de Creixomil

c) JUNI
d) Guimarães Futsal

6 – QUAL É O ÚNICO CONCELHO DO PAÍS COM 
MAIS FREGUESIAS QUE GUIMARÃES?
a) Braga
b) Famalicão
c) Barcelos
d) Porto

QUIZ MAIO DE 2020



https://www.youtube.com/watch?v=zM5-dzm6cWY&list=PLr9ogxGQBEHIKwNGNXVlBEgg7rYrFDjO5

