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LEIA A REVISTA
EM FORMATO DIGITAL

SAÚDE MENTAL.
JUNTOS, O CAMINHO FAZ-SE MELHOR!
A Saúde Mental é uma premissa fundamental para o bem-estar
de um indivíduo. Fruto das correrias constantes em que tornaram
os nossos dias, num fenómeno em crescimento veloz anterior ao
surgimento desta pandemia, em março deste ano, vivíamos já sob
um absoluto stress. Agora, juntamos a isso uma nublosa indefinição
de futuro, um medo de contágio e de transmissão desta doença,
aquele pavor de indesejadamente a passarmos aos nossos, àqueles
que amamos. Medo de morrermos ou de perdermos alguém próximo,
também o emprego e a estabilidade, a vida com que sonhávamos e
contruíamos, afincadamente.
Nesta altura, como comunidade, estamos já com medo de tudo e
medo do nada, já cansados de tanto medo sentir. E quais sãos os
seus medos? Não fará mal algum admiti-los. Todos os temos, os
medos.
São dúbios os nossos dias.
A saúde mental dá-se mal em pântanos como este, em que agora
pisamos. Gosta de terra firme, de constância, definição, de certezas
mais ou menos palpáveis.
É importante refletirmos sobre a importância da saúde mental, de

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.

olharmos para ela como uma necessidade absoluta, com efeitos
significativos em toda a nossa vida, na nossa existência.
Sabemos, de modo mais ou menos concreto, que arranjaremos
solução para esta pandemia da Covid-19, que uma vacina milagrosa
surgirá em breve e que isso nos trará algum conforto, alguma alegria.
Alegria. Temos saudades de sentir alegria. Procuremo-la em
pequenas coisas, em pequenos acontecimentos, em vulgares
acontecimentos: num olhar, num gesto, na paisagem, nos pássaros
que voam…
Faça já algo que lhe dê alegria, um instante de felicidade! Ninguém o
vai julgar por sentir isso agora.
Ao olharmos para este problema da Saúde Mental, com consciência
que existe e que todos os dias cresce à nossa frente, descubramos
estratégias de o contornarmos, ou de o enfrentarmos assumindo
claramente que somos mais fortes. E somos, mesmo!
Vamos juntos, que o caminho faz-se melhor com companhia, e
porque continuam em nós “todos os sonhos do mundo”, como diria
Fernando Pessoa.

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.

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

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.

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

06 A Revista “Mais Guimarães” distingue
claramente as notícias – que deverão ser objetivas,
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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
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e regional, da promoção do progresso económico,
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GUIMARÃES JAZZ 2020
MAIS DE 100 MÚSICAS

FOTOGRAFIA: DAVE STAPLETON

TEXTO E FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A OPORTUNIDADE DO JAZZ NA INCERTEZA DO PRESENTE
A partir do próximo dia 12 de novembro, descolamos à boleia
daquele que é um dos mais reconhecidos acontecimentos musicais de Portugal, o Guimarães Jazz, que se apronta para consumar a sua 29ª edição entre 12 e 21 novembro, vivendo ao longo destes dias no CCVF, onde se apresenta em nove concertos
com mais de 100 músicos portugueses e alguns estrangeiros a
residir em Portugal, aos quais de junta a holandesa Radiohead
Jazz Symphony que atuará com a Orquestra de Guimarães, num
elenco que agrega nomes como Andy Sheppard, Peter Evans,
César Cardoso, Julian Argüelles, Pedro Melo Alves, Sonoscopia,
Porta-Jazz, Big Band da ESMAE, entre muitos outros.
Este é "um festival para tempos incertos", nas palavras do seu
programador, Ivo Martins, e a linha de força mais importante do

Guimarães Jazz é a aceitação dos desafios do tempo, inventando
soluções que lhe permitam alargar horizontes, e que essa será,
no contexto altamente insólito em que atualmente vivemos, a
melhor forma de honrar o património de resistência e de luta pela
liberdade inscrito na memória genética do jazz.
Na sequência das novas medidas de combate à pandemia de
Covid-19 em vários concelhos do nosso país, A Oficina irá realizar os concertos da 29ª edição do Guimarães Jazz com horários
de apresentação antecipados, de forma a permitir que o público
possa cumprir o seu dever cívico de recolhimento, garantindo a
oferta cultural programada e seguindo todas as regras e recomendações de segurança da Direção-Geral da Saúde e das várias entidades competentes.
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO
CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

Como ficará a atividade museológica depois da
pandemia? Quantas salas de cinema fecharão
por impossibilidade de sobreviver com pouco
público? E os teatros?
Face aos números, os Governos de todo o
mundo adotam mais medidas de confinamento e restritivas que visam evitar a aglomeração de multidões. A atividade cultural sofre,
mas prossegue, com programas alternativos
e num claro desafio à criatividade. O mesmo
acontece, claro, com o Centro Ciência Viva de
Guimarães, promotor da cultura científica e
tecnológica.
Numa altura em que foram decididas novas
restrições em 121 municípios, entre os quais
Guimarães, o Curtir Ciência adequou a sua
atividade às restrições de ordem sanitária. Visitas por marcação e limitadas a cinco pessoas
(salvo se forem da mesma família) e atividades

que obedecem também a um novo figurino,
recentemente posto em prática, com êxito, na
evocação do Dia das Bruxas.
Num ano a braços com os efeitos da pandemia
e apostado em evitar o descontrolo de infeções,
o programa tinha que ser diferente. O Curtir
Ciência conseguiu desenvolver um programa
sob o signo da Ciência e da animação, com um
desafio, uma oficina de produção de sabonetes
e uma atividade 3D, sem deixar de respeitar
todas as medidas de segurança. Um programa
alternativo, portanto, sem aglomeração de
público, com atividades dirigidas a famílias e
ao longo do dia. “Definimos desde o princípio
que este ano não teríamos um programa com
centenas de pessoas, à imagem das edições
anteriores, e apostámos em atividades para
famílias e num apertado controlo de entradas.
E tudo correu muito bem”, resume Sérgio Silva,
diretor do Centro Ciência Viva de Guimarães.

TUBO FALANTE
A nossa voz viaja pelo ar a uma
velocidade de 340m segundo. Sem
atenuação do som, a voz demoraria
3,1 horas a chegar ao Egito, a 3800km
de distância.

BROCA
Muitas pessoas não passam sem
o café. Mas nem por isso conseguem viver apenas do café! Não
acham? Mas a broca come bagas
de café de manhã à noite!

Os tempos que vivemos poem-nos
à prova. Da Ciência espera-se uma
resposta eficaz que nos permita,
como noutras etapas similares, seguir em frente. Mas é preciso tempo,
não é um truque de magia. A par da
Ciência e dos investigadores, cada
um de nós é intimado a desempenhar o seu papel. Proteger-se e proteger os outros. “Ninguém se salva
sozinho, só é possível salvarmo-nos
juntos”, lê-se na última encíclica papal, “Fratelli Tutti”. Tal como o Papa
Francisco, também esperamos que
depois desta tormenta “não existam
«os outros», mas apenas um «nós»
e que surja “uma nova forma de
viver”, descobrindo que “precisamos
e somos devedores uns dos outros,
para que a humanidade renasça”.
É por isso que voltaremos com
mais detalhe à encíclica que põe
muitos dedos em muitas feridas.
Passada a pandemia, oxalá, refere
o Papa Francisco, nos seja possível
“reabilitar uma política saudável não
sujeita aos ditames das finanças e
voltar a por a dignidade humana no
centro”.
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“AINDA É PRECISO MUITO TRABALHO
PARA MUDAR MENTALIDADES”
TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Nelson Xize tem 35 anos e Guimarães é a sua casa. O nome Xize
vem do irmão, conhecido como X-Men pelos amigos, por ter “superpoderes” a jogar futebol. Nelson, pelas “skills de desenho”, ficou conhecido como X-Men Júnior. O nome foi-se alterando, até
chegar a Xize. “Não é o cheese, queijo literário, mas é uma metáfora do rato que vai à procura do seu alimento”. O artista que
batalha e “vai, entre as ruas da dificuldade, tentar fazer o que o
faz mais feliz”.
Como é que surgiu a arte na tua vida?
Um resumo... Desde pequeno, os meus hobbies, a melhor distração para mim, a melhor prenda que me podiam dar, era um caderno quadriculado, ou de linhas, ou uma sebenta, e eu com as
canetas da Bic, a vermelha, a verde, a azul... O que é que fazia?
Guerrinhas de robots, com aliens. Gostava de fazer desenhos do
Dragon Ball, passava muitas horas a desenhar. A minha irmã mais
velha – eu tenho seis irmãos –, também tinha muito jeito para desenhar e acho que herdei um bocado esse ADN dela. Para mim
foi uma influência, na altura, para começar a desenhar. No ensino
básico tive uma professora de educação física que era, além de
professora, amiga. Foi ela que me inscreveu, ou ajudou-me, a inscrever em artes. Havia aquele estigma “vais para artes, isso não
dá dinheiro”. Ainda vivemos um bocado esse estigma. Na altura,
ela deu-me o input para me inscrever em artes. Cada vez ganhava
mais amor, principalmente pelo desenho.
Para haver uma boa pintura, ou uma pintura bem conseguida,
tem que haver também um bom desenho mental. A primeira ideia
parte do desenho, para a conceção de qualquer coisa, por isso
sempre apostei no desenho. A pintura foi aparecendo como suplemento. Hoje em dia, se calhar, faz mais parte do meu dia-a-dia a
pintura, mas considero que o desenho e a pintura estão alinhados.
Sempre trabalhei, a partir dos 13 anos. Nunca deixei os estudos. Já

trabalhei em várias coisas: pasteleiro, repositor, promotor, muitas
coisas, para chegar onde cheguei e poder fazer aquilo que gosto.
Depois, então, entrei para a ESAP. Apanhei bons professores. Entrei em Belas Artes no Porto, que era o que me cativava mais, mas
preferi ficar aqui, na ESAP, por questões de custos. Acabou por
ser bom, porque os professores eram de Belas Artes do Porto e
Lisboa. Ou seja, acabei por apanhá-los aqui, alguns, e foram cinco
anos longos, de muito trabalho. Senti que evoluí bastante, mas
também trabalhava muito para isso, não era de faltar. Por me sair
do bolso, e me custar, sempre agarrei as coisas de forma séria e
levo as coisas muito a sério quando encaro um desafio. A faculdade ajudou-me nesse processo de maturação, tanto a nível de
ensino e aprendizagem, até absorver esses conteúdos e depois
descobrires a tua identidade, maturá-la, experimentares...
E o teatro?
O teatro foi há 10, 12 anos. Nunca pensei na vida. Quando era mais
novo era mais acanhado. À medida que fui crescendo fui ficando
uma pessoa mais espontânea, brincalhona, mais segura de si. O
teatro é um bom exercício de autoconfiança. Há 12 anos, comecei
no TERB, Teatro de Ensaio Raúl Brandão, ali no CAR. Na altura foi
a primeira peça, salvo erro, Assassinato de Francisco Agra, encenada pelo Romeu Anjos Pereira, do ATC, do Teatro Construção, de
Joane. Meteu-me o bichinho do teatro. Adorei a experiência. Conheci pessoas espetaculares, que hoje em dia são minhas amigas,
de várias faixas etárias. Era um grupo dos 12 aos 60. A partir daí
não consegui viver sem o teatro. Já participei em vários projetos,
com muitas pessoas diferentes.
Hoje tenho o projeto dos FunnyToches, com a minha namorada,
está a ser um sucesso. Trabalhamos muito a pedagogia com crianças, as problemáticas, temas como o plástico, com a peça A Viagem à Ilha do Plástico, temos A Magia dos Brinquedos, que retrata
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hoje em dia, o humano, ou a humanidade global, está adormecida.
E isso é realmente um tema e uma problemática que eu gosto de
abordar. Acho que vamos arcar com as consequências no futuro,
porque estamos a dormir. Através do trabalho e com novas criações que estou a pensar, vai ser um bocado sobre essa temática,
o despertar do humano, o excesso de beleza, os cânones, o pensamento sexual, as pessoas, que está tudo ligado à imagem, sexo,
ao sentimento de posse, ao conformismo. São problemáticas com
as quais me identifico, e determinam o propósito de eu estar cá
enquanto artista neste mundo.
Nunca pensaste em sair de Guimarães?
Sim, já. Já tive uma oportunidade para ir para Barcelona, mas, na
altura, surgiu outro projeto para pintar uma série de quadros. Ia
ganhar um bom dinheiro, precisava de sobreviver, e decidi continuar por Guimarães. Mas a vida continua. Acho que a cidade cada
vez aceita mais os artistas e está mais educada. Embora eu ache
que ainda é preciso fazer muito trabalho para mudar mentalidades
e para nos libertarmos do estigma do artista. Já foi bem pior. Sou
do mundo, trabalho em várias cidades. Fui a Dijon, no ano passado, representar Guimarães com outro artista francês. Tenho tido
esses projetos, por isso sou do Mundo, basta surgiu o desafio e a
oportunidade, que eu lá vou.

o acreditarmos nos sonhos. Se acreditarmos nas coisas, as coisas
vão-se concretizar, porque, automaticamente, temos que fazer
por elas. Também tenho o grupo Trupe Sei, fazemos recriações
históricas, animações em eventos, ativações de marca...

Gosto de Guimarães porquê? É uma cidade tranquila para criares
e, hoje em dia, como deves imaginar, com 35 anos, estou naquela fase de mais ponderação, mais tranquilo, mas comedido, mais
introspetivo. Apelo e vou à procura mais do sossego e da paz de
espírito. Embora também o barulho e o ruído são bons elementos,
e cidades também mexidas, bons elementos para tu criares. Neste momento estou na minha, no meu caminho, tranquilo, com os
objetivos bem traçados, e Guimarães está-me a fazer bem nesse
sentido.

Adoro o palco. Adoro ver 500 pessoas à minha frente e tentá-las
contagiar com a verdade do teatro. Para conseguires passar a verdade do teatro, tens que saber o que estás a dizer e o que estás
a fazer.

Sentes que Guimarães, apesar de andares por aí, é a tua casa?

Consideras-te uma pessoa criativa...

Qual é que achas que é, neste momento, o panorama das artes
em Guimarães?

Sim. Acho que criativa de forma natural. Ou seja, não sei se tenho
alguma coisa especial. Mas sou uma pessoa muito observadora,
muito atenta, e depois os meus manifestos, seja desenho, pintura,
teatro, ilustração, beatbox, percussão, acho que são reflexo disso.
Essas frequências... adoro. Por exemplo, não consigo pintar um
ano inteiro. É sazonal. Três meses pinto, três meses desenho, três
meses faço teatro. Gosto desse exercício de frequências, para a
cabeça, acho que faz bem.
Além da tua irmã, que referiste há pouco, quais são as tuas influências?
As minhas influências... tenho muitos artistas que, para mim, me
dizem. Mas influência, não há uma pessoa específica que me influencie. A não ser isso, pronto, na altura pontual a minha irmã.
O mundo onde eu vivo é um bocado a influência que me molda
enquanto ser humano. Não idolatro, nem tenho uma admiração
por alguém específico. Acho que todas as pessoas são importantes. No mundo das artes estou sempre atento, face ao que me
rodeia estou sempre atento. O que faço é um bocado reflexo disso. Admirar, admiro o mundo, admiro o que me rodeia, admiro as
pessoas, que são cosmos. Todas as pessoas são cosmos. E adoro
conhecer pessoas. Olha, admiro o meu espírito de viver, não sendo
egocêntrico.
Sobre que questões é que gostas mais de trabalhar?
O que é que eu pretendo, também, com o trabalho? Eu tenho um
tipo de trabalho, digamos, o comercial, o retratístico, o cartoon,
aquela ilustração específica de Guimarães, temáticas ligadas às
cidades, cultura vimaranense, cultura portuguesa... Mas onde me
sinto, realmente, ou consigo tocar... Porque... o que é tu pretendes
como artista? Também é criar as reações, não procuro só o está
bonito ou bem executado. Gosto de, às vezes, estar aqui com amigos a refletir sobre o que pintei. Estou a fazer os anjos e demónios,
porque todos nós temos um anjinho dentro de nós, um demónio
dentro de nós, quando estamos sozinhos, quando estamos em
sociedade.
Gosto muito de abordar problemáticas da sociedade. Acho que,

Sem dúvida é o meu poiso, o meu ninho confortável. E tem rendas
mais baratas.

É assim... está bom. O antes da Capital Europeia da Cultura, era
zero. Guimarães zero a nível de panorama cultural, muito limitado.
Depois veio 2012. Foi aquela chapada às pessoas. As pessoas não
estavam bem habituadas ao que é que é cultura, o que é que é
teatro, grandes eventos. Isto é o que eu sinto, atenção. Somos
uma cidade pequena, apesar de sermos um concelho com muitas
freguesias, temos um centro pequeno.
Hoje em dia está muito bom. Temos aí eventos espetaculares
que são falados tanto a nível nacional como internacional. Cada
vez a cidade de Guimarães é mais falada a nível cultural. Acho é
que, porque é que certos eventos acabam por cair? O problema
de sempre. Não quero ser mal interpretado. Tens todo o tipo de
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eventos. Quando me perguntas cultura... cultura não é só cultura
de Centro Cultura Vila Flor, Plataforma das Artes, CAAA. Cultura é
tudo. Ou seja, se formos a ver no panorama geral estamos muito
bem. Acho que falha uma coisa muito crassa em Guimarães, que
é a forma como divulgam as coisas. Às vezes o evento realmente
é de peso, mas divulgam a tarde e a más horas. Às vezes isso
faz-me pensar, como artista, “pronto, vamos preencher agenda, e
vamos fazer as coisas, são cinco dias de evento e está bom”. Acho
que é preciso entrosar mais as pessoas com outras formas, outros
modelos, de comunicação. Agora, é preciso educar e reeducar as
pessoas para irem e consumirem cultura, tantos nos grandes palcos, como nos pequenos palcos. Têm a mesma importância.
Sentes que ainda é preciso educar para o consumo da arte?
Sem dúvida. Para muitos, “eu até queria ter um retrato teu, queria
ir à tua peça”, mas há sempre aquela eterna desculpa. As pessoas
vivem intrinsecamente presas ao sentimento de desculpa que
“não pude ir”. Se calhar, às vezes, os meios de comunicação não
são trabalhados de forma a serem incentivadores a tu ires à cultura. Outras estratégias, mais em vídeo, aquele teaser de apresentação curto, não sei, pessoas a andarem na rua a falarem sobre os
eventos... Se a cultura existe, tem que ser divulgada, e tem que ser
bem divulgada.
Os artistas vimaranenses são aproveitados na cidade?
Não são aproveitados, nem têm o espírito de união que eu achava que tinham. Acho que 2020 despoletou a competitividade. Isso
afasta um bocado os artistas. Por exemplo, esta cooperação que
fiz com o Nuno Machado, é bom trabalhar com outros artistas.
Mas há muito essa competitividade ainda, e isso depois transcreve-se na não valorização do artista. Deve-se apoiar ainda mais os
artistas, deve-se apoiar no coletivo, os artistas trabalharem juntos,
partilharem ideias. Acho que é um bocado isso que está a faltar.
Embora se tenha visto mais coletivos a trabalhar. Tem sido bom. É
um ponto que tem que ser melhorado, como outros pontos, mas
eu acho que já foi bem pior.
Acho que se deve abrir mais as portas aos artistas, poderem trabalhar, em vez de criarem obstáculos. Não estou a dizer que a
nossa Câmara cria obstáculos, mas acho que poderia fazer muito

mais, para bem da cultura vimaranense.
Enquanto artista, há algum apelo que gostasses de fazer aos vimaranenses a nível cultural?
Gostava de pedir a possibilidade de serem criados modelos, dentro das normas da DGS, de apresentação da cultura, desde teatro,
exposições, que é para a cultura não morrer. Sinceramente, nos
últimos dias, tu olhas para a nossa cidade, tudo triste, é um bocado cidade deserta. Imaginas uma sociedade sem cultura? Eu não
imagino uma cidade sem cultura. Acho que devem ser trabalhados
novos modelos, ou outros modelos, que permitam a cultura ser
executada, para enriquecer e alegrar a alma do povo.
Arte com alma...
Não estou neste mundo para agradar a ninguém. Tu, com a tua
arte, não agradas a toda a gente. Às vezes vives preso, como artista, queres agradar a toda a gente, que toda a gente vai gostar do
teu tipo de obra, e não. A partir do momento, e acho que isso é um
processo de maturação, dependendo do artista, mas no meu caso
foi, que é “eu vou fazer realmente o que me dá na gana”.
Tento sempre fugir a instituições que te prendem a alma, ou que
te tentam direcionar que “a arte contemporânea tem que ser assim”. A contemporaneidade na arte é um estado de espírito. O meu
estado de espírito é eu sentir que as coisas que queria têm alma,
têm a minha alma, têm muitos bocados de mim. Quando tu pintas
dás tudo, quando tu desenhas dás tudo. Encaro qualquer tipo de
trabalho como se fosse uma coisa para evoluir, séria, e que quero realmente transmitir uma mensagem e não ser somente “está
bonito”. Acho que um artista se constrói. Não é por tu seres habilidoso que és artista. Um artista é uma mentalidade, é um tipo
de identidade, é um bom contributo social. Eu, como artista, com
alma, quando digo arte com alma, é arte com verdade, é a mesma
verdade do teatro. É arte com verdade. E as pessoas podem-se
perguntar “e verdade? É ambígua. É a omissão da mentira?”. É a
verdade no sentido lato da coisa, que tem essência, que te arrepia, que te transmite coisas boas, reações, ou más. A alma é isso.
Quando pinto, quando desenho, quando crio algo, dou tudo. Encaro tudo de forma séria e isolo-me naquela criação e ‘bora lá. Estás
a fazer isto para ti e depois para o mundo. Primeiro para ti.
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ESCAPADINHAS DE OUTONO
EM PORTUGAL
TEXTO: FILIPA ROCHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

NO OUTONO A NATUREZA GANHA UMA NOVA COR, ÀS VEZES CHOVE
OUTRAS VEZES FAZ SOL. AS FOLHAS DAS ÁRVORES BRILHAM E CHEIRA A
TERRA MOLHADA. PARTILHAMOS CONSIGO ALGUNS LOCAIS DE PORTUGAL
QUE DEVE VISITAR NO OUTONO.

PESO DA RÉGUA

Situado no norte do país, Peso da Régua está repleto de vinhas,
quintas, casas senhoriais, palacetes, museus e miradouros. Com
o rio Douro a fazer parte da paisagem, esta pequena cidade é detentora de um rico património e de paisagens para admirar. Pode
por exemplo subir ao miradouro de São Leonardo de Galafura
e consegue ter uma vista desafogada da região. Pode também
desfrutar de um passeio de barco, ou simplesmente explorar os
monumentos dispersos pelo centro da cidade e deliciar-se com
a gastronomia típica.

GERÊS

O Gerês não são só as cascatas no verão. Nesta zona existem muitos outros locais que podem e devem ser visitados, e o outono
é uma boa estação para isso. O Santuário de Senhora da Abadia
vive de uma atmosfera de calma e silêncio. O Parque Nacional da
Peneda Gerês é também um ótimo local para fazer caminhadas no

meio da natureza. Aqui poderá ainda percorrer um trilho chamado
“7 pontes”. Na aldeia de Pitões das Júnias pode observar as casas
em pedra, os campos verdes e tem ainda uma vista para os picos
mais altos da Serra do Gerês. Pedra Bela é o miradouro mais visita
na Serra, aqui tem também uma vista sobre as montanhas.
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SERRA DA ESTRELA

Serra da Estrela é sinónimo de inverno e de neve, mas engane-se. Este local do nosso país também bons locais para passear e apreciar as cores de outono. A Rota das Faias, situada em
Manteigas, é um percurso pedestre sinalizado de 5,4Km. Neste
bosque o dourado é o tom predominante da paisagem. Covão de
Ametade é outro recanto da Serra da Estrela. Fica perto da nascente do rio Zêzere, que corre entre as montanhas.

CASTELO DE VIDE

SINTRA

Castelo de Vide é uma vila portuguesa no distrito de Portalegre, rodeada por 2,5Km de muralhas. Está repleta de vestígios
arqueológicos do século XVI e conta com diversas atrações no
centro histórico, como o Castelo, fontes, museus, jardins e igrejas. Pode e deve deliciar-se com a gastronomia típica de Castelo
de Vide, como a açorda ou as migas.

A cidade de Sintra conta com paisagens deslumbrantes durante
todo o ano, mas é particularmente encantadora no outono, com
as suas cores alaranjadas. O Parque Nacional da Serra de Sintra
é um sítio espetacular para ver essas mesmas cores. Aqui poderá
encontrar palácios encantadores, rodeados por jardins. O mais
conhecido é o Palácio da Pena, colorido e que foi erguido durante
o século XIX. Não pode sair de Sintra sem provar o famoso doce
“travesseiro”.

ALJEZUR

Aljezur, distrito de Faro, tem uma ligação forte entre a natureza e o
desporto. O local oferece diversas atividades para serem desfrutadas, tais como BTT, pesca, equitação e simples passeios pela natureza. Esta vila algarvia conta com diversos museus para visitar que

se encontram no centro histórico, e um castelo mouro do Século
X. Apesar do outono não convidar a mergulho, pode sempre fazer
uma passeio pelas praias e observar o pôr-do-sol que se esconde
entre a serra e o mar.
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Artigo de opinião

“EM TEMPO DE GUERRA
NÃO SE LIMPAM ARMAS”
Dr. Rui Vaz
Médico desportivo

Confirma-se que esta pandemia veio para durar e dificultar um
bom funcionamento da sociedade. Teremos que conviver com
esta nova realidade por um tempo superior ao espectável anteriormente. Portanto, teremos que ser disciplinados, organizados, resilientes e responsáveis. A resiliência poderá ser o aspecto
mais importante que deveremos ter nestes próximos meses.

para que a nossa resposta seja efectiva.

Olhando para isto como se de uma guerra se tratasse, teremos
que perceber as regras do “jogo”, para não sermos surpreendidos
pelo nosso “inimigo” e agir em concordância. Neste momento temos que entender a importância de existir uma voz de comando
que defina a orientação da nossa defesa. Neste momento não podemos perder tempo em colocar em causa e desrespeitar as instituições que estão mandatadas para definir o “modus operandis”
da nossa acção. Por muito que possamos achar que um ou outro
“comando” esteja desajustado, é importante não provocar o “caos
ideológico” nas equipas.

Sabemos que existem varias maneiras de vencer uma “guerra”,
mas a melhor maneira de a vencermos é mantermo-nos fieis e
leais à nossa voz de comando para que que possamos festejar a
VITÓRIA.
Há alturas que não temos alternativas, este momento é uma delas. Portanto, vamos acreditar na nossa voz de comando e acreditem orgulhosa e apaixonadamente no vosso “primeiro batalhão”.

O “primeiro batalhão” nesse momento está a trabalhar arduamente à aproximadamente 6 meses, com uma entreajuda e sagacidade tremenda que por breves momentos foi idolatrado. Não é altura
para questionar a qualidade e a quantidade das “armas” à disposição. Vamos perdendo “soldados” mas não estamos a perder a
confiança num bom resultado. As forças começam a faltar mas
não baixamos a guarda perante esta tarefa herculiana.
Fácil perceber que não chega apenas o “primeiro batalhão” para
a “guerra” ser ganha. Precisamos de TODOS, para que saiamos
vencedores.
Ainda estamos a meio desta “guerra” e temos que ter consciência
que as regras vão ser alteradas mediante a investida do “inimigo”.
Com isso, a nossa voz de comando terá que ser precisa e rápida

Os outros “batalhões” terão que perceber que precisam de ajudar
o “primeiro batalhão”. Não pode atrapalhar, mas sim ajudar. Necessitam de ter um impacto exponencialmente positivo na diminuição das adversidades impostas pelo próprio jogo.

É fundamental não esquecer o que está em jogo e as implicações
futuras que poderão advir de uma colaboração efectiva. A crítica
gratuita e desproporcionada não pode entrar em jogo porque não
vai ajudar no desenrolar dos acontecimentos.
Será importante esquecer desavenças ideológicas no “modos
operandis” e AJUDAR para que consigamos inverter o rumo dos
acontecimentos. Neste momento, um passo em falso poderá ser
catastrófico para todos e poderá definir um desenrolar muito negativo nesta “guerra”.
A irreverencia dos “recrutas” poderá prejudicar a equipa nestas
primeiras “batalhas”, ficando a aguardar nas respectivas “casernas” pela sua chamada..
O nosso FOCO é a Vitória e nada nos pode distrair disso!!!
Juntos venceremos esta “guerra”

Obituário...
toda a informação na nossa página
Rua D. João I, n.º 23 - Guimarães

253 515 535

MAIS GUIMARÃES N91 NOVEMBRO 2020

O MELHOR
BACALHAU DO NATAL
Islândia ou Noruega
de cura tradicional

Siga-nos no Facebook

Lojas ao dispor:

JOANE - FAMALICÃO GUIMARÃES – PAIO GALVÃO S. JOÃO DE PONTE
GUIMARÃES - CONDE MARGARIDE AZURÉM - RUA POUSADA DENTRO AZURÉM - MADUREIRA

www.bolama.pt
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CARLOS GUIMARÃES LANÇA

“OLHAR O MUNDO
À NOSSA VOLTA”
TEXTO: FILIPA ROCHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

ESTE NOVO LIVRO DE CARLOS
GUIMARÃES, CONHECIDO
MÉDICO VIMARANENSE, VEM NA
SEQUÊNCIA DAS SUAS ÚLTIMAS
DUAS OBRAS, “PALAVRAS SOLTAS
DE UM ESCRITOR FALHADO”, LIVRO
LANÇADO EM 2018, E “CRÓNICAS
DO ZEQUINHA”, EM 2019. A NOVA
OBRA É DE LEITURA FÁCIL, “COMO
HABITUALMENTE SÃO TODOS”,
REVELA O AUTOR AO MAIS
GUIMARÃES.
A base para este livro “Olhar o mundo à nossa volta” surgiu como
uma “forma de lutar contra o espírito de clausura a que todos
temos que estar sujeitos com a pandemia”, conta Carlos Guimarães. Segundo o autor, o seu novo livro surge também para “dar
às pessoas aquilo que muitas me pediam, ou seja, que passasse
para um livro muitas das minhas crónicas”.
“Olhar o mundo à nossa volta” é dividido em duas partes, sendo a
primeira dedicada ao período antes do confinamento, e a segunda
“já depois de todos termos estado isolados em nossas casas”. Assim, o leitor consegue perceber “como a temática e a forma como
se escreve mudaram rapidamente”.
Apesar de não ter existido um lançamento convencional do livro,
como era habitual acontecer com os seus livros, sempre lançados em novembro, Carlos Guimarães decidiu inovar e fazer a apresentação da sua nova obra através da sua página no Facebook.
Contudo, quer realizar algumas tertúlias para falar sobre o que é
abordado no livro.
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O IMPACTO
DA PANDEMIA
NA SAÚDE MENTAL
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DISTANCIAMENTO FÍSICO NÃO
É DISTANCIAMENTO SOCIAL
TEXTO: FILIPA ROCHA E JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

QUAL É, AFINAL, A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL?

Vimo-nos pela primeira vez fechados dentro de quatro paredes.
Não podíamos sair. Ou melhor, compras, passear o cão, ir dar uma
corridinha ou trabalhar, os que podiam. As máscaras começaram
por tapar-nos o nosso principal meio de comunicação, e os olhos
passaram a ser o nosso eu. O cenário, para qualquer reunião, para
aulas, para jantares online, passou a ser a nossa casa. Ao cenário
casa, juntamos a falta de abraços e beijos, o não estar com alguém
fisicamente, mesmo que seja o nosso vizinho ou o primo que estávamos habituados a ver todos os dias.

A VERDADE É UMA: A
NOSSA VIDA MUDOU

Segundo Emanuela Lopes “o que assistimos é que, a saúde psicológica tem sido claramente subvalorizada, verificando-se grandes
alterações na vida psicológica das pessoas. Nota-se sobretudo um
predomínio das questões ansiosas e depressivas, quer seja pelo
aumento progressivo e exponencial de casos confirmados e suspeitos, quer pela incerteza dos tempos futuros que se aproximam”.
Uma investigação publicada no Journal of the American Medical
Association, em setembro, concluiu que três vezes mais adultos
americanos estavam com níveis elevados de sintomas depressivos durante a pandemia do que antes. Um inquérito conduzido
pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), em junho,
chegou a resultados semelhantes, com mais adultos americanos a
relatarem sintomas de saúde mental negativos, particularmente jovens adultos, minorias raciais e étnicas e trabalhadores essenciais.
Já a Associação de Psicologia Americana observou um forte crescimento da intenção suicida, particularmente entre os jovens adultos
durante a pandemia.

“O isolamento pode exacerbar algumas emoções”, explicou Emanuela Lopes, Psicóloga Clínica e da Saúde no Hospital de Guimarães. O hábito de passar 24 horas por dia dentro de casa não existia.
“Mesmo que morasse sozinho, havia a liberdade das suas escolhas,
das suas rotinas. Quando vivemos em família, em casal, com os
nossos filhos, pode-se gerar alguma tensão emocional significativa.”

A pandemia interrompeu serviços essenciais de saúde mental em
93% dos países em todo o mundo, enquanto a necessidade de
procura por saúde mental está a aumentar exponencialmente, de
acordo com uma nova investigação realizada pela OMS. Analisados
os dados referentes a 130 países, os primeiros dados mostram o
impacto devastador da Covid-19 no acesso aos serviços de saúde
mental e ressalta a necessidade urgente de um maior financiamento nesta área.
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Artigo de opinião

O AUMENTO DO STRESS
EM TEMPOS DE PANDEMIA
Rita de Botton
Médica Patologista Clínica da SYNLAB

Febre, tosse e dificuldade em respirar é do que mais se tem ouvido falar nos diversos canais noticiosos, que insistem em bombardear-nos diariamente com os sintomas associados à Covid-19.
Mas, o que está por detrás desta pandemia e que poucos relatam?
Os danos psicológicos: o stress associado à instabilidade laboral,
familiar e o receio do incerto são das maiores preocupações das
famílias portuguesas.
O stress é já considerado pela Organização Mundial de Saúde,
"a epidemia de saúde do século XXI" e a realidade é que, desde
março de 2020, tem afetado um número crescente de pessoas,
comprovado pela elevada procura e consumo de ansiolíticos e
antidepressivos, na grande maioria das vezes, uma automedicação. A pandemia trouxe um isolamento social e físico e consequentemente aumentou o sentimento de solidão – principalmente
no caso dos mais idosos. E a juntar à pandemia, existe ainda a
pressão, caraterizada pela competitividade interpessoal, e o caos
vivido nas grandes cidades. Muito trânsito, horários laborais para
cumprir, um emprego exigente e não motivador, falta de tempo
livre para desfrutar da família e de momentos de lazer, entre outros, são fatores responsáveis pelo stress. Este pode desencadear
situações de ansiedade e de depressão, muitas vezes desvalorizada pelo seio familiar e pela sociedade.
A maior parte das vezes, o stress pode ser positivo. Trata-se de um
processo natural, que funciona como uma resposta de defesa do
organismo face a agressões externas ou internas. É muito útil em
situações pontuais, mas passa a ser uma ameaça para a nossa
saúde, quando se prolonga no tempo e se torna crónico. Por isso, é
já considerado por uns como a maior causa de morbilidade, e pode
conduzir a problemas de saúde, que surgem sob a forma de doenças cardiovasculares, disfunção sexual, complicações gastrointestinais, obesidade ou distúrbios alimentares e, ainda, problemas de
pele e cabelo, como sejam o aparecimento precoce de rugas ou
de calvície. Nas mulheres é ainda frequente existirem alterações
hormonais, como problemas menstruais.
Para evitar futuras complicações, é essencial identificar e reconhecer os principais sintomas: suores, dor de cabeça, fadiga, dis-

túrbios do sono, desorientação e perda de memória, ansiedade,
irritabilidade e confusão mental, dificuldade de concentração,
infelicidade, pensamentos negativos, e esquecimento. Além das
situações externas, existem também fatores biológicos que determinam se a pessoa é ou não propensa a desenvolver situações de
stress com maior facilidade.
Para este efeito, existem ferramentas disponíveis no mercado,
como a análise de Avaliação de Stress da SYNLAB, que permite
determinar se a pessoa está a viver um padrão biológico de stress,
a fase de stress em que se encontra e ainda alertar para possíveis
situações de Burnout (esgotamento profissional).
O teste é realizado de forma simples e rápida, sendo apenas necessária a recolha de 4 amostras de saliva para kit especial, em
horas específicas do dia, de forma a fazer o doseamento de duas
hormonas - cortisol e DHEA.
Em tempos pandémicos, temos duas missões: a de evitar a propagação do vírus e a de cuidar do nosso bem-estar e de quem
nos rodeia. Lembre-se que o stress também pode ser evitável e
aprenda a gerir futuras situações:
- Pratique exercício físico para libertação de endorfinas (“hormonas da felicidade”);
- Faça uma alimentação saudável;
- Dedique tempo livre para o lazer e para a família (com o distanciamento necessário);
- Utilize técnicas de introspeção, de meditação, de controlo da respiração;
- Ouça música relaxante, que ajuda a desligar da vida ativa por
momentos;
- Desdramatize e relativize os seus problemas;
- Foque-se nas soluções e não nos problemas;
- Evite o diálogo/contacto de quem tem pensamentos negativos.
Associado a todas estas medidas, por vezes é necessária a associação de medicamentos, que devem sempre ser prescritos apenas por um médico da especialidade e nunca através de automedicação.
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“UM CRIME QUE É
ABSOLUTAMENTE DO FORO PRIVADO,
FICOU AINDA MAIS ENCLAUSURADO”
Estudos dizem que, quando há crises, quando as pessoas estão
confinadas, quando há epidemias, ou situações mais complicadas,
a violência doméstica aumenta. As evidências apontam para que
uma em cada três mulheres sofrem de violência doméstica por um
parceiro íntimo. Mas também homens, crianças e idosos, sofrem
de violência.
Em maio de 2020, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV) acreditava que os números da violência doméstica iam aumentar em Portugal, tal como aconteceu noutros países. Mas, a
verdade, é que durante o período de confinamento, os números
não aumentaram e. O presidente da instituição acreditava que se
vivia uma "tranquilidade aparente" e que os números iam aumentar.
Os números de queixas por violência doméstica registadas pelas
forças policiais diminuíram cerca de 33% em Portugal, quando
noutros países os aumentos variaram entre 20% a 30% de participações.
Em maio, nas linhas de apoio para a violência doméstica foram
recebidos desde 27 de março 417 pedidos de apoio. Entre 30 de
março e 26 de abril as estruturas de apoio às vítimas de violência
doméstica receberam 4.869 pedidos de ajuda, 162 dos quais presenciais.

UMA “PANDEMIA
ESCONDIDA”
Para Emanuela Lopes, Psicóloga Clínica e da Saúde no Hospital de
Guimarães, este é um problema que “já não é de agora”, e que, se
calhar, a pandemia veio trazer ao de cima “problemas relacionados com violência doméstica”, que é designada por muitos como
uma “pandemia escondida”. “Logo no início, algumas pessoas já
falavam que tinham que ter alguns cuidados com a forma como
iam abordar o parceiro. Logo no início já ouvíamos relatos já a prever que isto não iria correr muito bem”, confessa.
Marta Silva é chefe do Núcleo Violência Doméstica e Violência de
Género da CIG e considera este um problema que se terá “intensificado” em “número, complexidade e intensidade”, embora os números de denúncias tenham decrescido muito acentuadamente.
“Estamos em crer que não foi porque não houve ocorrências, mas
porque as pessoas estiveram limitadas na tomada de decisão de
fazer queixas”, não só “por estarem em confinamento”, mas também por diferentes variáveis como a perda de emprego ou de rendimento, considera. “Agora vamos ter meses muito desafiantes”,
antevê.
Este período aumentou os níveis de stress em qualquer família,
“seja ela funcional ou disfuncional”. Com a pandemia, para Marta

Silva, houve uma “menor visibilidade de um crime que ocorreu ainda mais dentro de quatro paredes, porque as pessoas nem sequer
saíram para trabalhar, nem sequer puderam pedir a ajuda a título
informal que muitas vezes acontece nestes casos, aos vizinhos,
aos colegas de trabalho, a uma amiga ou amigo”.
“Um crime que é absolutamente do foro privado, ficou ainda mais
enclausurado”. Atualmente, “com a abertura progressiva dos canais de apoio, o que temos verificado é um aumento de procura de
apoio nas estruturas de atendimento. Até ao final do ano vamos
assistir a um aumento de procura de ajuda e de comunicações às
polícias”.

AGRESSORES
ENCONTRARAM
"PALCO MAIS QUE
IDEAL"
Os estudos dizem que apenas um terço ou um quinto das pessoas que são vitimizadas denunciam às autoridades. “As vítimas
desenvolvem estratégias de sobrevivência e o que lhes foi exigido
nesta pandemia é que subissem um nível das estratégias. Estas
mulheres, maioritariamente, mas também homens e crianças, que
é outra dimensão, terão certamente desenvolvido estratégias de
sobrevivência nesta fase em que estiveram confinadas”, explicou
ao Mais Guimarães Marta Silva.
Pela primeira vez, o agressor não tem que se preocupar com as
questões de controlo, porque “a pessoa ficou em casa, está sempre sob a sua vista, os contactos telefónicos passaram a ser todos
na sua presença, portanto os mecanismos de poder e controlo que
estes agressores e agressoras tinham, encontraram o palco mais
que ideal para o exercício sem grande trabalho”.
A chefe do Núcleo Violência Doméstica e Violência de Género da
CIG explicou que foram maioritariamente mulheres que apareceram e foram casos em que não havia histórico de violência pré-Covid.
O departamento europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS)
manifestou uma profunda preocupação sobre o tema, explicando que aumentou cerca de 60% o número de casos de violência
doméstica na Europa, comparativamente ao período homólogo
do ano passado. Aumentaram os casos da violência interpessoal,
sobretudo entre parceiros íntimos, e sobretudo contra crianças, o
que também é muito chocante. Também na Europa, as denúncias
online, diz a OMS, aumentaram cerca de cinco vezes mais no mês
de abril, por comparação com o ano passado.
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“AS NOSSAS
FAMÍLIAS NÃO
PODEM VIR CÁ E
VOCÊS PODEM IR
E VIR TODOS
OS DIAS?”
Enquanto grupo de risco, é pedido aos idosos que se mantenham
em casa, saindo apenas em casos excecionais.
A APAV, tendo registado um aumento de violência contra idosos,
deixou algumas dicas para garantir que as pessoas idosas estão em
segurança, nomeadamente:
• Manter o contacto diário através de chamadas telefónicas regulares, monitorizando o bem-estar e sinalizando algumas necessidades que possam ter;
• Reconhecer as emoções que nós próprios sentimos e regular a
forma como comunicamos;
• Dar informação com calma e paciência;
• Informar-se sobre a rede de apoio comunitária;
• Encoraje o idoso a manter-se ativo, mas lembre-se que ninguém
gosta de ser obrigado a fazer algo de que não gosta;
• Seja compreensivo e sugira algumas distrações, mas deixe que
seja a própria pessoa a escolher como passa o seu tempo
Cláudia Meira, gestora da Linha de Apoio à Vítima, relatou, em maio,
um caso de uma mãe que, para evitar cruzar-se com o filho dentro
de casa, tinha um fogão de campismo na varanda do quarto. Geralmente estes idosos têm entre 60 e 90 anos. “Sofrem agressões
físicas e negligência. Muitas vezes são acamados. Há filhos ou cuidadores que não deixam as assistentes das equipas de segurança
social, que fazem apoio domiciliário de higiene e alimentação, entrarem nas residências”.
“Em lares as coisas não estão fáceis”, foi como Diana C. Pereira,
psicóloga numa Estrutura Residencial de Pessoas Idosas (ERPI),
começou a conversa com o Mais Guimarães. “Nem para os idosos, nem para os colaboradores, nem para as famílias, nem para
ninguém”, acrescentou. Enquanto psicóloga, Diana Pereira, trata
das questões da gestão emocional com idosos e colaboradores, e
fornece estratégias de gestão emocional, e estimulação cognitiva.

“O MEDO CONTINUA,
MAS O CANSAÇO
E A SATURAÇÃO JÁ
PREVALECEM”
Em março, quando havia pouca informação sobre o vírus, “havia
muito medo por parte dos idosos, porque também viam os colabo-

radores assustados”. Era tudo novidade e desconhecido e, portanto,
os idosos tinham muito medo do que ia acontecer. “Alguns achavam
que era o fim deles, que era a hora de morrer”.
A psicóloga relembra que havia muita revolta, por não serem permitidas visitas. “Muita tristeza, porque eles estavam a notar uma aproximação do fim deles e nem da família se podiam despedir. Havia
um bocadinho a noção de que o tempo estava a acabar e estavam
sozinhos”. Num lar, sem a família, os colaboradores tentam ocupar
esse espaço e esse lugar na vida dos utentes.
Oito meses depois, “o medo continua, mas o cansaço e a saturação já prevalecem”. OS idosos começam a ficar cansados por não
poderem sair, principalmente aqueles que são mais autónomos e
estavam habituados a sair, ir ter com os amigos ou ir às compras.
“As atividades deixaram de ser realizadas em grupo, é tudo muito
individualizado”, e os utentes não gostam disso por serem atividade
menos lúdicas.
As visitas aos lares voltaram a ser permitidas, com todas as restrições. “Os lares são uma bomba relógio”, explica Diana Pereira. Há
uma preocupação extra com idosos: “se o vírus entra aqui, o que é
que acontece?”. O medo de morrer, e de não haver uma despedida,
foi como que uma “consciencialização do tempo dos familiares”.
“Pessoas com dependência a nível físico e também cognitivo, considero que estão a sentir um bocadinho menos o impacto da pandemia, porque não têm tanta noção do que se passa”. A psicóloga
fala da doença alzheimer, acreditando que a agitação que idosos
com a doença às vezes têm, “é por não verem os familiares há muito
tempo”. A verdade é que todos sentem o impacto, mas os que estão
plenamente conscientes daquilo que se está a passar, e entendem
as notícias, entendem que os colaboradores estão diferentes, que
estão equipados e porquê, “sentem mais”.
Diana acredita que, nos idosos que estão em lares, as consequências a nível psicológico, podem não ser muitas. Estão agora mais
em baixo e mais tristes, “já com alguma sintomatologia ansiosa e
depressiva”. A socialização foi altamente diminuída com a família,
mas também com os colegas do lar e do exterior, o que pode levar
a todas essas consequências. “Voltando ao normal, às atividades
de grupo, às visitas, o impacto pós pandemia pode não ser muito
grande”, acredita. A conversa muda quando se fala em idosos que
não estão em lares. “O impacto, quer atual, quer futuro, será maior,
porque estão menos protegidos. Estão mais sozinhos, porque não
podem visitar as famílias, nem estar com colegas.
Alguns idosos não sabiam o que era um vírus e, a maior dúvida era
“porque é que as nossas famílias não podem vir cá e vocês [colaboradores] podem ir e vir todos os dias?”. Os utentes perceberam, com
o tempo, que o trabalho era realizado de uma forma segura e era
feito para o bem deles.
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Patrícia Rafael, Almeirim
Finalista na Universidade do Minho

“NÃO TINHA
MUITO MAIS POR
ONDE ME ABSTRAIR”
Em março, o confinamento foi o pior, porque demorou mais tempo. Nos primeiros meses fiquei por cá, porque não podíamos
circular, os comboios estavam diferentes, e era arriscado estar
a ir também pela transmissão. Também não ia fazer com que a
minha mãe fizesse 300 quilómetros para me vir buscar. Foi muito
estranho, porque, apesar de eu não ir muito a casa, porque as
viagens são muito caras, de repente vi-me sem essa possibilidade, e não era questão de poder ou não de acordo com o meu
horário académico, era não poder porque estamos a meio de
uma pandemia. Só podia contactar através de vídeo chamadas
e chamadas.
Estava confinada a uma rotina, as únicas coisas que eu tinha
mesmo de fazer eram coisas da universidade e não tinha muito
mais por onde me abstrair. A isto juntava ver o número de infetados, que depois decidi deixar de ver. Como a minha mãe é pessoa
de risco, todos os dias me falava disso e eu ficava mais ansiosa.
E começava a ficar mais ansiosa por ela estar ansiosa do que
propriamente por me sentir, eu mesma, ansiosa. A rotina foi uma
coisa que não me ajudou, porque eu gosto de ter as coisas pro-

gramadas, mas não gosto de saber que amanhã terei mesmo de
fazer aquilo porque não tenho hipótese de fazer outra coisa. Foi
por isso que me senti mais stressada, porque mesmo aquilo que
tinha de fazer da universidade, tinha de olhar para aquilo todos
os dias e cheguei ao ponto de, se não estivesse a fazer aquilo,
me sentir mal.
Desta vez, em isolamento profilático, eu sabia que iam ser só 15
dias e tinha acabado de chegar de Almeirim e tinha estado com a
minha família. Por isso, foi um bocadinho mais fácil. Por ser menos
tempo, por ter estado com a minha família, e porque não tenho o
peso da universidade e pude fazer outras coisas. Os últimos dias
já me começam a saturar um bocadinho.
Para me abstrair, em março fiz muito exercício físico e quando estava sol brincava com os cães. Estes 15 dias, como tinha a minha
viola, entretive-me com a música, li livros, aprendi algumas skills
de maquilhagem, que não tenho jeito nenhum, cozinhei... Mas sei
que se fosse tanto tempo como foi em março, esta rotina não ia
funcionar, ia acabar por me fartar.
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EM CASA,
TELETRABALHO
E TELESCOLA

A vida de todos nós mudou muito nos últimos meses devido à
pandemia Covid-19, com muitas alterações nas rotinas dos adultos e das crianças. Para muitas famílias a casa passou a ser o
local de trabalho e a escola dos mais pequenos. Estas mudanças
repentinas podem ser geradoras de desequilíbrios, nomeadamente nos mais jovens.
Pandemia, uma palavra que, se assusta os mais crescidos, assusta
ainda mais as crianças.
Tal como os adultos, também as crianças tiveram que se adaptar a
um “mundo novo”. De repente tudo mudou. Uma nova rotina surgiu. O isolamento é a principal medida para combater este novo
vírus invisível. Todas as atividades começaram a ser realizadas a
partir de casa. Tirando certas exceções, como o caso de ir às compras necessárias para aquela semana ou para ir à farmácia comprar qualquer medicamento. Os ajuntamentos estavam proibidos.
Todas estas mudanças geraram diversos impasses psicológicos
em todos nós, nomeadamente nos mais pequenos. Para eles, a
escola é um importante apoio e com esta situação de pandemia
e do confinamento no mês de março, as crianças afastaram-se
do seu local de ensino e dos seus amiguinhos. Alguns tiveram
a oportunidade de continuar a aprender através de aulas online e das aulas na televisão, outros tiveram que interromper
totalmente a aprendizagem. Todas estas alterações exigiram
adaptações.
Existem estudos que referem que as crianças aprendem mais e
melhor em relação: relação com os educadores da escola, com
os amigos, com os pais, com os familiares. As medidas de distanciamento e o uso constante de máscara pode dificultar todo esse

processo. Os mais pequenos necessitam que lhes transmitam
confiança para se sentirem seguros.
As crianças, por norma, estão muito agitados e têm muita energia.
Ao estarem confinados há muito tempo, começam a ficar saturados e com comportamentos piores. É nesta fase que os pais são
essenciais e para isso é “aconselhável falar com os miúdos, explicar o que se passa, é importante que entenda que há rotinas,
que têm que estudar e ter horários específicos”, conta Emanuela
Lopes, psicóloga Clínica e da Saúde no Hospital de Guimarães.
O facto é que, quer os pais, quer as crianças, estiveram muito tempo
fechados em casa, sem conversarem cara-a-cara com familiares e
amigos, sem darem um passeio ao domingo, sem irem ao cinema.
Como explica Emanuela Lopes, “o isolamento pode exacerbar algumas emoções. Muitas vezes conduz ao aumento da tensão emocional e pode levar ao conflito. Ninguém estava habituado a estar
24 horas dentro de uma casa confinado ao mesmo espaço físico”.
Ligado a isto, está também em causa uma alimentação correta.
As famílias têm novo horários e vivem novas realidades a nível
laboral. Tudo isto pode ter consequências, como uma alimentação
errada, que demonstra depois falta de concentração e de bons
resultados, nomeadamente nas crianças, que por sua vez em casa
têm trabalhos escolares redobrados
De acordo com a psicólogo clínica, nestas situações é importante
manter as rotinas, “as pessoas têm que se tentar deitar e levantar
mais ou menos à mesma hora. Estruturar o dia”. Acima de tudo é
fundamental “ter momentos para si próprios e ter momentos com
os filhos”.
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O QUE SENTEM
AS CRIANÇAS ?
Este ano está a ser um pouco estranho devido ao Covid. Em março
tivemos de entrar em confinamento devido ao Estado de Emergência e uma grande parte das pessoas teve que se isolar em casa
para prevenir e não correr riscos. Para continuar o percurso escolar tive que recorrer às aulas online. Ao início era muito difícil e à
distância as aulas não têm o mesmo rendimento, mas depois de
estar habituado consegui-me organizar e tudo começou a correr
melhor. As medidas foram muito estranhas pois estávamos habituados a uma determinada rotina e de um momento para o outro
fomos obrigados a mudar, foi tudo tão difícil. Uma das piores coisas com o confinamento foi não poder estar com os meus amigos
e família. Afonso Cruz (13 anos)
Na quarentena as dificuldades que senti foi não poder estar com
os meus amigos. Não achei a quarentena nada divertida em relação à escola. Até gostei de ter aulas online, mas por outro lado
detestei porque tínhamos de entregar vários trabalhos ao mesmo
tempo. Sandra Carneiro (11 anos)
A dificuldade que senti na quarentena foi ter aulas online. Não gostei da quarentena por causa de estar fechada em casa e de não
poder estar com os meus amigos. Quando estava na escola fazia
os trabalhos de casa sem ficar com dor de cabeça. Com as aulas
online e com mais trabalhos de casa fiquei com dores de cabeça.
Inês Sousa (11 anos)
A pandemia afetou-me em vários aspetos, como por exemplo, não
poder sair de casa, não pode estar com os amigos e familiares,

não poder dar pessoas. E também me afetou nos estudos. Não tinha nada para fazer, era tudo repetitivo, o máximo que podia fazer
era ir ao jardim, jogar bola, mas no fundo era uma seca. A escola
à distância foi difícil, tínhamos que estar concentrados, tínhamos
muitos trabalhos para entregar. Mara Ferreira (13 anos)
Gostei das aulas online. Ao princípio gostei de não ter aulas presenciais, mas depois percebi que algumas matérias ficavam difíceis sem elas, o que me fez pensar melhor nesse assunto. Não
sair de casa já era um hábito meu, por isso não foi nada de especial. E em relação aos meus amigos conseguia falar e vê-los
através da internet, por isso não me afetou muito.
Afonso Oliveira (12 anos)
Sentia que não estava preparada para as aulas online. No início da
pandemia, ainda na escola, tínhamos muitas regras para cumprir e
era um pouco chato, depois fomos para casa e tudo mudou. Quando deixei de ter aulas presenciais senti dificuldades em entender a
matéria, principalmente a matemática. Rita (10 anos)
Senti-me triste e sozinha. Não conseguia aprender em condições.
Tive saudades dos meus amigos. Isabel (8 anos)
A minha quarentena correu muito bem, mas não gostei de não
poder sair de casa. Não gostei muito das aulas online, porque é
mais difícil aprender à distância. Senti muitas saudades dos meus
amigos e de alguns familiares que vivem mais afastados de mim.
Catarina (11 anos)

MAIS GUIMARÃES N91 NOVEMBRO 2020

DICAS PARA
TRABALHAR
A SAÚDE MENTAL
Estes são alguns dos fatores a o ter em conta e que podem contribuir para a redução de sintomas psicopatológicos (como a ansiedade, stress e depressão) e para o aumento do bem-estar psicológico.
• Treinar e reforçar a resiliência, que é um dos fenómenos caracterizados por padrões de adaptação positiva no contexto de adversidade e é considerada como o fenómeno pelo qual muitas pessoas mantêm a sua saúde psicológica;
• Desenvolver a capacidade de autocompaixão, que é tratar-se a
si próprio com a mesma gentileza, preocupação e apoio que teria
com alguém próximo;
• Perceber que a natureza compartilhada do sofrimento diminui a
sensação de isolamento que a pandemia nos trouxe e a capacidade de procurar soluções alternativas para vencer os momentos de
crise, e consequentemente trazer consigo otimismo e esperança;
• Manter o contacto com familiares e amigos: a dica mais importante é reformular a frase “distanciamento social” para “distanciamento físico com ligação social” para enfatizar a importância de se
manter ligado a outras pessoas;
• Manter rotinas e criar um plano, definir objetivos e pensar numa
rotina diária ou semanal;
• Tomar decisões saudáveis, fazer exercício físico, alimentação
saudável e dormir uma boa noite de sono;
• Não estar constantemente a ver as notícias, uma ou duas vezes
por dia no máximo e consultar só fontes credíveis;
• Procurar também ler ou consultar artigos positivos sempre que
puder.
Apesar dos múltiplos efeitos negativos que esta pandemia nos
está a trazer, pode passar mais tempo consigo mesmo, refletir sobre novas estratégias para a sua autorrealização (novos hobbies e
atividades que sejam prazerosas e tragam satisfação e desafios);
oportunidade de estar mais junto dos filhos, dos companheiros, ter
mais tempo para escutar e compreender as suas emoções, assim
como fomentar hábitos saudáveis.

Contactos:
Linha de emergência | 112
Linha SOS Criança | 116 111
Linha de Apoio à Vítima | 116 006
Linha da Segurança Social | 300 502 502
Linha Nacional de Emergência Social | 144
Serviço de informação a vítimas de violência doméstica | 800 202 148
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Av. D. João IV nº1049 4810-532 Guimarães
Tel. 253 423 690 | geral@tudenconta.com
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ESTANTE TV 200 cm

CAMA CASAL C/ GAVETAS 190 x 140 cm

99€

55€
24.90€

CADEIRA 12x80 cm

APARADOR 153x40x72 cm

MESA DO VIDRO 120x80 cm

SOFÁ CAMA 167x108x180 cm

299€

55€ SAPATEIRA
CABECEIRA CAMA 79€
SECRETÁRIA 69€

49,50€ BASE CAMA 190x90 cm

MESA CABECEIRA 35€

Visite o nosso facebook
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LENDA DE S. MARTINHO
TEXTO: FILIPA ROCHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Decorria o ano de 337, século IV, e vivia-se um outono muito duro
e frio por toda a Europa. Reza a lenda que um cavaleiro gaulês,
de nome Martinho, tentava regressar a casa, quando a meio do
caminho, durante e tempestade, um mendigo lhe pediu uma esmola. O cavaleiro, que nada trazia consigo, retirou das costas o
manto que o aquecia, cortou-o ao meio com a espada, e deu-o
ao mendigo. Martinho continuou a sua viagem de regresso até
que a tempestade desapareceu e um sol radioso começou a brilhar. O bom tempo prolongou-se por três dias.
Este milagre ficou então conhecido como o “verão de S. Martinho”.
Desde essa altura, por volta do mês de dezembro, o tempo frio de
outono vai embora e o sol ilumina o céu, como aconteceu naquela
noite em que o cavaleiro deu metade do seu manto ao mendigo.

Curiosidades:
• O famoso cavaleiro Martino, era militar do exército romano e
abandonou a guerra para se tornar monge católico.
• São Martinho foi um dos principais religiosos a espalhar a fé cristã na Gália, atual França, e tornou-se num dos santos mais populares na Europa.
• Diz-se que São Martinho protege os saldados, os cavaleiros, os
pedintes e os produtores de vinho.
• Ditado popular: No dia de São Martinho, vai à adega e prova o
vinho.

RECEITAS COM CASTANHAS

Cabrito no forno com castanhas (para oito pessoas)

Frango com Castanhas (para seis pessoas)

INGREDIENTES:
6 dentes de alho
Sal q.b
1 colher de sopa de alecrim seco
3 colheres de sopa de azeite
1 colher de sobremesa de pimentão-doce
1,5 kg de cabrito cortado em pedaços
Pimenta qb
1 kg de castanhas
500 g de cenoura
200 g de cebola
100 g de talos de aipo
1,5 ml de vinho da Madeira
30 g manteiga
Alecrim fresco q.b

• 85 minutos

INGREDIENTES:
1,2 kg de frango
3 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de cominhos moídos
1 colher de sopa de sal
200 g de cebolas
8 dentes de alho
800 g de tomate com rama
1 folha de louro
Salsa fresca q.b
Coentros frescos q.b
Tomilho fresco q.b
2 dl de vinho branco
500 g de castanhas
400 g de cogumelos
PREPARAÇÃO:
1 – Corte o frango em pedaços.
2 – Aqueça o azeite num tacho, e aloure os pedaços de frango em
todos os lados, em lume médio a forte.
3 – Reduza o lume, polvilhe com os cominhos e o sal. Junte as cebolas cortadas em rodelas finas e os dentes de alho picados. Tape
e deixe cozinhar suavemente.
4 – Lave o tomate e corte-o em pedaços. Tire-lhe as sementes e
adicione-o ao frango, juntamente com a folha de louro, atada com
os pés de salsa, coentros e tomilho.
5 – Regue com o vinho branco e deixe cozinhar tapado mais 30
minutos.
6 – Introduza as castanhas, mexa e volte a tapar.
7 – Limpe os cogumelos com papel de cozinha, coloque-os dentro
do tacho, tape e cozinhe por mais 20 minutos, ou até o frango e
as castanhas estarem macios.
8 – No final, aumente o lume e ferva mais 5 minutos destapado.
Salpique com salsa picada antes de servir.

• 80 minutos

PREPARAÇÃO:
1 - Pré-aqueça o forno a 220º C.
2 - Numa tigela, junte os dentes de alho picados, o sal, o alecrim
seco, o pimentão-doce e 2 colheres de sopa de azeite. Misture
bem.
3 - Envolva os pedaços do cabrito neste preparado. Salpique com
pimenta e deixe marinar no frigorífico algumas horas.
4 - Num tacho, coza as castanhas, mas retire-as ainda um pouco
rijas. Deixe arrefecer, descasque-as e tire-lhes a pele, evitando
parti-las.
5 - Unte um tabuleiro com azeite, disponha o cabrito e leve ao
forno.
6 - Corte as cenouras em rodelas, a cebola em gomos e o aipo em
pedaços e adicione-os à carne após 20 minutos no forno.
7 - Reduza a temperatura do forno para 180º C e deixe cozinha 60
minutos. De vez em quando, regue o assado com o caldo que se
vai formando no tabuleiro.
8 - Num tacho pequeno, junte 1 ml de vinho da Madeira, a manteiga e sal e leve ao lume a derreter.
9 - Adicione as castanhas ao cabrito, regue com o restante vinha
da Madeira e continue a cozer até ficarem tenras, mas não desfeitas.
10 - Salpique com as folhas de alecrim fresco e sirva bem quente.
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ENTREVISTA

ORLANDO
COUTINHO
ORLANDO COUTINHO TERMINOU
RECENTEMENTE A SUA TESE DE
MESTRADO EM FILOSOFIA POLÍTICA,
NA UNIVERSIDADE DO MINHO.
“DEMOCRACIA CRISTÃ – UMA
HERMENÊUTICA CONTEMPORÂNEA”,
É UM TEXTO QUE PROCURA UMA
INTERPRETAÇÃO AO CENTRO DESTA
CORRENTE POLÍTICA QUE FOI
FUNDADORA DO ESTADO DE BEM ESTAR
EUROPEU MAS QUE, EM PORTUGAL,
REPRESENTADA PELO CDS, PARECE
TER RESVALADO IRREMEDIAVELMENTE
PARA A DIREITA. RECONHECE NO
PAPA UM VERDEIRO CRISTÃO QUE
TROUXE PARA A ORDEM DO DIA A
PREOCUPAÇÃO DE ATENDER AOS MAIS
DESFAVORECIDOS.
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“UM CRISTÃO ESTÁ VEICULADO AO
BEM COMUM, TEM DE TRABALHAR
COM ESSE OBJETIVO”
TEXTO E FOTOGRAFIAS: RUI DIAS

Lê-se no seu texto que a globalização começou com a queda do
Muro, em 1989. Pode dizer-se que esse fenómeno terminou com
esta era Trump?
É difícil dizer isso dessa forma. Houve um conjunto de episódios no
mundo, quando ele era bipolar, que acabaram por eclodir naquilo
que foi a globalização. O modelo proposto pelo Ocidente, por contraposição à economia planificada proposta pela União Soviética,
impôs-se num mundo sem fronteiras, até que ele se recompusesse. Mas a implementação de ideias liberais era anterior. Margaret
Tatcher é, por vezes, vista como uma conservadora, mas as principais medidas liberais, no Reino Unido, foram lançadas por ela,
nomeadamente com a privatização de bens públicos. Após 1989,
o mundo ficou mais uniforme na sua formulação, mas isso não
acabou com as diferenças sociais. A globalização trouxe as ideias
do liberalismo puro e isso tem um problema: quem começa mais
atrás nunca é capaz de entrar no elevador social. É por isso que eu
sou um democrata-cristão.
A democracia cristã é o contraponto a esse liberalismo selvagem?
O ordoliberalismo evita que o elevador fique sempre encravado
para quem parte de trás.
E o Trump?
É uma reação à reconfiguração do mundo, depois de termos assistido à expansão económica dos chamados BRIC. Sobretudo a
China trouxe consigo, não só a economia, mas também um conjunto de ideias políticas que começaram a colocar em causa a hegemonia americana. O Trump é uma reação do povo americano,
uma tentativa de não perderem a liderança. Que para mim já está,
de forma evidente, entregue à China.
A política americana mudará muito se Trump perder as eleições?
Eu não sou um fã do Trump, contudo, temos de reconhecer que foi,
em termos de política internacional, o mais pacifista dos presidentes americanos. O único que não colocou tropas no terreno. A crise
dos migrantes na Europa tem um responsável, Barak Obama, que
semeou discórdia no Médio Oriente e no Norte de África.
Durante gerações, europeus e americanos tiveram a esperança de
ser sucessivamente mais prósperos que os pais. Hoje, isso é uma
miragem, as novas gerações serão mais pobres que os seus progenitores. Na China e na Índia, acontece o contrário, pela primeira vez
há uma geração que saiu da pobreza e começa a haver uma classe
média. A democracia-cristã tem respostas para esta geração?
Do meu ponto de vista sim. É interpretação que faço das ideias
que o Papa Francisco tem vindo a transmitir à sociedade. O Papa
afirma que “esta economia mata”. De facto, mata, se nós não tivermos a capacidade de promover a educação, a regulação dos mercados, políticas laborais equilibradas e justas, aquilo que vamos
ter é o elevador social fechado. Adam Smith era um otimista, a
“mão invisível nunca funcionou, ou quando funcionou foi para empurrar os desfavorecidos para fora do sistema”. O Papa traz para a
ordem do dia aquilo que parece só ser aplicado na Alemanha, o ordoliberalismo: Estado com contas certas, Estado social, economia
a funcionar livremente, com regulação forte por parte do Estado.
Desse ponto de vista, porque é que a democracia-cristã não colhe
mais simpatias entre os eleitores?
Vivemos um tempo de polarização das ideias. Os partidos socia-

listas, que antes estavam ao centro, começam a aceitar as ideias
socialistas puras, na direita, conservadores e liberais também caminham para extremos. A democracia-cristã ficou aqui um pouco
cristalizada, só vive na Alemanha. Nalguns casos a democracia-cristã caiu em descrédito por culpa própria, como aconteceu em
Itália. Isso abriu espaço para os libertários ocuparem o espaço do
centro direita.
Quando se pensa em democracia-cristã nunca se pensa numa coisa que evoca: a educação universal. Isso é algo que normalmente
faz parte do património da esquerda. Há um erro de perceção do
eleitorado relativamente ao que é a democracia-cristã?
A democracia-cristã defende que a educação deve ser universal,
mas deve haver espaço para uma oferta pública, privada e até
concordatária. Os democratas-cristãos defendem que a educação
deve ser universal, o modelo de aplicação é discutível. Muitas das
propostas que têm vindo de partidos democratas-cristãos tem
sido o cheque ensino, para que as famílias possam escolher. Aqui
em Portugal temos uma marca socialista pura, quando o Governo
acabou com contratos de associação com escolas que prestavam
serviço público.
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Devemos ou não ter uma disciplina de educação cívica?
Eu acho que sim. Podemos discutir os valores que são passados
nessa disciplina, agora fechar a porta, como alguma democracia-cristã mais conservadora tem feito, isso não! Os valores da Constituição são relativamente consensuais.

EU ANDEI POR AÍ [ENTRE 30 DE
OUTUBRO E 2 DE NOVEMBRO]
COM A CONSTITUIÇÃO, SE
ME MANDASSEM PARAR ERA
A ÚNICA DECLARAÇÃO QUE
TINHA PARA APRESENTAR

Embora o CDS tenha sido o partido que sempre se interpôs a esta
Constituição?
Pelas referências ao socialismo. Mas agora devia fazer um ato de
contrição, porque foi esta Constituição que nos defendeu contra
estas medidas socialistas de limitação de liberdade de circulação
no território. Eu andei por aí [entre 30 de outubro e 2 de novembro]
com a Constituição, se me mandassem parar era a única declaração que tinha para apresentar.
A disciplina de Educação Cívica não é uma forma de substituir a
doutrina cristã que saiu da esfera da escola porque o Estado é laico,
por outra doutrina?
Acho, se não formos capazes de consensualizar. Mas não deve
haver medo, tem de ser possível fazer consensos. Uma disciplina
deste tipo deve assentar no legado constitucional. Eu percebo o
medo, porque há movimentos radicais com uma agenda desconstrutiva, mas tem de ser possível ir ao meio da ponte e dar a mão
ao outro.
A família como ela é retratada no Novo Testamento é importante
para os democratas-cristãos. Alguns setores mais progressistas
têm sobre a família ideias diferentes. O que é que a democracia-cristã tem para dizer a estas forças que, naturalmente, quererão
influenciar uma disciplina de Educação Cívica?
A família de tipo tradicional, a participar socialmente para o bem
comum, é o modelo que a democracia-cristã defende. Aquilo que
depreendi do que disse o Papa Francisco e que escrevi em julho
na minha tese confirmou-se, agora em outubro, com as declarações do Papa. Há espaço para o acolhimento de todos os modelos
sociais. Isso não invalida que devemos defender o modelo em que
acreditamos.
O cristão, numa sociedade democrática, quando não vai votar está
a lavar as mãos como Pôncio Pilatos?
Está, está a lavar as mãos. Está já antes a lavar as mãos se não
participar, nos partidos, ou nos sindicatos, nos movimentos cívicos, ou nas associações. Um cristão está veiculado ao bem comum, tem de trabalhar com esse objetivo.
Qual é o papel reservado para o Estado Nação, quando o Papa fala
da grande família Humana?
É a diferença entre o universalismo e o internacionalismo. Interpreto as palavras do Papa Francisco, nesse particular, de uma forma mais confessional. Quando ele diz que “devemos acolher todos
independentemente das suas diferenças”, isso não quer dizer que

o Papa rompeu com o internacionalismo da doutrina da Igreja Católica. O Estado Nação é até um instrumento fundamental para
proteger culturas minoritárias, atente-se no que o Papa escreveu
sobre o Sínodo da Amazónia, isso está lá bem presente.
Este Papa rompeu com aquilo que era a doutrina da Igreja?
Este Papa descolou dos mais conservadores, fundamentalmente,
num tema: a pena de morte. A inadmissibilidade da pena de morte
é única grande alteração que o Papa fez à doutrina da Igreja Católica. Tudo o resto é ir ao fundo, à raiz do cristianismo. Temos aqui
um Papa verdadeiramente cristão. O Papa Francisco trouxe para
a ordem do dia as preocupações de sempre dos democratas-cristãos: atender aos mais desfavorecidos.
É por isso que situa a democracia-cristã ao centro?
Adelino Amaro da Costa disse que “o centro é o local ideal para
fazer acontecer as melhores políticas”. Foi ao centro que o CDS
nasceu com Freitas do Amaral. É por isso que, numa das últimas
entrevistas que deu, Freitas do Amaral afirmou que estava mais
ao centro que nunca, porque havia uma grande radicalização à
direita. Há várias interpretações da democracia-cristã, umas mais
à direita outras mais à esquerda. Concretamente, o CDS ganhava
se conseguisse afirmar que pode estar entre a direita e o centro.
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UM MUSEU MILITAR A
NASCER EM GUIMARÃES
TEXTO E FOTOGRAFIAS: RUI DIAS

A ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS LANCEIROS DE PORTUGAL (AVLP) ESTÁ
A INSTALAR UM MUSEU MILITAR EM GUIMARÃES. O NOVO MUSEU ESTÁ
NASCER NUM CONJUNTO DE SALAS CEDIDAS PELA MISERICÓRDIA, NAS
INSTALAÇÕES DO ANTIGO HOSPITAL.
O protocolo, firmado entre presidente da AVLP, Fernando Rego
e o presidente da Misericórdia de Guimarães, Eduardo Lourenço, está em vigor deste o início e março. “Entretanto, depois
da assinatura deste documento, entramos em confinamento e,
desde essa altura, uma série de vicissitudes, relacionadas com
a situação sanitária, fizeram com que o processo estivesse um
pouco paralisado, nomeadamente com membros da Associação de Veteranos Lanceiros a terem que cumprir isolamentos
profiláticos”, esclarece Fernando Rego.
O museu está, neste momento, em fase final de implementação.
“Existe um compromisso de apoio, por parte da Câmara Municipal, para a instalação”, afirma o presidente da AVLP. A existência
deste museu, em Guimarães, vai permitir atrair para a cidade um
acervo de mais de 30 mil peças, da coleção particular de Cláudio
Monteiro.
Cláudio Monteiro é também um Veterano Lanceiro e vice-presidente da AVLP. Cláudio coleciona artigos militares diversos desde há vários anos. “Comecei pelo brinquedo militar, que terá uma
parte neste museu, depois fui evoluindo. Há outros colecionadores, especializados, que têm coleções mais completas em certas
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áreas, mas a coleção que vamos trazer aqui para Guimarães é
muito abrangente”, explica Cláudio Monteiro.
A coleção de Cláudio Monteiro tem peças tão diversas como uma
viatura todo-o-terreno UMM, de Polícia do Exército, ou uma mota
Sachs Hércules 125, passando por livros, obras de arte, fardamentos, condecorações, guiões, modelismo, equipamentos de
comunicações, coberturas, soldadinhos de chumbo, brinquedos…
O museu terá uma zona dedicada à coleção permanente, mais
ligada à arma de cavalaria, à especialidade de Polícia do Exército/Polícia Militar (Lanceiros) e outra área dedicada a exposições
temporárias. “Não é possível apresentar 30 mil peças de uma
vez. Teremos de fazer exposições temáticas”, prevê o presidente
da AVLP.
“As peças que vou colocar à disposição do museu abrangem todos os ramos do Exército, Marinha, Força Aérea, forças paramilitares, como a GNR e até organizações do antigo regime, como a
Mocidade Portuguesa, Legião Portuguesa e PIDE, além de forças
estrangeiras. As nossas relações com outras associações, com
a própria instituição militar e com muitos colecionadores permitem-nos pensar que poderemos trazer a Guimarães peças de
outras coleções, assim como nós colaboramos com exposições
variadas pelo país”, antecipa Cláudio Monteiro.
As peças mais antigas da coleção que virá de Santa Maria da Feira para Guimarães, datam das invasões francesas. Há peças das
Guerras Liberais, do Corpo Expedicionário Português na Grande
Guerra, da II Guerra Mundial e da Guerra Colonial.
João Vareta, coronel de cavalaria na reserva, presidente da Mesa
da Assembleia da AVLP, destaca a importância para Guimarães,
“o berço da nacionalidade, atrair para si uma coleção com este
valor patrimonial”.
Fernando Rego não arrisca uma previsão para a inauguração
deste museu, “Casa do Lanceiro”, em virtude da situação de incerteza que atravessamos. “Mas queremos rapidamente ultrapassar este momento da instalação, para passarmos à fase seguinte que será a integração com a comunidade, nomeadamente
as escolas”.
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FUTEBOL À LUPA

O VITÓRIA
AO VITÓRIA!
TEXTO: VASCO ANDRÉ RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A APOSTA NA SAD

UMAS ELEIÇÕES QUE TUDO MUDARAM!

Em Novembro de 2012, os vitorianos decidiam. O clube iria abraçar
um projecto de sociedade anónima desportiva, abrindo o seu capital a terceiros.
Quando tal ocorreu, o clube vivia um momento financeiro agónico.
Com um passivo a cavalgar de forma incontrolável, com um Plano
Especial de Revitalização aliado a um SIREVE para cumprir, urgia
uma solução imediata capaz de salvar o clube.

Quando no final de Maio de 2019, este apresentou a sua demissão,
um novo ciclo eleitoral reabriu-se.
Na campanha, os três candidatos que se apresentaram, além das
tradicionais promessas de evolução desportiva, de aposta nas infra-estruturas, debateram uma questão essencial: a relação do clube
com a SAD e com Mário Ferreira.
Assim, enquanto existia quem defendesse uma coexistência pacífica entre ambos os entes, Miguel Pinto Lisboa não foi de modas:
o seu objectivo era adquirir as acções do dono da SAD e tornar o
Vitória maioritário, ao invés dos 40% que detinha.
Terá sido essa promessa a fazê-lo vencer as eleições do modo destacado que o fez!

Chegaria, assim, o investidor do clube: o Comendador Mário Ferreira, que, apesar de não ter qualquer ligação à cidade ou ao clube,
compraria a maioria das acções, através da sua Mário Andrade Ferreira S.A. Causaria estupefacção o facto dos adeptos terem ficado
com uma ínfima parte do pacote accionário, mesmo depois de um
aumento de capital em 2014.
Começou, assim, em 2013, um período de sete anos, com altos e
baixos, mas em que o máximo accionista da estrutura, assumiu um
papel de absoluta concordância com as políticas seguidas pelo clube, que, como bem sabemos, tem o poder de nomear o presidente
do Conselho de Administração.
No entanto, convirá lembrar, que, desde 2018, a relação entre
ambos já tivera melhores dias. Na verdade, a Assembleia-geral,
em que a então direcção procurou remover algumas das garantias
do clube, no que ao direito de veto diz respeito, demonstrou que a
convivência entre Mário Ferreira e os responsáveis do clube vivia
dias difíceis.
Como todos se recordarão tal proposta haveria de ser retirada à deliberação, depois de várias intervenções de associados, e iniciar-se-ia
aí a última temporada com o, então, presidente, Júlio Mendes, ao
leme dos destinos do clube e do Conselho de Administração da SAD.

Imediatamente, tentou levar a sua medida em frente. Ainda, antes
da primeira assembleia-geral da SAD em que participou, tentou
esse golpe de asa, que foi rechaçado pelo accionista maioritário.
Até que chegamos ao início de Outubro de 2020.
Depois de uma notícia surpreendente em que o antigo presidente
do clube e o vice-presidente para o futebol pediam em juízo a Mário
Ferreira, a quantia de 2,7 milhões de euros, chegaria a notícia que
todos esperavam.
Júlio Mendes, a comentar esse facto, diria que retirava a acção se
o empresário sul-africano entregasse as acções ao Vitória, para,
quase de imediato, ser notícia que Miguel Pinto Lisboa acordara
adquirir as acções deste em troca de 6,5 milhões de euros, até 31 de
Março de 2022.
A COMPRA DAS ACÇÕES!
Este acto, confirmado pelas partes, prevê que no próximo dia 30 de
Novembro, o Vitória seja o dono maioritário da sociedade despor-

MAIS GUIMARÃES N91 NOVEMBRO 2020

tiva, após adquirir os primeiros 11% dos 56% da Mário Andrade
Ferreira S.A..
Tal, como explicou Miguel Pinto Lisboa na assembleia-geral que se
desenrolou quase imediatamente à notícia, a prestação de 1,3 milhões de euros será paga graças aos suprimentos do clube na SAD
(cerca de 900 mil euros), sendo o remanescente alcançado através
do aumento das rendas que a sociedade desportiva paga ao clube
pelo uso das suas valências.
As outras duas prestações a pagar até 31 de Março de 2022, farão
com que o negócio esteja concluído por alturas da celebração do
centenário do Vitória.
Porém, do momento em que o negócio se encontre concluído,
como o líder do máximo do clube referiu e bem, será irrelevante que
este detenha 96% ou 51%, no que a ser dono dos seus destinos diz
respeito.
DESAFIOS!
Todavia, tal decisão poderá ser determinante para os próximos anos
dos Conquistadores, já que os 45% de excedente, chamemos-lhe
assim, poderão ser uma fonte de atracção para parceiros estratégicos externos capazes de ajudarem o clube a catapultar-se desportivamente.
Parceiro estratégico esse, capaz de perceber o papel que desempenhará na estrutura da sociedade desportiva, entendendo as idiossincrasias de um clube muito próprio, que tudo fez para reverter a
situação minoritária em que se encontrava e com um potencial humano e desportivo acima da média... e essas características valem
dinheiro e contam muito!
Não obstante isso, outra questão se levanta. A dos direitos de veto!
Como bem sabemos, os estatutos da sociedade desportiva encon-

tram-se blindados por um conjunto de protecções do clube, que
impedem que um accionista com maioria possa ter intervenção em
determinadas áreas, sem que o clube possa se opor.
Esse terá sido uma das maiores virtudes das regras que regeram
a sociedade desportiva nos sete anos que passaram e que terão
impedido que propostas, com interesses tendencialmente subreptícios aparecessem.
Porém, apesar da maioria que daqui a uns dias será uma realidade,
Miguel Pinto Lisboa, em Assembleia-geral, foi muito claro. Com ele,
o Vitória nunca cederá as garantias que estão insertas no diploma,
sendo que a existir uma reformulação nos protocolos existentes
tal justificar-se, apenas, pela nova posição do clube na estrutura
accionista.
O tempo é de desafio... mas aliciante! O Vitória ao Vitória...

FACEBOOK.COM/ECONOMIAGOLO
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MERCADO AUTOMÓVEL
COM ENORME QUEBRA
DE VENDAS ATÉ
OUTUBRO

A pandemia quase fez parar o mundo, especialmente nos meses de confinamento.
Os resultados da economia revelam bem o
impacto do vírus e um dos segmentos mais
afetados foi o mercado automóvel. É verdade que a venda de carros elétricos até tem
surpreendido, mas no geral as quebras são
enormes. De acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal, entre janeiro e
outubro a quebra de vendas de automóveis
foi de 36,3%. No período de janeiro a outubro de 2020, foram colocados em circulação apenas 143.733 novos veículos. Portugal continua, assim, a ter uma das maiores
quedas percentuais do mercado em toda a
União Europeia.

STARTUP DESENVOLVE
MÃO BIÓNICA
ALIMENTADA A ENERGIA
SOLAR

A tecnologia está a avançar a uma velocidade extraordinária e a nós cabe apenas
acompanhar e aproveitar cada um dos
seus presentes. Um dos mais nobres avanços tecnológicos envolve equipamentos
que devolvam às pessoas os membros do
corpo que perderam, por exemplo, ainda
que de forma robotizada. A mais recente
novidade chega-nos da Tunísia: uma startup está a desenvolver uma mão biónica
impressa em 3D e alimentada pela energia
solar. O objetivo principal é ajudar amputados e outras pessoas que necessitem, em
África. Além de ser impressa em 3D e alimentada pela energia solar, a mão biónica
pode ser personalizada.

FALTA DE INTERNET
E EQUIPAMENTOS
TRAMA ALUNOS

A falta de equipamento e de acesso à internet não permite que alunos em isolamento
profilático consigam acompanhar as aulas,
denunciam a Associação Todos pela Escola
Pública (ATEP) e a Federação Nacional dos
Professores (FENPROF). Segundo revela a
Lusa, existem vários casos em escolas e
agrupamentos do país. Também o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira,
lamenta que, apesar de o primeiro-ministro
ter afirmado em abril que as escolas abririam em setembro já devidamente equipadas, tal não tenha acontecido, apontando-se “para um número bem abaixo das
necessidades imediatas para meados de
novembro”.

MAIS GUIMARÃES N91 NOVEMBRO 2020

GPS DE ÁGUA?
MIT DESENVOLVE
SISTEMA SUBAQUÁTICO
ALIMENTADO PELO SOM

Não é novidade que o Massachusetts Institute of Technology tenta sempre desenvolver
sistemas ou elementos que sejam úteis e estejam em falta. Então, tendo em conta a gralha dos sistemas GPS, por não funcionarem
debaixo de água, o MIT interveio e desenvolveu um novo sistema subaquático que, como
o próprio nome indica, funcionará debaixo de
água. Apesar de ter sido inicialmente concebido para uso militar, como monitorização de
explosões nucleares, o GPS massificou-se e
tornou-se essencial na vida quotidiana dos
civis. Este novo sistema funciona através de
materiais piezoelétricos que geram carga
elétrica, quando atingidos com pressão mecânica.

VOYAGER 2 ESTÁ VIVA
APÓS OITO MESES
SEM A NASA CONSEGUIR
COMUNICAR COM A NAVE
DE 40 ANOS

Em março deste ano, a NASA percebeu que
a sua estação de comunicação Deep Space
Station 43 (DSS43) em Camberra, na Austrália, iria perder o alcance após a Voyager 2 ter
deixado o Sistema Solar. A 18 mil milhões de
quilómetros da Terra, a comunicação com
a sonda é épica. Isto é, os comandos levam
mais de 17 horas para chegarem e outras 17
horas para voltarem. Nesta altura, sem hipótese de saber por onde viajava e sem contactos para ser possível qualquer assistência,
pairou a possibilidade de se perder para sempre a mítica nave. No entanto, a antena, que
tinha tecnologia com 47 anos, foi renovada
em menos tempo. Oito meses depois, a nave
a e Terra voltaram a falar.

APPLE OBRIGADA
A PAGAR 503 MILHÕES
DE DÓLARES
POR VIOLAÇÃO
DE PATENTES

Este conflito judicial entre a Apple e a VirnetX
dura há já 10 anos. Mas agora um júri de Tyler, no Texas (EUA), chegou à conclusão que a
empresa da maçã tem que pagar um total de
502,8 milhões de dólares (~430 milhões de
euros) de indemnização à VirnetX. O veredicto
foi determinado em apenas 90 minutos. No
entanto, o CEO Tim Cook já lamentou a situação e adiantou que a Apple vai recorrer da decisão. Esta não é a primeira vez que a VirnetX
consegue dinheiro da empresa de Cupertino.
Já em 2016 a Apple teve que pagar 302,4 milhões de dólares por infração de uma patente
relacionada com o FaceTime. A VirnetX acusa
a Apple de ter violado patentes da VPN disponível no sistema operativo iOS.
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Parceria

INVESTIR
TAMBÉM É POUPAR!
Na época que se avizinha, os gastos quase sempre se sobrepõem aos investimentos. Por isso sugerimos ao consumidor
um planeamento atempado e refletido dos seus investimentos,
permitindo orientar os recursos que reservou para a concretização dos seus projetos, potenciando assim o crescimento do
seu dinheiro.
Uma forma de concretizar esse objetivo é comprar imóvel para
investir.
Sabemos que a maioria pretende adquirir imóvel para casa própria. E feitas as contas, poderá ser vantajoso comprar casa própria e deixar de pagar renda, pois no final será proprietário do
imóvel.
Num caso ou noutro necessitará de tempo para encontrar o que
deseja e dar o melhor passo, constituindo um “pé-de-meia”, mesmo que perspetive o recurso a crédito bancário.
Defina, pois, o seu objetivo, quantifique o valor que pretende
atingir, estabeleça um prazo para o cumprir e comece a poupar.
A regra básica para um investimento em segurança e inteligente
é adequar os objetivos ao orçamento disponível e às necessidades da família.
Se não consegue a casa que tinha idealizado no curto prazo planeie, para que no médio prazo consiga o seu objetivo.
Por que não escolher uma tipologia mais pequena, uma área me-

nor, com menos lugares de garagem, por exemplo, e mais tarde
vender para adquirir um imóvel maior e que irá evoluir de acordo
com as suas necessidades e a sua capacidade financeira?
Pondere questões como a proximidade do local de trabalho, a
opção por um imóvel usado em vez de novo, a acessibilidade a
transportes públicos, infraestruturas escolares e de ensino, que
são fatores que poderão permitir poupar milhares de euros ao
longo da vida.
Se recorrer a crédito, avalie e compare as propostas de pelo menos três bancos, assim como de eventuais seguros associados
ao crédito e ao recheio da casa. Faça contas e avalie, pois, ao
longo dos 20 ou 30 anos em que vai ficar a pagar o empréstimo
pode conseguir poupanças consideráveis, em juros e não só.
O primeiro passo a dar se pretende um financiamento imobiliário é planeamento, pois terá o seu orçamento comprometido
por longos anos. Quanto mais poupar, melhor: dará uma entrada
maior e reduzirá o pagamento de juros. Poupe, para depois comprar o imóvel.
Para estas e mais informações, a DECO – Delegação Regional
do Minho encontra-se disponível, na Avenida Batalhão Caçadores 9, Viana do Castelo, mediante agendamento obrigatório
através do contacto telefónico 258 821 083 ou para o e-mail
deco.minho@deco.pt

QUIZ
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1 – QUAL É A FREGUESIA DE GUIMARÃES SITUADA MAIS A SUL?

2 – EM QUE ANO NASCEU D. SEBASTIÃO?

a) Moreira de Cónegos

a) 1554

b) Lordelo

c) Guadizela

d) Serzedelo

b) 1654

c) 1754

d) 1854

3 – QUE CICLISTA PORTUGUÊS VENCEU UMA
MEDALHA NOS JOGOS OLÍMPICOS 2004?

4 – QUE ATOR INTERPRETA WALTER WHITE NA SÉRIE
BREAKING BAD?

5 – QUAL É O SÍMBOLO DO ELEMENTO QUÍMICO
PRATA?

a) Rui Costa
b) Sérgio Paulinho
c) Tiago Machado
d) José Azevedo

a) Bryan Cranston
b) Aaron Paul
c) Dean Norris
d) Jonathan Banks

a) Pt
b) Pa
c) Ag
d) At

Soluções quiz: 1 – b); 2 – a; 3 – b); 4 – a); 5 – c);

Crescemos consigo...

