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TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA ATÉ SI

O QUE DE MAIS IMPORTANTE 
ACONTECE NA CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO

QUASE 200 VIMARANENSES FOTOGRAFARAM A 
BIODIVERSIDADE A PARTIR DE CASA

DO BERÇO
TO THE WORLD

SÉRIES, FILMES E DISCOS: 
AS NOSSAS ESCOLHAS

O REGRESSO DO FUTEBOL!

DIA DO DADOR DE SANGUE:
CELEBRAR UM ATO QUE
A PANDEMIA PAUSOU

ESPAÇOS AO AR LIVRE
PARA EXPLORAR EM JUNHO 

OS POMBOS QUE AJUDAM O TEMPO
A VOAR EM TEMPO DE CONFINAMENTO



03

MAIS GUIMARÃES N86 JUNHO 2020

Venha às nossas instalações, a meio da Av. D.João IV, ligue
   915 877 870, ou, envie o seu CV para    rh.vitoria@remax.pt

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

O meu sonho começou aqui...
... em breve pode

começar o

Teu!

Procuras um novo desafio?
Se não procuras um futuro melhor,
este lugar não é para ti!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FFacebookRemaxVitoria%3Ffbclid%3DIwAR2AOkIfuEJazK-l0tls3BXFnBF3XhOQ_Wbqc3CQmMIUs9O0wwyQ2kfySy4&h=AT1dCElDWCfnq9rEC6sMJ_Bjvl89KqX9sbqmjIno35xKif6uuJ3VQqVHGcOv2mjc0p1aVUgTPviaaUmWw-bKrQS29UNUeBvJ9k0bFKe-n0crJCbnQ-QP5b4d4cdM7M3-IA51og
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FFacebookRemaxVitoria%3Ffbclid%3DIwAR2AOkIfuEJazK-l0tls3BXFnBF3XhOQ_Wbqc3CQmMIUs9O0wwyQ2kfySy4&h=AT1dCElDWCfnq9rEC6sMJ_Bjvl89KqX9sbqmjIno35xKif6uuJ3VQqVHGcOv2mjc0p1aVUgTPviaaUmWw-bKrQS29UNUeBvJ9k0bFKe-n0crJCbnQ-QP5b4d4cdM7M3-IA51og
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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.

Dei-te um braço
levaste-me o outro

Quis teu corpo
encostado a meu.
Teu peito perto,
teu sorriso,
teu respirar,
teu amor,
o teu cuidar.
Quis-te.

Chegamo-nos devagar
Porquê a pressa?

Ah, tanta saudade!

Teus olhos sorriem
brilham

por mim,
para mim.

Ó bela,
infinita beleza tem teu olhar.

Teus olhos largos
não mentem,
nem escondem, 
são verdade. 
Falam da Alma que vai descontente
pela falta da gente
que alimenta,
que preenche,
que sente.

Quando nos falta a gente,
a gente que sente
e que preenche,

tudo nos falta
na hora de pousar.

Sinto ainda
tua mão em meu ombro,
e oiço tua voz: 
Abraça-me bem!

A leveza do teu cabelo
entrelaçou
nos dedos meus.
Teu perfume
apossou-se de mim.

Quanto durou?
não sei.

Mas tem isso importância menor

SAUDADE DOS ABRAÇOS 
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

A pandemia Covid-19 é um daqueles 
acontecimentos potenciadores de 
mudanças. Positivas e negativas. Nos 
últimos meses, milhões de pessoas e 
empresas experimentaram vivências no-
vas. Agora o tempo é de reorganizar. De 
enfrentar novos e exigentes desafios. 

A Ciência prova ser uma área basilar nes-
tes momentos. Agora, mais que nunca, 
se fala dela. Como se falou no recente 
Festival de Ciência Online da Rede de 
Centros Ciência Viva. O Curtir Ciência dei-
xou a sua marca através da intervenção 
de Mohan Munasinghe, Nobel da Paz, 
Presidente do Comité Externo de Acom-
panhamento da Estrutura de Missão 
Guimarães 2030 e uma das vozes mais 
autorizadas em matéria de alterações 
climáticas. Um depoimento que vale a 
pena recordar, pela sua atualidade, des-
de logo na defesa de um equilíbrio entre 
economia, ambiente e sociedade - o 
chamado “Triângulo da Sustentabilidade” 
que este cientista apresentou em 1992, 

na Cimeira da Terra do Rio de Janeiro. Há 
quase 30 anos!

“Atualmente o mundo é insustentável. A 
distribuição de riqueza e consumo pa-
rece uma taça de champanhe. Larga no 
topo, estreita no fundo. O 1% dos mais 
ricos do topo têm mais riqueza do que os 
restantes 99%”. 

Que caminho seguir? Munasinghe pro-
põe o Crescimento Verde: prosperidade 
com um impacto ambiental mínimo, que 
permita estreitar a taça no topo e alargá-
-la no fundo. 

“Os cientistas podem ter um papel maior 
na criação e implementação de políticas. 
Os princípios éticos são importantes por-
que os avanços científicos e tecnológicos 
podem ser usados para o bem e para o 
mal. Temos que promover a paz e desviar 
os crescentes orçamentos militares para 
usos pacíficos. Como cientistas sabemos 
o que fazer, só falta vontade política”. 

“O conhecimento científico não é 
barato, mas a ignorância é muito 
mais cara. Não é barato porque leva 
tempo. E leva tempo porque exige 
confrontação de ideias e experiên-
cias”.

As declarações do cientista Alexan-
dre Quintanilha no recente Festi-
val de Ciência Online organizado 
pela Rede de Centros Ciência Viva, 
ganham maior relevo em contexto 
de pandemia. Um tempo único que 
confere um papel crucial aos cientis-
tas. E que empurra para um reduto 
aqueles que negam o impacto das 
pandemias e das alterações climá-
ticas na saúde, na segurança, na 
economia e no futuro das socieda-
des. Um tempo exigente que obriga 
a pensar profundamente no tipo de 
desenvolvimento que pretendemos 
e que o Mundo pode aguentar. São 
por isso de excepcional atualidade as 
palavras ouvidas no mesmo festival 
da parte de Mohan Munasinghe, 
Nobel da Paz e Presidente do Comité 
Externo de Acompanhamento da 
Estrutura de Missão Guimarães 2030, 
que recordamos aqui ao lado.

… mil milhões de habitantes: é 
esta a previsão que os cien-
tistas demográficos apontam 
para a população mundial em 
2030.

A iniciativa “Skills 4 pós-Covid” 
visa estimular uma rápida adap-
tação em práticas e abordagens 
de ensino, aprendizagem, traba-

lho e investigação.

8,5

SKILLS 4

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES
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TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

No principio do ano chegou às páginas 
da imprensa portuguesa um estudo 
dava uma imagem aterradora da situa-
ção dos estudantes universitários em 
Portugal. Segundo o estudo conduzido 
por João Marrôco, do ISPA, os universi-
tários portugueses sofrem de “elevada 
exaustão emocional, elevada descren-
ça relativamente à utilidade dos estu-
dos e elevada ineficácia académica.” 
Por outro lado, entre os estudantes do 
ensino secundário, em Guimarães, 40 
a 50 porcento dos alunos têm escalão 
A ou B, ou seja, são pobres. Foram 
estes alunos que foram atirados para 
o ensino à distância, como garantia de 
continuidade das atividades letivas, 
em tempo de emergência sanitária.

O ensino à distância, como foi impos-
to, depende de plataformas privadas, 
sem nenhuma garantia de proteção 
de dados. Este aspecto torna-se ainda 
mais relevante quando se sabe que 
os alunos estão a ser avaliados por 
meio destas plataformas. Acresce que 
para aceder ao uso destas tecnologias 
é necessário possuir meios técnicos 
dispendiosos como computadores e 
pacotes de internet, o que aumenta a 
desigualdade entre os alunos. Alguns 
simplemente não têm os meios, outros 
têm soluções de qualidade inferior ou 
que têm que partilhar com outros ele-
mentos do agregado familiar.

Francisco Teixeira lembra que as pró-

O ENSINO A DISTANCIAR-SE
A SOLUÇÃO ENCONTRADA PARA O ENSINO DURANTE A EMERGÊNCIA CONFIGURA-SE AGORA COMO 
UM PROBLEMA PARA PROFESSORES E ALUNOS. A SOLUÇÃO PROVISÓRIA TENDE A INSTALAR-SE E 
AMEAÇA TRANSFORMAR-SE NO “NOVO NORMAL”.

prias casas onde os alunos vivem, “se 
têm ou não um quarto onde possam 
estar sozinhos”, são um fator de agra-
vamento das desigualdades. O profes-
sor de filosofia da Francisco de Holanda 
sublinha que, em Portugal, a maioria 
dos alunos tem menos condições em 
casa do que na escola. “Comem melhor 
na escola, estão mais quentes na esco-
la, é na escola que têm livros e compu-
tadores”, afirma Francisco Teixeira.

Para o docente, que, além de professor 
no ensino secundário, também dá aulas 
no ensino superior e tem responsa-
bilidades no Sindicato de Professores 
do Norte,  aquilo que chamamos de 
“ensino à distância, não é ensino”.  Para 
o professor, “trata-se, quando muito, de 
manter uma relação entre a escola e os 
alunos, que eu acho importante. Mas 
não é ensino! Não vou avaliar ninguém 
desta forma”.

Na Universidade do Minho as atividades 
nos campi estão suspensas desde 10 
de maio. Entretanto, a meio do mês de 
maio, em entrevista à RUM, o reitor da 
UMinho, Rui Vieira de Castro, afirmava 
que “seria um erro não aproveitar” a 
experiência destes meses. “Há estu-
dantes que merecem uma atenção 
particular, queremos que os estudantes 
de 1º ano tenham uma experiência pre-
dominantemente presencial. A vivência 
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da universidade não se pode esgotar 
na interação dos estudantes com os 
docentes mediada tecnologicamente, 
ela carece também de  um conjunto de 
experiências que são dadas pelas rela-
ções dentro das salas e fora das salas", 
afirmou o reitor, sobre a preparação 
do próximo ano letivo. Se por um lado 
parece tranquilizador, por outro está 
aberta a porta, muito tentadora, para 
cada vez mais ensino não presencial.

A tentação para as universidades está 
relacionada com custos e proveitos. 
Com fraco financiamento público, todas, 
transformadas em fundações de direito 
privado, algumas, as universidades são 
presas fáceis da tentação de montar  um 
modelo de ensino com menos profes-
sores, menos meios humanos em geral, 
menos salas e menos custos energé-
ticos. Além disso, qualquer pessoa que 
tenha andado por uma universidade 
portuguesa nos últimos anos percebe 
que a quantidade de alunos estrangei-
ros é enorme. Os brasileiros, facilmente 
reconhecíveis pelo português tropical, 
estão por toda a parte. As propinas 
destes alunos – mais elevadas – são 
fundamentais para a sobrevivência das 
instituições de ensino superior. Com o 
medo instalado e as viagens restritas as 
universidades viram-se para o ensino à 
distância, para lá da pandemia, para não 
perderem estas receitas.

A historiadora Raquel Varela, numa 
conferência recentemente promovida 
pela ASMAV, recomenda aos professo-
res que subscrevem o trabalho online 
uma profunda reflexão e afirma-se 
preocupada com a saúde mental das 
pessoas que se sentem melhor no 
confinamento. Francisco Teixeira é 
de opinião que entre os professores 
universitários os mais afetados serão 
os precários, que hoje são em grande 
número. No ensino secundário, este 

professor defende que se passou por 
uma fase de deslumbramento, de 
fetichismo tecnológico, mas que agora 
os professores começam a dar sinais de 
esgotamento. Mesmo assim, enquanto 
responsável sindical, não acredita que 
venha a haver mobilização da classe 
para lutar contra esta realidade. “Acre-
dito que em Setembro, se houver condi-
ções, no ensino secundário voltaremos 
ao ensino normal”, afirma.

Os alunos, porém, mesmo os do ensino 
superior, também não se têm feito ouvir 
sobre esta matéria. Para Elísio Estan-
que, sociólogo com vasta experiência 

na área dos movimentos juvenis, “a 
massa dos estudante desapareceu da 
universidade seduzida pela sedução do 
consumo, as organizações estudantis 
tornaram-se organizadores de festas.”

Para já, as universidades, entre elas a 
Universidade do Minho, continuam à 
margem dos riscos que a sociedade 
como um todo está a assumir para 
fazer o desconfinamento. Raquel Varela 
dizia com ironia que os “trabalhadores 
da industria do calçado podem ir para 
as fábricas trabalhar lado a lado, mas 
os estudantes, na flor da idade, não 
podem regressar às aulas.”
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EXPOSIÇÃO FOI INAUGURADA NO DIA 01 DE JUNHO, DIA DA CRIANÇA, 
E ESTEVE PRESENTE ATÉ DIA 05 DESTE MÊS.

"MARINHEIROS DA ESPERANÇA"
NA PEDIATRIA DO HOSPITAL

EXPOSIÇÃO

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Os trabalhos realizados pelas crianças 
que estiveram internadas no serviço 
de Pediatria do Hospital de Guimarães 
dão corpo a uma exposição alusiva ao 
projeto “Marinheiros da Esperança”, 
inaugurada na passada segunda-feira, 
neste Dia Mundial da Criança.

“O Mar é a maior riqueza do nosso país e 
as crianças são o nosso futuro”. Foi desta 
forma que o presidente do Conselho de 
Administração do Hospital da Senhora da 
Oliveira, Henrique Capelas, vincou a sua 

mensagem no Dia da Criança e a ligação 
à Marinha.

Em representação da Câmara Municipal, 
a vice-presidente Adelina Pinto assinalou 
o termo “esperança” numa rota definida 
pelas crianças. “Vivemos um momento 
especial e particular. Sentimos o silêncio 
opressivo e temos de garantir às nossas 
crianças o direito de continuarem a ser 
crianças, pois continuam a ser o futuro".

O projeto “Marinheiros de Esperança”, 

nasceu inspirado nos 700 anos da Mari-
nha e resultou na edição em 2017 de um 
livro que ilustra, com desenhos realizados 
pelas crianças e jovens internados nos 
Serviços de Pediatria do Sistema Nacio-
nal de Saúde, a História da marinha mais 
antiga do mundo, a Marinha Portuguesa, 
sendo coordenado pelo Centro Materno 
Pediátrico do CHUSJ com o apoio institu-
cional da Marinha Portuguesa. O Hospital 
da Senhora da Oliveira Guimarães asso-
ciou-se ao projeto desde o seu início (em 
2017).
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DO BERÇO
TO THE WORLD
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O CASAL DO PROJETO “DO BERÇO TO THE WORLD”, ESTÁ A PERCORRER PORTUGAL DE BICICLETA. O 
ARRANQUE DA VIAGEM ACONTECEU NA PASSADA SEGUNDA-FEIRA, NO CASTELO DE GUIMARÃES.

Liliana e Nuno, do projeto “Do Berço to 
The World”, estão a percorrer Portugal 
de bicicleta. Antes desta pandemia, o 
casal vimaranense estava na Austrália 
e a viajar há 18 meses, quando tiveram 
que interromper a volta ao mundo.

Dois meses volvidos, partiram à desco-
nerta do país de bicileta. “É altura de nos 
fazermos à estrada e nada melhor do 
que percorrermos o nosso país de norte 
a sul, de este a oeste.  E fazê-lo de bici-
cleta faz para nós todo o sentido nesta 
fase, não será fácil com o calor e os 
mais de dois mil quilómetros a percorrer, 
mas estamos confiantes e com muita 
vontade de rever e conhecer alguns 
dos lugares mais bonitos de Portugal”, 
escreveu, antes da partida, o casal nas 
redes sociais.

NUNO E LILIANA
ESTÃO A PERCORRER

O PAÍS DE BICICLETA

VIAGENS

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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O casal deu o arranque na passada 
segunda-feira, dia 01 de junho, de Gui-
marães. Esta iniciativa de divulgação 
de Portugal e do uso da bicicleta, tem 
o apadrinhamento da Federação Portu-
guesa de Ciclismo e da Associação de 
Ciclismo do Minho (ACM) 

O Presidente da UVP - Federação Por-
tuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, 
apadrinhou em Guimarães a partida de 
Nuno Neto e Liliana Freitas.

Em entrevista ao canal da ACM, Nuno 
Neto esclareceu que o objetivo da ini-
ciativa é "descobrir Portugal, promover 
a utilização da bicicleta e passar bons 
momentos pelo nosso país, que é tão 
bonito".

Já Liliana Freitas afirmou que esta será 
"uma maneira diferente de percorrer 
o país, em vez de usar o carro, por 
exemplo. Como gostamos de bicicleta, 
vamos descobrir e ver como corre". "DESCOBRIR 

PORTUGAL, 
PROMOVER A 
UTILIZAÇÃO 
DA BICICLETA E 
PASSAR BONS 
MOMENTOS 
PELO NOSSO 
PAÍS"
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TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Com o isolamento e a quarentena a 
obrigar à permanência em casa, o 
exercício físico foi aconselhado pela 
Organização Mundial de Saúde como 
uma forma de manter o bem-estar 
físico e emocional. Entre os diferentes 
tipos de prática, o yoga emergiu como 
uma forte tendência. As procuras nos 
motores de bsuca por “Yoga online” ou 
“Yoga em casa” cresceram por todo o 
mundo e Portugal não foi excecão. A 
procura foi também evidente no mer-
cado: cresceram as vendas tapetes de 
yoga, bem como de vestuário adequa-
do à prática.

Para Sandra Chaumeron, professora 
de Lu Jong - yoga Tibetano Terapêu-

tico, a procura adveio do facto de as 
pessoas “terem mais tempo”, de haver 
uma oferta “acrescida” de aulas de 
yoga online e também da “necessidade 
de uma prática desportiva que não só 
trabalhasse a parte física, mas também 
a parte mental e energética”. 

A dar aulas em Guimarães, a professora 
recorda que o yoga trás “muitos benefí-
cios”, pois “trabalha o corpo físico, men-
tal e energético proporcionando o seu 
equilíbrio”. Na verdade, “ao fazermos 
os movimentos físicos acompanhados 
por uma respiração adequada e uma 
atenção voltada para dentro é possível 
atingir um equilíbrio interno”, garante. 

Assim, “desenvolvemos uma maior 

consciência corporal, treinamos a 
mente, aumentamos a concentração 
e soltamos os pensamentos que nos 
distraem”, explica.

Numa altura em que era necessário 
“controlar todo o stress, ansiedade, 
angústia, medo inerentes à situação”, 
a prática trouxe um “equilíbrio físico e 
mental precioso”. Mas a prática de yoga 
pode não terminar com o desconfina-
mento. Sandra Chaumeron aconselha 
a continuidade. “Para além de ser 
importante a prática de yoga durante 
esta situação pela qual passamos, da 
pandemia, mais importante se torna 
o cuidado do nosso bem-estar diário. 
Muito mais que uma prática, o yoga é 
uma filosofia de vida”, finaliza. 

MENOS STRESS, MAIS EQUILÍBRO
O YOGA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO
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O MUNICÍPIO DE GUIMARÃES CONVIDOU OS MAIS NOVOS A
RELATAREM AS SUAS EXPERIÊNCIAS DO PERÍODO DE CONFINAMENTO.

"SER CRIANÇA É SER MUITA COISA"
E ISSO ESTÁ PATENTE
NESTA INICIATIVA DIGITAL

COVID-19

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS 

Gonçalo cantou uma música alusiva à 
pandemia. Inês preparou uma coreo-
grafia com os pais. Alice tocou no seu 
piano uma composição de Ólafur Arn-
alds. Francisca redigiu um texto onde 
diz que "ser criança é ser muita coisa. 
Ana escreveu um poema que começa 
assim: " Por onde hei de começar/hoje 
é tão difícil expressar/O que me vai na 
alma!

Estes são apenas alguns exemplos de 
trabalhos que foram chegando à Câma-
ra Municipal de Guimarães. Os "reme-
tentes" são os mais novos. Desafiados 
a ilustrar (através de desenhos, textos, 
vídeos ou fotografia) o impacto da 
pandemia nas rotinas, várias crianças 
participaram no concurso de expressão 
alusivo ao Dia Mundial da Criança.

Com o lema "O Direito de Continuar a 
Ser Criança", Guimarães preparou um 
programa que se estendeu para lá do 
dia 01. Com recurso aos meios digitais, 
o município partilhou mensagens peda-
gógicas de diversas vertentes - como 
ambiente, ciência, segurança e cultura.

Ser criança, um direito a garantir

No primeiro dia do mês foi também 
inaugurada uma exposição no Hospital 
da Senhora da Oliveira da autoria de 
crianças que estiveram internadas no 
serviço de Pediatria do HSOG.
Na inauguração da mostra de trabalhos, 
intitulada "Marinheiros da Esperança", 
este presente o Chefe de Estado-Maior 
da Armada, almirante António Mendes 
Calado, que realçou o envolvimento 
da Marinha “neste projeto pioneiro” na 
interação com as crianças.

A vice-presidente da CMG, Adelina Pinto 
,assinalou o termo “esperança” numa 

rota definida pelas crianças. “Vivemos 
um momento especial e particular. 
Sentimos o silêncio opressivo e temos 
de garantir às nossas crianças o direito 
de continuarem a ser crianças, pois 
continuam a ser o futuro”, vincou Adeli-
na Pinto.

O Município de Guimarães foi reconhe-
cido pela UNICEF como “Cidade Amiga 
das Crianças”, ao abrigo do parecer que 
destaca o compromisso e o envolvi-
mento ativo em promover e defender 
os direitos da criança e melhorar a 
situação das crianças no Município.
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SÉRIES, FILMES E DISCOS: 
AS NOSSAS ESCOLHAS

CULTURA

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

SUGESTÕES PARA OCUPAR O SEU TEMPO ATRAVÉS DA MÚSICA,
DO CINEMA E DAS SÉRIES.

Space Force 

É como se “The Office” fosse ao espaço. 
Não há Michael Scott, mas sim Mark R. 
Naird — interpretado, claro, por Steve 
Carell. A série, inspirada num tweet de 
Donald Trump, é uma comédia sobre 
levar os EUA ao espaço mais uma vez. E 
está disponível na Netflix.

SÉRIES 

Viver duas vezes

Emílio, um professor universitário 
aposentado, descobre estar no primeiro 
estágio da doença de Alzheimer num 
exame. Assim, decide aproximar-se 
da filha e neta e rumar a Navarra para 
reencontrar uma paixão de adolescên-
cia. Disponível na Netflix.

13th

Documentário de 2016 de Ava DuVernay 
(também criadora da minissérie “When 
They See Us”) que se debruça sobre 
o que houve para lá da abolição da 
escravatura e servidão involuntária em 
território norte-americano, previsto na 
13.ª alteração na Constituição dos EUA. 
Na Netflix.

Tarrafal

Um mergulho em feridas ainda por 
cicatrizar da história recente do Porto. 
O documentário de 2017 de Tiago Dias 
dos Santos aponta a câmara para as 
narrativas dos habitantes do antigo 
Bairro de São João de Deus, no Porto. 
Disponível no RTP Play. 

FILMES 

Sul

Série de 2019 disponível na RTP Play. 
Um assassinato esconde algo para lá 
do que se pensa num primeiro momen-
to, num Portugal de 2011 mergulhado 
na crise e no qual algumas teias do 
poder mexem com vidas. 

White Lines

A série, que conta com a presença 
de Nuno Lopes, Paulo Pires e Rafael 
Morais, já se tornou num dos conteú-
dos mais vistos da Netflix. Acompanha 
a jornada de Zoe, que parte para Ibiza 
para tentar perceber o que aconteceu 
ao seu irmão mais velho.  
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Chromatica, Lady Gaga 

É um regresso à sonoridade pop que a 
levou ao estrelato de “Fame Monter” — 
e também muito diferente dos últimos 
registos. E conta com convidados como 
Ariana Grande, Elton John ou o grupo 
BLACKPINK. 

DISCOS 

LAS QUE NO IBAN A SALIR, Bad Bunny 

O mais recente disco do trapper porto-ri-
quenho saiu para as prateleiras digitais 
de surpresa. E mostra a produtividade 
de Bad Bunny ao longo do confinamen-
to: nove das dez canções eram faixas 
inacabadas das sessões do disco ante-
rior, “YHLQMDLG”, também de 2020. 

Transgressio Global, Pop Dell’arte

O regresso da banda portuguesa faz-se 
em grande: são 21 temas inéditos — e 
alguns construídos a partir de poemas 
de outros autores. A viagem faz-se 
desde a Grécia e Roma antigas até à 
sociedade dos dias de hoje, sempre 
com a transgressão como ideia central.     

Dedicated Side B, Carly Rae Jepsen 

À semelhança do que aconteceu 
com “Emotion”, também há um lado 
B para “Dedicated”, o álbum de 2019 
da canadiana. E, aqui, deparamo-nos 
com antenas apontadas para outras 
(possíveis) margens na carreira de Carly 
Rae Jepsen. 

AMÁLIA por Cuca Roseta, Cuca Roseta

O título já o revela: este é um disco de 
homenagem à fadista Amália Rodri-
gues. Mas o registo é, também, sobre 
a própria Cuca Roseta, do passado ao 
presente, num álbum em que entram 
composições que já há muito fazem 
parte do seu reportório. 

Set My Heart on Fire Immediately, Perfu-
me Genius 

Ao longo da última década, Mike An-
dreas tem vindo a trilhar um percurso 
de reinvenção a cada álbum. E o quinto 
lançamento parece ser o mais sólido — 
entre a crueza e a fragilidade, os limites 
do corpo e a alegria em habitar um.

Zeca, Pedro Jóia

Um dos melhores guitarristas portu-
gueses debruça-se sobre as canções 
de um dos nomes mais importantes da 
história musical de um país e, assim, 
chega-se a Zeca, o álbum de Pedro Jóia 
composto exclusivamente por temas de 
José Afonso.  

How I’m Feeling Now, Charli XCX 

Outro reflexo do isolamento social, mas 
desta vez pelas mais de uma das mais 
inventivas cantoras pop da atualidade. 
As palavras cantadas pela britânica po-
dem soar demasiado familiares — afinal, 
espelham o que muitos sentiram ao 
longo dos últimos meses. 

Roots, Carla Prata

Do dancehall ao naija, passando pelo 
R&B, Carla Prata apresenta no EP 
“Roots” a confluência das suas raízes: 
nasceu em Waterloo, viveu em Londres, 
Lisboa e Benguela (Angola). A riqueza 
de ritmos anda de mãos dadas com as 
experiências da cantora e compositora.  
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Em março, o cenário não era animador. 
O Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação (IPST) anunciou que 
estava sofrer uma forte redução no 
número de dadores, devido ao surto de 
covid-19. Depois de um longo período 
de confinamento, que resultou num 
menor número de dadores, a organiza-
ção lançou um apelo.

"A Federação Portuguesa dos Dadores 
Benévolos de Sangue (FEPODABES) lan-
ça (..) um apelo a todas as pessoas que 
habitualmente doam sangue para que 
“não falhem” e continuem a doar san-
gue durante estes tempos de contenção 

social que a pandemia do covid-19 está 
a impor, porque IPST está a sofrer uma 
forte redução no número de dadores".

A missiva parece ter surtido efeito. 
Após a quebra do número de dadores, 
a revista Sábado avançou, em meados 
de maio, que as reservas aumentaram 
45%. A 15 de maio, "o IPST já não se 
encontrava em nível de alerta amarelo, 
para nenhum grupo sanguíneo", indicou 
fonte oficial daquele instituto à revista.

Ao virar da esquina está o Dia Mun-
dial do Dador de Sangue. No dia 14 de 
junho, países de todas as regiões do 

mundo organizam eventos e atividades 
para celebrar a data, sensibilizar para a 
necessidade de dar sangue e agradecer 
aos dadores de sangue. A efeméride 
pode ser assinalada com uma dádiva de 
sangue, afirma o IPST, que lembra que 
que a autossuficiência em componentes 
sanguíneos é essencial para uma boa 
prestação de cuidados de saúde.

Pela cidade-berço vão decorrendo 
várias iniciativas, nomeadamente por 
parte da Associação de Dadores Bené-
volos de Sangue de Guimarães, que se 
desdobra pelo concelho para efetuar 
recolhas.

O SURTO DE COVID-19 AFETOU AS DÁDIVAS 
DE SANGUE, MAS OS ÚLTIMOS DADOS 
APONTAM PARA UMA RECUPERAÇÃO. 
NO DIA 14 DE JUNHO CELEBRA-SE O DIA 
MUNDIAL DO DADOR DE SANGUE.

DIA DO DADOR DE 
SANGUE: CELEBRAR 
UM ATO QUE A 
PANDEMIA PAUSOU

SAÚDE

TEXTO: MAIS GUIMARÃES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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ENTREVISTA

SER VOLUNTÁRIO
PARA COMBATER A PANDEMIA

SÃO “HERÓIS” QUE COMBATEM NA LINHA DA FRENTE. SÃO JOVENS, SÃO ADULTOS, SÃO 
ESTUDANTES, TRABALHADORES E ALGUNS ATÉ SÃO SIMULTANEAMENTE BENEFICIÁRIOS. 

MANTIVERAM-SE SEMPRE ATIVOS, AJUDAM DENTRO E FORA DE CASA. ENTREGAM 
CABAZES, DISTRIBUEM O APOIO NECESSÁRIO. SÃO VOLUNTÁRIOS E SÃO DA REFOOD. 

TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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Ainda antes da hora marcada, pelas 
18h30, Manuela Mendonça é a primeira 
a chegar à sede da Refood. A vice-
coordenadora da organização 100% 
voluntária organiza o espaço e aponta 
quem serão os beneficiários que, 
naquele dia, irão receber o cabaz de 
apoio. Alguns vão buscá-lo ao centro 
de operações, junto à sede da Junta de 
Freguesia de Azurém, outros recebem-
no em casa. Estes são os novos 
procedimentos que já fazem parte da 
nova rotina da ReFood. A organização 
teve de alterar o funcionamento e, em 
vez de recolher refeições prontas de 
restaurantes, passou a depender de 
doações de particulares e instituições 
para entregar cabazes alimentares. 
Agora, as entregas acontecem duas 
vezes por semana: ao fim do dia da 
segunda e quinta-feira.

Mas não foram só os procedimentos 
que mudaram pandemia. Na Refood, 
quase duplicaram os pedidos de 
ajuda. Desde o início da pandemia, 
apoia mais cerca de 80 pessoas, num 
total de 170. “Estamos com quase 170 
pessoas, de 56 agregados familiares. 
Recebemos constantes apelos, 
tanto de particulares como de gente 
sinalizada por juntas de freguesia 

TODAS AS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS OS VOLUNTÁRIOS DA REFOOD PREPARAM DEZENAS DE 
CABAZES QUE CHEGAM A DIFERENTES PONTOS DO CONCELHO. COM QUASE O DOBRO DOS PEDIDOS 
DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, NÃO TÊM FALTADO VOLUNTÁRIOS NEM APOIO DA COMUNIDADE PARA 

DAR RESPOSTA AOS MAIS AFETADOS PELA CRISE ECONÓMICA.

e pela Câmara”, confessa Manuela, 
enquanto simultaneamente recebe os 
voluntários que vão chegando.  Neste 
aumento incluem-se pessoas “que, ou 
porque ficaram desempregadas, ou 
porque eram feirantes, deixaram de ter 
os rendimentos que tinham”, explica. 
Manuela Mendonça antevê mesmo 
que o aumento “não ficará por aqui” 
e haverá “cada vez mais solicitações”. 
“Agora temos famílias que são situações 
complicadas. São pessoas que nunca 

precisaram de ajuda e agora precisam. 
Sou uma otimista, acho que vai 
melhorar, mas vai demorar o seu tempo”, 
prevê.

Os meses de pandemia fazem-se 
de muitas mudanças e adaptações 
numa organização que nunca parou 
de trabalhar. “Começamos a entregar 
cabazes duas vezes por semana porque 
como tínhamos uma quantidade 
enorme de gente, era um trabalho 
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muito desgastante entregar tudo num 
dia. Além disso, não extenuamos as 
equipas e temos maior segurança, por 
se juntarem menos pessoas”, afirma. 

São cinco os voluntários que chegam 
para ajudar nesta segunda-feira: José, 
Catarina, Bárbara, Joana e Mafalda. 
Destes, dois estão com a Refood 
desde o seu início em Guimarães: José 
e Catarina. Pela primeira vez nestes 
moldes e voluntárias da Refood há 
cerca de um ano chegam Bárbara, 
Joana e Mafalda. “Os mais experimentes 
vão ensinar às voluntárias estes 
procedimentos. Isto é completamente 
diferente de entregar comida já feita”, 
aponta Manuela.

Para Catarina, é “um desafio” ensinar 
as mais novas voluntárias, mas algo 
também “necessário”. “Tínhamos sido 
sempre os mesmos. Com as máscaras, 
viseiras e este calor, tudo se torna mais 
exaustivo. Também é importante trazer 
pessoas novas porque não sabemos 
quanto tempo isto vai durar. Esta pode 
ser a nossa realidade durante um ano”, 
avisa.

“AGORA TEMOS 
FAMÍLIAS 
QUE SÃO 
SITUAÇÕES 
COMPLICADAS. 
SÃO PESSOAS 
QUE NUNCA 
PRECISARAM 
DE AJUDA 
E AGORA 
PRECISAM. SOU 
UMA OTIMISTA, 
ACHO QUE VAI 
MELHORAR"
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Ser voluntário na Refood em tempos 
de pandemia foi para Catarina também 
uma forma de “ter noção da gravidade” 
da situação. “Tivemos a noção da 
dimensão disto. Vemos o tipo de famílias 
que são. São famílias ditas estáveis e 
que, de repente, ou perderam emprego, 
ou entraram em lay-off… Ver esses 
episódios de ajuda dá-nos noção que 
podia calhar a todos”, admite. 

A consciência de que ser beneficiário da 
Refood poderia acontecer a “qualquer 
um” também está presente em Mafalda, 
voluntária que vai aprendendo os novos 
procedimentos.  “A mim pessoalmente 
não afetou diretamente, os meus 
pais trabalharam na mesma. Mas 
conheço casos de famílias onde os 
dois elementos máximos tiveram em 
lay-off e sofreram um corte absurdo”, 
recorda. Para Mafalda, ajudar na 
Refood é também “ajudar as pessoas a 
recuperarem e a saírem de um problema 
que não foi culpa delas”.

Com viseiras, máscaras e avental 
vestidos, segue-se a divisão dos 
produtos pelos diferentes cabazes, 
sempre com atenção ao agregado 
familiar, às preferências alimentares e à 
presença de crianças ou bebés.

O processo é de aprendizagem e de 
alegria por voltar a ajudar de forma 
direta, conta Bárbara, voluntária há um 
ano na Refood e estudante finalista na 
Universidade do Minho. “Significa muito 
poder ajudar de uma forma mais direta. 
Estar em casa já foi uma ajuda para não 
propagar o vírus, mas estava ansiosa 
para poder voltar. Quando me disseram 
que podia vir, fiquei mesmo contente”, 
assume.

“SIGNIFICA 
MUITO PODER 
AJUDAR DE UMA 
FORMA MAIS 
DIRETA. ESTAR 
EM CASA JÁ 
FOI UMA AJUDA 
PARA NÃO 
PROPAGAR 
O VÍRUS, 
MAS ESTAVA 
ANSIOSA PARA 
PODER VOLTAR"
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Aos poucos, com o relógio quase 
nas 19h30, vão também chegando 
beneficiários para recolher os cabazes. 
É a vez da chegada também de 
Rita, que, uma vez por semana, se 
transforma numa espécie de “mãe 
natal” que distribui os cabazes pelos 
beneficiários que não conseguem 
deslocar à sede. Na carrinha da Refood 
percorre várias freguesias e faz mais de 
10 paragens. Apesar do distanciamento, 
os voluntários da Refood Guimarães 
tentam passar aos beneficiários uma 
mensagem “de esperança”. “É muito 
complicado, porque infelizmente nesta 
fase desta vida também temos o 
distanciamento social. O nosso trabalho 
também passava por falar com os 
beneficiários e agora isso não acontece. 
Para nos protegermos e protegermos os 
outros, já não existe uma proximidade 
tão grande. Vamos trabalhando como 
podemos”, afirma Manuela Mendonça.
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ALÉM DA REFOOD, SÃO VÁRIAS AS INSTITUIÇÕES E VOLUNTÁRIOS QUE, POR TODA A CIDADE, SE 
DESDOBRAM EM ESFORÇOS PARA AJUDAR OS MAIS AFETADOS PELA PANDEMIA. A PROCURA POR 
AJUDA AUMENTOU, MAS AS VÁRIAS INSTITUIÇÕES CONTINUARAM A PRESTAR APOIO.

A Santa Casa da Misericórdia de Guima-
rães (SCMG) conta com 220 funcionários 
e 300 utentes. “Em termos de contenção 
da pandemia é muito difícil. Começamos 
em contenção máxima no dia 08 de 
março. A partir desse dia, nunca mais 
ninguém entrou nas nossas seis valên-
cias – cinco lares e unidade de cuidados 
continuados”, garantia, em entrevista 
ao Mais Guimarães, no início de maio, 
Eduardo Leite, provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Guimarães. “Há ins-
tituições fortes da cidade que têm feito 
donativos. Há muita gente a oferecer 
viseiras à Santa Casa, estamos agra-
decidos”, declarava. A Refood solicitou 
um apoio à SCMG para cerca de seis 
pessoas, que não têm condições para 
cozinhar. “Damos de bom grado, somos 
parceiros e ajudamos no que precisa-
rem. A Câmara também tem ajudado. As 
pessoas iam ao lar buscar as refeições 
para o almoço e jantar e agora a autar-
quia faz a distribuição”, explica. Para o 
responsável o segredo está “na articu-
lação de solidariedade entre todos”. “Em 
Guimarães há uma franca harmonia de 
solidariedade entre todas as instituições. 
As coisas têm fluído muito bem”, elogiou.

A procura aumentou também na Can-
tina Social do Lar de Santo António. Se 
há antes de fevereiro servia 40 refei-
ções (20 ao almoço e 20 ao jantar), em 
maio chegou a servir 140 (80 ao almoço 
e 60 ao jantar). Segundo José Castelar, 
presidente da direção do Lar de Santo 
António, neste crescimento incluíam-se 
“pessoas carenciadas que não tem con-
dições para comer noutro sítio”, conta-
va. Para dar resposta ao crescimento 
dos pedidos, o Lar de Santo António 
aguentou “com muito esforço”, revelou. 
“As refeições prontas são fornecidas 
através de embalagens alumínio e “só 
isso é um custo acrescido”, lembrou. “O 
Lar não tem condições financeiras para 
suportar este aumento de custos da 
cantina”, admitiu.

Em tempos de pandemia, o “Então 
Vamos!” não parou. Reajustou-se, 
considerando o recuo dos serviços 
existentes que agravam o isolamento. 
O projeto manteve contacto regular 
com todos os idosos que estavam con-
finados nas suas casas e prestou apoio 
social, desenvolveu uma rede de su-
porte para garantir resposta efetiva às 
múltiplas necessidades básicas dos ido-
sos e perpetuou o trabalho de criação 
artística junto dos voluntários. O projeto 
“Então Vamos!” é o resultado de uma 
candidatura ao Orçamento Participativo 
2013, promovido pela Câmara Munici-
pal de Guimarães (CMG). Emergiu da 
reflexão de um conjunto de cidadãos, 
que frequentava o Centro Comunitário 
da Associação para o Desenvolvimento 
das Comunidades Locais (ADCL), sobre 
as necessidades no território do Vale de 
S. Torcato.

Santa Casa da Misericórdia Cantina social Então Vamos!



23

MAIS GUIMARÃES N86 JUNHO 2020

O FILME DO VIMARANENSE RODRIGO AREIAS FOI TOTALMENTE RODADO NO CONCELHO DE 
GUIMARÃES. ESTREIA FOI UM VERDADEIRO SUCESSO, MESMO EM PLENA PANDEMIA.

SURDINA
ESTREIA NACIONAL ESGOTOU 

O TEATRO TRINDADE

CINEMA

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

“Surdina”, o novo filme do realizador 
vimaranense Rodrigo Areias, escrito por 
Valter Hugo Mãe, estreou esta segun-
da-feira no Porto, no Cinema Trindade. 
Recorde-se que o filme foi totalmente 
rodado em Guimarães.

No dia em que as salas de cinema volta-
ram a abrir, na terceira fase de desconfi-
namento, o Cinema Trindade abriu por-
tas com a ante-estreia do filme e com a 
presença do realizador Rodrigo Areias e 
equipa do filme. “Ontem foi muito bonito 
regressar ao Cinema Trindade. Sessões 
esgotadas, mas com muito espaço entre 
as pessoas. Tudo organizado e seguro.
Foi bonito”, escreve o realizador vimara-
nense nas redes sociais.

Ainda antes da estreia do filme, Rodrigo 
Areias contava à Mais Guimarães que 
“Surdina” é uma tragicomédia, inteira-
mente rodada em Guimarães, assumin-
do que é em Guimarães. “É, de certa 
forma, uma história de amor”, explicava, 
no qual os personagens têm cerca 
de 60 anos. “Tem a ver com a vida 
nestes meios pequenos, a vida com os 

vizinhos, com a relação que tem muito 
do excesso de proximidade. De alguma 
forma, explora como é que vivemos 
todos em comunidades pequenas, em 
que não vivemos no anonimato, em 
que a nossa vida é uma coisa mais ou 
menos pública e mais ou menos priva-
da”, resumia. A designação Surdina foi 
uma proposta do Valter “que tem preci-
samente que ver com o que se diz entre 
dentes, o que se diz em voz alta e o que 
se diz em voz baixa entre as pessoas”, 
desvendava, na altura, Rodrigo Areias.

Toda a família de Valter Hugo Mãe é 

de Guimarães, especificamente de São 
Cristóvão de Selho, apesar de o escritor 
ter nascido em Angola. Nesse sentido, o 
filme explora precisamente o universo 
entre o centro da cidade e São Cristó-
vão de Selho. “Quando decidimos fazer 
um projeto juntos o Valter esteve cá 
[em Guimarães] comigo, a dar umas 
voltas no centro histórico e a visitar 
casas de uma série de pessoas com as 
quais tenho relação. Fui também com 
ele a São Cristóvão e conhecer aquilo 
que é a sua origem familiar. Na junção 
destes dois ambientes, ele decidiu 
escrever um filme”, explicou.
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O DESCONFINAMENTO PERMITE-NOS MAIOR MOBILIDADE, MAS É BOM MANTER TODOS OS CUIDADOS. 
POR ISSO, É BOM OPTAR POR SÍTIOS AO AR LIVRE. CONHEÇA (OU SAIBA MAIS SOBRE) ALGUNS.

ESPAÇOS AO AR LIVRE
PARA EXPLORAR EM JUNHO 

TURISMO

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

PARQUE DE LAZER
DE BARCO
Há sombra que chegue para muitos no 
Parque de Lazer de Barco, com o rio 
a banhar as suas margens. Uma boa 
opção para uma tarde de sol — e uma 
desculpa para relembrar todos os anos 
em que este foi o palco de um festival 
de rock.

PRAIA SECA
DAS TAIPAS 
Os trabalhos ainda não estão con-
cluídos naquela que pode vir a ser a 
primeira praia fluvial do concelho. Mas 
vale uma visita. E, bem perto, o Parque 
de Lazer da vila taipense também é 
repleto de sombras, mesas e espaços 
para descansar. 

PARQUE DA ÍNSUA, 
PONTE
Mesmo ao lado, o Parque da Ínsua 
oferece um extenso jardim pronto para 
afagar mantas estendidas. De olhos 
postos no rio, o parque conta ainda 
com diversões para os mais novos e um 
trilho para correr ou caminhar. 
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PRAIA DA ROLA, ARO-
SA E CASTELÕES/ PÓ-
VOA DE LANHOSO 
Água fresca pelos tornozelos, uma 
esplanada para descansar — tudo isto 
num sítio abraçado pela frescura das 
árvores que ali cresceram. Num local 
que é também uma fronteira natural 
entre Póvoa de Lanhoso e Guimarães, 
aproveite-se a deixa para visitar o con-
celho vizinho. 

SANTUÁRIO DE SÃO 
BENTO DAS PERAS, 
VIZELA 
E que tal um salto ao concelho vizinho? 
Há um miradouro à sua espera. A partir 
dali, pode perder-se na paisagem que 
se estende no Vale de Vizela. E, claro, 
há espaço para refeições e tempo para 
se perder num sítio com história.

SENHORA DA SAÚDE, 
SANDE SÃO CLEMENTE
Lugar de tradição religiosa (princi-
palmente no período quaresmal e na 
segunda-feira de Páscoa), no Monte do 
Outinho, há diversas mesas e espaço 
para passar o dia a conviver com a fa-
mília, para além de um parque infantil.

PARQUE DO LAGO, 
SÃO TORCATO
Bem no centro de São Torcato, ao fundo 
da Basílica, há um parque onde as 
horas se podem estender entre apreciar 
o lago, fazer refeições, caminhar ou 
apenas descansar. E claro, também se 
pode deixar maravilhar pela Basílica de 
São Torcato.



26

MAIS GUIMARÃES N86 JUNHO 2020

TEXTO: PEDRO C. ESTEVES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Algum tempo depois de ter sido de-
cretado o dever geral de recolhimen-
to, imposto pelo primeiro estado de 
emergência, um organismo federativo 
fez uma declaração singular dirigida 
aos milhares de praticantes e outros 
tantos entusiastas: “As pessoas estão 
fechadas em casa há mais de um mês 
e o nosso desporto é praticado pre-
cisamente a partir de casa, pelo que 
este tipo de atividade pode contribuir 
para minimizar o problema do isola-
mento”. As palavras são do presidente 
da Federação Portuguesa de Colum-
bofilia (FPC), José Jacinto, que aludia à 
ideia de que os pombos podem ajudar 
a mitigar a situação atípica provocada 
pelo surto de covid-19.

Companhia, descompressão e dedica-

ção são palavras que também podiam 
caber no dicionário de isolamento de 
Alexandre Marques e Filipe Carva-
lho, dois columbófilos vimaranenses. 
“Os pombos são, sem dúvida, uma 
companhia, um escape ao stress do 
dia-a-dia. A columbofilia requer várias 
horas diárias no pombal, horas que são 
passadas com prazer, mesmo quando 
têm que ser a correr, devido às ativi-
dades profissionais dos columbófilos”, 
respondem, através de uma resposta 
escrita, os integrantes da equipa Os 
Conquistadores.

Formada em 2018, a equipa teve na 
base o espírito colaborativo e a ami-
zade. Apesar de só Alexandre e Filipe 
estarem ativos, são respaldados por 
outros aficionados da arte. Para além 

de ajudar, os amigos “servem para co-
mer e beber quando fazemos convívios 
no pombal”, brincam.

A modalidade exige, no entanto, um 
recurso precioso, que pode escassear 
quando o processo de desconfinamen-
to progredir: o tempo. É que cuidar de 
dezenas de aves dá trabalho. Afinal, 
estamos a falar de “atletas de alta com-
petição” – os pombos, neste caso – que 
fazem provas “até 800 quilómetros”. “O 
dia-a-dia de um columbófilo exige mui-
to trabalho e imenso tempo”, explicam, 
reforçando que é necessário treinar 
todos os dias. Os Conquistadores, que, 
fruto do isolamento, puderam “des-
frutar as horas” e tarefas “com outra 
calma” têm 90 pombos no pombal dos 
voadores e 30 reprodutores.

OS POMBOS QUE AJUDAM O TEMPO
A VOAR EM TEMPO DE CONFINAMENTO
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Os constrangimentos atrelados à 
propagação do novo coronavírus são, 
na columbofilia, os “os mesmos que 
afetaram todos os outros sectores da 
sociedade”. “De repente, vemo-nos 
impedidos (e bem) de praticar este 
desporto, no qual passamos todo 
o ano a trabalhar com a ansiedade 
de que chegue Fevereiro para a 1.ª 
prova. Temos expectativas, objectivos, 
e neste momento estão em stand 
by“. guardamos ansiosamente pelo 
recomeço da competição, até porque 
estávamos a fazer uma excelente 
época”, reiteram.

Os constrangimentos atrelados à 
propagação do novo coronavírus são, 
na columbofilia, os “os mesmos que 

afetaram todos os outros sectores da 
sociedade”. “De repente, vemo-nos 
impedidos (e bem) de praticar este 
desporto, no qual passamos todo o 
ano a trabalhar com a ansiedade de 
que chegue Fevereiro para a 1.ª prova. 
Temos expectativas, objectivos, e neste 
momento estão em stand by. Aguarda-
mos ansiosamente pelo recomeço da 
competição [que entretanto reatou], até 
porque estávamos a fazer uma exce-
lente época”, reiteram.

A FPC adiou as competições (apesar 
dos pombos e dos columbófilos se 
manterem ativos) e remeteu a retoma 
das competições para o mês de maio, 
não obstante a modalidade ser pouco 
exposta a contágio.

A paragem interrompeu uma série de 
resultados positivos d’Os Conquistado-
res, que já contam com pergaminhos na 
competição. “No primeiro ano vence-
mos algumas provas na Sociedade Co-
lumbófila de Guimarães e fomos cam-
peões de Velocidade no Grupo (entre as 
coletividades de Guimarães, Fafe, Vizela 
e Póvoa de Lanhoso). Nesta época que 
esteve interrompida, além de termos 
vencido algumas provas, íamos em 1.º 
na classificação geral”, enquadram os 
impulsionadores do projeto. 

Com o regresso da competição, os 
pombos d’Os Conquistadores vão voltar 
a competir. Resta esperar para ver que 
cenário verão quando nos próximos 
dias, de lá de cima, olharem para baixo.
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FUTEBOL À LUPA

O REGRESSO
DO FUTEBOL!

“E quando as nuvens partirem
O céu azul brilhará
E quando as trevas abrirem
Vais ver, o sol brilhará
Vais ver, o sol brilhará.”

O dia 16 de Maio foi uma data significa-
tiva para os apaixonados do futebol. O 
desporto-rei regressou através da Bun-
desliga alemã, sendo que tal desenca-
deaou o retorno de muitas das compe-
tições a nível europeu, à excepção das 
provas belgas, holandesas e francesa 
que, na presente temporada não serão 
retomadas.

A BUNDESLIGA – O PONTAPÉ DE SAÍDA

É um facto! A organização alemã é para 
ser invejada em toda a Europa. No dia 
previsto, à hora prevista, o campeonato 
germânico arrancou. Uma organiza-
ção tão meticulosa que levou mesmo 
jogadores a actuar em outros campeo-
nato, como o sueco Zlatan Ibrahimovic, a 
afirmar que “ na Alemanha o que se diz 
faz, cumpre-se”, numa clara alusão aos 
avanços e recuos ocorridos na Série A 
italiana, já que o sueco é uma das estre-
las maiores do AC Milan.

Porém, essa organização não deixou de 
causar um enorme desconforto. Come-
çou, ainda, antes do jogo, com os atletas 
a ficarem isolados em hotéis, definidos 
pela Liga, durante 10 dias e afastados 
das respectivas famílias. 

No campo acabaram-se as entradas 
das equipas em conjunto, sendo que os 
elementos que não actuem no relvado 
deverão usar máscaras, excepcionando-
-se os treinadores. 

Quanto à bola, essa será sempre desin-
fectada antes do jogo, sendo que os fes-
tejos dos golos onde todos se tocavam 
são desaconselhados.
Em estádios vazios, onde se pode ouvir 
o barulho dos pássaros, alguns porme-
nores mereceram destaque. O que dizer 
da escada de subir e de descer de aviões 
usada pelo RB Leipzig para que os seus 
suplentes se instalassem nas bancadas 

TEXTO: VASCO ANDRÉ RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

despidas da Red Bull Arena, num mo-
mento que, daqui a alguns anos, nos fará 
questionar o que vivemos? Ou, as 16500 
figuras de cartão colocadas no recinto do 
Borussia Monchengladbach destinadas 
a recriar os adeptos que se sentariam 
naqueles lugares e que os próprios 
puderam pedir para serem lá colocadas, 
a troco de um pagamento para uma 
instituição de caridade?

Porém, verdade, seja dita, bastou o apito 
do árbitro para voltarem os agarrões 
nos cantos, os empurrões entre jogado-
res (destaque para  altercação entre o 
menino bonito do Borussia Dortmund, 
Erling Haaland, e o rival do Schalke 04, 
Jean-Claire Todibo) e as disputas “ombro 
a ombro”, numa clara demonstração que 
quando o árbitro apita, todos os cuida-
dos são esquecidos.

AS OUTRAS LIGAS

Junho parece ser o mês em que outras 
ligas arrancarão.
Assim, depois de terem estancado o 
surto de uma doença que causou milha-
res de mortes, será a vez do futebol em 
Espanha, Itália e Inglaterra arrancarem.

Será um futebol, à imagem do sucedido 
em terras germânicas diferente do ha-
bitual, em que os adeptos assistirão ao 
desempenho dos ídolos nos seus lares e 
longe do fervor habitual.
Por essa razão, em Espanha, o presiden-
te Javier Tebas resolveu apostar no virtual 

para animar os telespectadores e fazê-
-los olvidar que os recintos se encontram 
despidos. Assim, onde deviam estar 
adeptos estarão placards de publicidade 
virtual, onde se deveria ouvir os cânti-
cos dos fãs ouvir-se-á sons produzidos 
para recriar uma paixão que subsistirá a 
quilómetros de distância.

Itália e Inglaterra estarão mais decididas 
a começar sem esses artefactos tecnoló-
gicos. As dúvidas quanto ao começo da 
Série A transalpina não deram qual-
quer hipótese de um “golpe de rins sui 
generis, enquanto que na Velha Albion, o 
denominado “Restart Project”, algo con-
certado entre os clubes, teve como prin-
cipal preocupação evitar aglomerações, 
inclusivamente, de jogadores. Deste 
modo, em Terras de Sua Majestade até 
a distância a que os jogadores deveriam 
estacionar as respectivas viaturas foi re-
gulada, devendo deixar um vazio de três 
lugares de estacionamento entre cada 
uma. Porém, suscitou polémica o lugar 
da realização dos jogos. Assim, apesar de 
inicialmente apostar-se na sua realiza-
ção em campo neutro, chegando a ser 
alvitradas exóticas paragens como Malta 
ou Perth na Austrália, as 20 equipas da 
Premier League deverão actuar na suas 
respectivas casas...ainda que longe dos 
seus apaixonados adeptos.

O ESPÍRITO INOVADOR DINAMARQUÊS

Destaque, ainda, para o espírito inovador 
dinamarquês, onde o campeonato foi 
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FACEBOOK.COM/ECONOMIAGOLO

reencetado a 28 de Maio. Para recriar 
minimamente sensações vividas no seu 
estádio, o Midtjylland criou um mode-
lo drive-in para os fãs. Estes deverão 
acorrer aos parques de estacionamento 
nas imediações da MCH Arena, o seu 
estádio, e estacionar a sua viatura. À 
sua frente estarão monitores gigantes 
onde poderão assistir ao desafio, bem 
como manifestar-se na esperança de 
serem ouvidos pelos seus heróis que 
entram em campo. Outra aposta original 
será a do AGF Aarhus que aproveitou 
as hipóteses dadas pela plataforma de 
videoconferência Zoom. Assim, criou um 
estádio virtual com 23 sectores, sendo 
que os adeptos poderiam escolher onde 
se enquadrariam melhor (como adep-
tos do clube da casa, dos visitantes, 
que in casu era o FC Randers, ou como 
neutros). Como contraponto no estádio, 
o Ceres Park, foram colocados monito-
res gigantes onde os atletas puderam 
assistir aos fãs a vibrar à distância com 
as suas jogadas e movimentações. 

A LIGA PORTUGUESA

A jornada de reinício do campeonato do 
nosso país começou ontem e decorrerá 
pela presente semana.
Como em toda a Europa, sem público, 
sem a paixão dos adeptos, mas com 
a necessidade de chegar a bom porto, 
mais não seja para os operadores televi-
sivos pagarem os montantes referentes 
aos direitos televisivos.

Todavia, este reinício não foi isento de 
polémicas.
Desde logo, pelo facto de ser uma 
prova exclusiva. Na verdade, todas as 
demais competições foram canceladas, 
inclusivamente a Segunda Liga, o que é 
estranho. Falamos de duas provas orga-
nizadas por um mesmo organismo e que 
decidiu de modo diverso o desenlace das 
mesmas, numa clara violação do prin-
cípio da igualdade, constitucionalmente 
consagrado.

Além disso, destaque para o inusita-
do código de conduta assinado pelos 
atletas de todas as equipas. Assim, todos 
foram obrigados a rubricar que conhe-
ciam e aceitavam todos os riscos que 
corriam, sendo que enquanto o campeo-
nato durar nem eles, nem o seu agrega-
do familiar poderão sair de casa, numa 
muito dúbia aplicação dos princípios 
fundamentais atinentes às liberdades.

Além disso, a questão dos estádios a 
utilizar, pois a Direcção Geral de Saúde 
só permitiu a utilização de recintos com 
todas as condições, impedindo alguns 
após vistoria. Tal levou a ameaças de 
impugnação da própria prova, sendo que 
o Marítimo assumiu o papel de porta-es-
tandarte nesta pugna e que fez com que, 
apenas, o Santa Clara actue fora do seu 
recinto, no continental, pois a B SAD, que 
não poderá jogar no Jamor, já usava um 
recinto que não é seu.
Merece, ainda, realceo papel demasiado 
interventivo do Governo Português. O 
primeiro-ministro António Costa chegou 
a substituir-se aos regulamentadores 
desportivos, ao dizer que o vírus deverá 
ser tratado como uma outra qualquer 
lesão, sendo que se alguma equipa não 
tiver jogadores suficientes, por estarem 
infectados, deverá perder a contenda por 
falta de comparência, em mais um claro 
sinal de desorientação que vau grassan-
do quanto ao desporto-rei português.
Destaque-se, no meio dos imbróglios 
relatados, a iniciativa da Câmara Munici-
pal do Porto, que se encontra a cogitar 
instalar um drive-in nos terrenos onde, 
tradicionalmente, se desenrola a Queima 
das Fitas, para os adeptos assistirem aos 
jogos sem terem de recorrer a ajunta-
mentos, numa iniciativa que à altura em 
que escrevemos este texto, ainda não foi 
confirmada.

NO VITÓRIA

Como não poderia deixar de ser, os Con-
quistadores não passaram incólumes por 
esta situação. Assim, três atletas acusa-
ram positivo em testes de despistagem, 
ainda que, depois, dois deles se viessem 
a confirmar como falsos positivos.

Porém, acima de tudo, serão tempos de 
indefinição.
Como uma equipa habituada a andar ao 
colo dos adeptos reagirá a jogar para as 
bancadas? Na verdade, apesar do Vitória 
ter apostado numa iniciativa em que os 
adeptos, por 5 euros, poderão ter a sua 
imagem na bancada, emulando a inicia-
tiva do Borussia Monchengladbach, a 
verdade é que a paixão vitoriana terá de 
ficar fora do Estádio D. Afonso Henriques.
E, financeiramente, que repercussões 
isso terá no orçamento 2019/20?
Será que este imprevisto influirá drasti-
camente na preparação da temporada 
2020/21?
São perguntas para responder num futu-
ro próximo. Entretanto, interessa garantir 
um apuramento europeu que poderá 
permitir um atenuar das dificuldades 
económicas que tocarão a todos!
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Numa altura em que os números da 
COVID-19 dão sinais de algum abranda-
mento, é hora de fazer contas ao que 
aconteceu durante o período de confina-
mento. Esta crise, provocada pelo vírus 
SARS-COV-2, teve um impacto enorme 
na economia e nem o setor tecnológico, 
sempre muito forte, se salvou. Segundo 
dados da Gartner, a venda global de 

smartphones teve uma quebra de 20% 
no primeiro trimestre de 2020. a empre-
sa que mais quebras teve na faturação 
foi a chinesa Huawei. As vendas de 
smartphones caíram para 42,5 milhões 
de unidades, uma quebra de 27,3% ano 
a ano. Mesmo assim, a chinesa man-
tem-se na segunda posição do top de 
marcas que mais smartphones vendem.

Fez-se “história” durante o período de 
confinamento. Segundo a ANACOM, 
as medidas excecionais associadas à 
COVID-19 resultaram num crescimen-
to significativo do tráfego mensal por 
acesso do serviço móvel e da duração 
média das respetivas chamadas tele-
fónicas, tendo esta última atingido um 
máximo histórico (184 segundos) no final 
do 1.º trimestre de 2020. homólogo. O 
tráfego de voz móvel aumentou 11,9% 
face ao período homólogo, atingindo 
7,9 mil milhões de minutos, influenciado 
pelo declaração do estado de emergên-
cia decretado a 18 de março. Por exem-
plo, nessa semana (16 a 22 de março), 
o tráfego de voz móvel em minutos 
aumentou 39% face à semana de 02 a 
08 de março.

. A pandemia deixou marcas que, em 
alguns casos, não serão reparáveis. Além 
disso, há uma mudança importante a 
acontecer à qual as fabricantes devem 
estar atentas. Há cada vez mais pessoas 
a procurar carros elétricos e plug-in híbri-
dos. No caso dos plug-in híbridos regis-
tou-se mesmo um ligeiro aumento das 
vendas na Europa. Em abril de 2019, os 
carros elétricos representavam 7% dos 
veículos existentes. Agora, esse valor na 
Europa, ascende aos 17%. De uma forma 
global, o Tesla Model 3 foi o elétrico mais 
vendido na Europa e também o segundo 
carro mais vendido, ficando apenas atrás 
do Volkswagen Golf.

No dia 26 de maio, de forma totalmen-
te inesperada, o Sol lançou um forte 
clarão, o mais poderoso registado desde 
outubro de 2017. Embora tenha ocorrido 
acima de um grupo de manchas solares 
que ainda não são visíveis (a rotação do 
Sol em breve permitirá que estas sejam 
vistas do lado esquerdo), a sonda SDO 
(Solar Dynamics Observatory) pôde ob-
servar os “fogos de artifício” que estava 
a ocorrer logo acima dessas manchas. 
Este surto em questão é de intensidade 
média e também não foi expelido em di-
reção à Terra. Nesse sentido, este evento 
não terá qualquer efeito no nosso plane-
ta. Contudo, a explosão repentina pode 
ser o sinal de que o Sol está a entrar 
numa fase mais ativa dos seus 11 anos 
de ciclo de atividade.

RUBRICA

DURAÇÃO DAS 
CHAMADAS 
TELEFÓNICAS
ATINGIU UM MÁXIMO 
HISTÓRICO

CARROS ELÉTRICOS
GANHAM EXPRESSÃO 
NA EUROPA

EXPLOSÃO PODERÁ 
MARCAR NOVA FASE 
DO SOL

VENDA DE SMARTPHONES COM QUEBRA
DE 20% NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020
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A nova funcionalidade foi batizada de 
“Manage Activity” e tal como o nome 
sugere, permite fazer a gestão da sua 
atividade ao longo dos anos. Os posts 
enviados para “o lixo” permanecerão 
por 30 dias antes de serem excluídos de 
vez, a menos que opte por excluí-los ou 
restaurá-los antes que tal aconteça. Tal 
característica pode ser útil caso mude de 
ideias relativamente a uma publicação.

A Xiaomi parece estar pronta para lan-
çar a sua primeira smartband com NFC 
para pagamentos na Europa. Ao con-
trário do que se podia pensar, antes da 
Mi Band 5, deverá ser colocada à venda 
uma versão da Mi Band 4 com NFC. 
Numa primeira fase, deverá chegar à 
Rússia e só depois ao resto da Europa. 
Além disso, será suportará pagamen-
tos através de cartões Mastercard, que 

será associado à app Mi Fit. No entanto, 
ainda sem previsão de datas, deverão 
ser aumentado o suporte para Google 
Pay, Apple Pay e Visa. Além dos paga-
mentos, a Mi Band 4 poderá vir a ser 
usada em transportes públicos através 
do PayPass da Mastercard. Este serviço 
encontra-se atualmente disponível na 
Rússia, Alemanha, Itália, Reino Unido, 
França, Turquia, Suíça e Polónia.

Trabalhar comodamente a partir do nosso 
lar parece ser uma ideia agradável. Mas 
isso poderá trazer algumas dores de 
cabeça às empresas quando se fala em 
segurança. De acordo com um recente 
estudo, designado The State of Data Loss, 
desenvolvido por analistas da empresa de 
cibersegurança Tessian, 52% dos traba-
lhadores acredita que podem dar menos 
importância aos comportamentos de 

risco durante o teletrabalho. Assim, estes 
resultados indicam que, ao trabalhar a 
partir de casa, as pessoas acabam por 
descurar nas medidas de segurança, o 
que por conseguinte pode comprometer 
dados sensíveis da empresa. Ou seja, 
através deste regime de trabalho, vários 
funcionários estariam mais predispostos a 
partilhar ficheiros confidenciais via e-mail, 
do que por outras vias mais seguras.

A rede social Snapchat veio acusar o 
Presidente dos EUA de incitar à “violên-
cia racial”. Nesse sentido, o Snapchat vai 
deixar de promover as mensagens da 
conta de Donald Trump. De referir que 
o Presidente dos Estados Unidos tem 
mais de 1,5 milhões de seguidores nesta 
rede. De salientar também que esta é 
uma rede social com forte presença dos 
mais novos. De acordo com um porta-
-voz da empresa, enquanto falava de 
um segmento de notícias do Snapshat: 
"Não iremos ampliar vozes que incitam à 
violência racial e à injustiça, promoven-
do-as gratuitamente no Discover". De 
relembrar que Donald Trump fez uso das 
redes sociais para ameaçar os manifes-
tantes que protestam de forma violenta, 
há uma semana, contra a morte de 
George Floyd, um afro-americano que 
foi vítima fatal de uma ação violenta da 
polícia, em Minneapolis.

QUER APAGAR POSTS
ANTIGOS NO FACEBOOK 
DE UMA SÓ VEZ?

EUROPA TERÁ XIAOMI MI BAND 4
COM NFC PARA PAGAMENTOS

ESTUDO DIZ QUE OS FUNCIONÁRIOS EM 
TELETRABALHO DÃO MENOS ATENÇÃO 
À CIBERSEGURANÇA

SNAPCHAT VAI DEIXAR
DE PROMOVER 
MENSAGENS DE 
DONALD TRUMP
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BOLAMA INAUGUROU NOVA LOJA
NA AV. CONDE MARGARIDE
Os Supermercados Bolama continuam 
a crescer no concelho de Guimarães 
e, na manhã de 27 de maio, inaugu-
raram uma nova loja na Av. Conde 
Margaride, bem no centro da cidade 
de Guimarães.

“Esta loja tem um conceito urbano. É 
uma loja cómoda e moderna, à medida 
das necessidades dos clientes do Bola-
ma. Está situada no centro da cidade e 
tem um parque de estacionamento com 
30 lugares. Por aí já é distintiva”, começa 
por explicar António Silva, proprietário 
do Bolama, à Mais Guimarães.

O enfoque principal da loja são as 

compras diárias, nomeadamente os 
produtos frescos, com uma área de 
talho, de peixe congelado e fresco e 
charcutaria. Contudo, a grande novi-
dade é mesmo o serviço take away: 
“vamos ter todos os dias, de segunda a 
domingo, um prato diferente de peixe 
e carne. Temos também a padaria e 
pastelaria onde durante o dia saem 
várias fornadas de pão quente”, refere 
António Silva.

Tal como o Bolama já habituou os seus 
clientes, a garrafeira é de excelência, 
com produtos selecionados criteriosa-
mente. Os bens essenciais do dia a dia 
continuam aos preços mais baixos.

APOSTA NA PROXIMIDADE

“Estamos sempre perto do cliente e 
procuramos ter um atendimento perso-
nalizado. Os clientes vêm cá e muitos 
dos funcionários já sabem o que é que 
eles querem. Sentimos que os clientes 
são a família do Bolama”, afirma An-
tónio Silva. Este é um dos fatores que 
diferencia o Bolama da concorrência.

FOLHETO DE ABERTURA

O Bolama tem um folheto promocional 
de abertura, em vigor até 09 de junho, 
com promoções dignas de abertura, ou 
seja, com preços imperdíveis.
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1 – ONDE FOI CONQUISTADO O PRIMEIRO 
TÍTULO DO TENISTA JOÃO SOUSA NO 

CIRCUITO ATP?
a) Kuala Lumpur

b) Estoril
c) Genebra

d) Barcelona

4 – QUE FREGUESIA VIMARANENSE FOI A 
PRIMEIRA A INSCREVER-SE NO CONCURSO 
ECO-FAMÍLIAS 2020?
a) S. Torcato
b) Creixomil
c) Urgezes
d) Caldelas

2 – QUAL É O NOME DOS DOIS 
VIMARANENSES QUE COMPÕE O 'DO BERÇO 
TO THE WORLD'?
a) Pedro e Valentina
b) Nuno e Liliana
c) Nuno e Sofia
d) Ricardo e Inês

5 – QUE CHEF CONSEGUIU A PRIMEIRA 
ESTRELA MICHELIN EM GUIMARÃES?

a) António Loureiro
b) Rui Machado

c) António Gonçalves
d) Ricardo Villas-Boas

3 – QUE EQUIPAS VIMARANENSES VÃO 
DISPUTAR O CAMPEONATO DE PORTUGAL DE 

FUTEBOL NA PRÓXIMA ÉPOCA?
a) Vitória B, Berço e Taipas

b) Vitória B, Berço e Pevidém
c) Vitória B, Berço e Ponte

d) Vitória B, Berço e Serzedelo

6 – QUAL É A NACIONALIDADE DA 
ESCRITORA, ROTEIRISTA E PRODUTORA 
CINEMATOGRÁFICA J.K. ROWLING?
a) Americana
b) Australiana
c) Britânica
d) Belga

QUIZ JUNHO 2020



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

