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A IKEA está mais próxima. Tanto, que já pode 
levantar em Guimarães tudo o que comprar online. 
Mas as boas notícias não ficam por aqui: o preço 
do transporte até ao Ponto de Recolha IKEA 
em Guimarães é fixo. Se comprar um sofá, 
São 25€; se comprar um sofá, uma mesa, 
seis cadeiras e dois armários, também são 25€. 
Ou seja, mais próxima e mais em conta.
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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.

Chegaram as tão desejadas férias grandes, aquelas férias pelas 
quais ansiamos ano após ano e que nos permitem parar, relaxar e 
desfrutar da companhia da família, como em nenhum outro período 
do ano. Inevitavelmente, estas férias de verão têm um sabor bem 
diferente. Estamos ainda em pandemia, e as máscaras, o gel, e 
o distanciamento social fazem parte da bagagem e das nossas 
preocupações.

Habituados a comprar destinos paradisíacos, viagens para qualquer 
parte do mundo, desta vez vemo-nos forçados a descobrir o paraíso 
cá dentro, a redescobrir um Portugal eclético, cheio de mistérios, e 
muito especial. De Bragança a Faro há muito para descobrir. 

Somos sempre suspeitos quando falamos do Minho, mas esta 
região é lindíssima e a sua gastronomia divinal. Aliamos a isto uma 
característica singular: a simpatia das nossas gentes. Temos um 
parque natural brutal com cascatas magníficas e paisagens de cortar 
a respiração. Por falar em paisagens, é recomendável uma viagem 
a Bragança, com passagens pelo Azibo e a sua praia fluvial, mesmo 
ao lado, encontramos os caretos de Podence, agora Património 
Imaterial da Humanidade, e viajamos por Foz Côa, para observar 

as suas milenares gravuras. O Porto encerra ainda vários encantos 
e está agora mais disponível para nos receber, com a ausência de 
estrangeiros. A subida ao Alto Douro Vinhateiro aos milhões de 
socalcos, leva-nos a imagens únicas no mundo. Continuamos a 
nossa descida pelo país para nos deliciarmos com os ovos-moles em 
Aveiro, para subirmos à serra da Estrela ou banhar-nos no Mondego, 
o rio que banha a cidade dos estudantes e onde está sepultado no 
nosso primeiro Rei. A Nazaré, a bela Nazaré e o seu peixe estarão 
sempre lá para nós. Lisboa fica já ali ao pé, com o seu Fado e a 
imponência de uma capital do Império que este país já foi e cujas 
muitas jóias ainda podemos achar por ali. 

Temos a Arrábida e Tróia, Porto Covo, Mil Fontes e Zambujeira do 
Mar, uma Costa Vicentina que vale sempre a pena visitar. Chegamos 
a Sagres e entramos no ALLGARVE, agora nosso, de novo nosso. O 
Algarve a meio gás será um lugar mais agradável para se estar. No 
regresso, pelo interior, mil e uma maravilhas mais havemos ainda de 
encontrar, porque este Portugal é mesmo especial. E vale a pena dele 
desfrutar.

Boas férias!

PELOS CAMINHOS DE PORTUGAL

VITÓRIA

TEM TUDO
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DE SI?
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ncansável
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rh.vitoria@remax.pt
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GUIMARÃES VESTIU-SE A RIGOR PARA CELEBRAR AS FESTAS 
GUALTERIANAS DE UMA MANEIRA DIFERENTE. A CIDADE FESTEJOU, 

NUMAS FESTAS QUE NÃO TERMINARAM COM A TRADICIONAL MARCHA 
GUALTERIANA.

TEXTO E FOTOGRAFIAS: JOANA MENESES

No primeiro fim de semana de agosto, desde 1906, celebram-se 
em Guimarães as Festas Gualterianas, em honra a São Gualter. 
Este é um fim de semana marcado pela feira do gado e concur-
so pecuário, pela Batalha das Flores, pelo Cortejo do Linho, pela 
animação de rua com bombos, cantares ao desafio, arruadas e 
concertinas, terminando com a Marcha Gualteriana. As farturas 
e carrosséis costumam deixar Guimarães com mais luz e mais 
alegria.

Em 2020 o desfile não saiu, nem os vimaranenses acordaram ao 
som dos bombos. Contudo, houve outras iniciativas por toda a ci-
dade. 

 A Associação Artística da Marcha Gualteriana não quis deixar pas-
sar as festas em branco e preparou uma exposição com peças 
utilizadas nos carros em anos anteriores e com uma peça pensada 
para sair neste ano de 2020, no jardim da Alameda. Em declara-
ções à RTP, José Ponte, presidente da associação, relembrou que 

tiveram de se “adaptar à realidade que existe no país e no mundo” 
e garantiu que se sentiu “no dever de fazer qualquer coisa pela 
cidade”, de forma a que a associação não estivesse parada e para 
mostrar que “a marcha não morreu, está viva e continua bem viva”. 
Paralelamente à exposição no jardim da Alameda, foi produzido 
um carro, para comemorar o Centenário de Amália, que contou 
com a atuação da Associação Guimarães Fado. Já a associação 
Muralha – Associação de Guimarães para a Defesa do Património 
mostrou a Guimarães a evolução dos cartazes das Gualterianas 
no largo do Toural. 

Mon(s)tra foi um projeto no qual vários artistas viram os seus tra-
balhos expostos ao longo da rua de Santo António. Memórias da 
Celebração: Imagens da Festa! permitiu-nos viajar no tempo, não 
esquecendo a memória e celebração das festas com o passar dos 
anos. Por toda a cidade, através de uma exposição, foram revela-
dos diferentes aspetos identificadores e identitários das Festas da 
Cidade e Gualterianas. 

FESTAS DA CIDADE
E GUALTERIANAS

EM TEMPOS ATÍPICOS
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A TRADIÇÃO QUE VAI PASSANDO DE GERAÇÃO EM 
GERAÇÃO
Cátia Monteiro é obreira há 16 anos e o gosto pelas Gualterianas 
foi-lhe passado pelo pai, também ele obreiro da Marcha Gualteria-
na. Para 2020 a vimaranense já tinha pensado num carro. Apre-
sentou o desenho do mesmo em fevereiro e a pandemia começou 
a cancelar eventos por todo o país em março. “Assim Nasce uma 
Paixão” era um tema que, além de lhe dizer muito, representa-
va a cidade e o clube, que tanto são queridos aos vimaranenses. 
Apesar de não haver desfile, a peça foi construída e foi possível 
receber algum reconhecimento. Cátia esteve presente no jardim 
da Alameda ao longo dos quatro dias, e garantiu-nos que a ade-
são dos vimaranenses foi muito boa, mas que também estiveram 
presentes muitos turistas.

Em noite de marcha, não haver marcha, “é um vazio”. “Saber que 
neste momento estava tudo nos últimos preparativos para arran-
car, mas saber que não vai arrancar nada, que não há nada para 
preparar… É o meu primeiro ano assim”, disse, com tristeza e sau-
dade a obreira da Associação Artística da Marcha Gualteriana.
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PROGRAMAÇÃO DO SEGUNDO ANO DO CICLO TERRA REÚNE ARTISTAS DE 
CABO-VERDE, GALIZA E NÍGER ENTRE SETEMBRO E NOVEMBRO.

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

As músicas do mundo voltam a ouvir-se no Centro Internacio-
nal das Artes José de Guimarães (CIAJG), em Guimarães. Depois 
de um adiamento motivado pela crise sanitária, o ciclo Terra, 
promovido pela Capivara Azul – Associação Cultural, arranca em 
Setembro e vai prolongar-se até Novembro. No seu segundo ano, 
a programação reúne artistas de Cabo-Verde, Galiza e Níger.

Terra volta a girar a 18 de Setembro com Julinho da Concertina, um 
dos últimos mitos vivos do Funaná, a mais vibrante das músicas tra-
dicionais do arquipélago cabo-verdiano. Desde os anos 1970 que ele 
é também um dos intérpretes dos movimentos de modernização 
da música daquele país, tendo participado em discos revolucioná-
rios como “Trapiche”, de Alexandre Monteiro, acompanhado Cesária 
Évora e colaborado com General D nos anos 1990. Foram precisos 
mais 18 anos para gravar o seu segundo álbum, “Diabo tocador”, 
com o selo da CelesteMariposa Discos, que o recuperou numa altu-
ra em que o Funaná voltava a merecer atenção de um público mais 
alargado. 

Duas semanas depois (02 de Outubro), chega Baiuca, um projeto 
do músico e produtor Alejandro Guillán, que se constrói no cruza-
mento entre o cancioneiro tradicional da Galiza, onde este nasceu, e 
a música eletrónica. Baiuca apresenta-se e Guimarães em formato 
especial, tocando ao vivo ferramentas contemporâneas (sintetiza-

dor, sampler) e instrumentos tradicionais como flautas e ocarinas. 
É acompanhado por Xosé Luís Romero, um dos mais importantes 
percussionistas galegos, líder da banda de música tradicional Alibo-
ria. Andrea e Alejandra Montero, duas das vozes do grupo, também 
se juntam ao concerto, que terá projeções realizadas em direto pelo 
videoartista Adrián Canoura.

Entre África e a Europa constrói-se o som de Kel Assouf, expres-
são que significa "nostalgia" e "filho da eternidade" em Tamashek, 
a língua dos nómadas do Saara. A banda, que toca no CIAJG a 28 
de Novembro, foi criada por Anana Harouna em 2006, quando se 
estabeleceu na Bélgica, depois de um longo exílio na Líbia, depois 
de ter deixado o Níger, onde nasceu, durante a rebelião tuaregue do 
início dos anos 1990. Harouma, que chegou a tocar com os Tinari-
wen, banda fundamental do Rock do deserto, recria a tradição das 
guitarras tuaregues. O mais recente disco, “Black Tenere” (2019) reú-
ne um power trio que inclui o tunisino Sofyann Ben Youssef (Ammar 
808) no órgão e no Moog SUB 37, e Olivier Penu, na bateria.

Tendo em conta as limitações impostas pela pandemia, os espec-
tadores são obrigados a usar máscara ao longo de todo o concerto. 
Por isso, na compra de um bilhete para o Terra 2020 será oferecida 
uma máscara com design exclusivo. As normas sanitárias implicam 
também uma redução na lotação do CIAJG.

AS MÚSICAS DO MUNDO 
VOLTAM AO CIAJG

Rua de Santa Eulalia, 907, 4800-98 Fermentões, Braga   •   Telm: 919 927 422 / 963 462 554   •   autostore.pt@gmail.com

/autostoreguimaraesautostore.standvirtual.comwww.autostore.pt /autostore.pt
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Mercedes-Benz C 200 Avantgarde   136 Cv  |  74.000 Kms  |  Fevereiro 2015  |  24.250€



09

MAIS GUIMARÃES N88 AGOSTO 2020

Rua de Santa Eulalia, 907, 4800-98 Fermentões, Braga   •   Telm: 919 927 422 / 963 462 554   •   autostore.pt@gmail.com

/autostoreguimaraesautostore.standvirtual.comwww.autostore.pt /autostore.pt

Mercedes-Benz CLA 180 d AMG   110 Cv  |  76.000 Kms  |  Outubro 2016  |  25.750€

Mercedes-Benz CLA 220 d Shooting Brake AMG   177 Cv  |  111.000 Kms  |  Setembro 2015  |  27.990€

Mercedes-Benz C 200 Avantgarde   136 Cv  |  74.000 Kms  |  Fevereiro 2015  |  24.250€



10

MAIS GUIMARÃES N88 AGOSTO 2020

CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

De que forma a pandemia afetou os sons da 
cidade? O que acontece quando o ruído produ-
zido pelo homem é reduzido?

Estas são algumas das perguntas às quais pre-
tende responder o projeto internacional “Silent 
Cities” que conta com a participação de Daniel 
Ferreira, Monitor Científico do Curtir Ciência – 
Centro Ciência Viva de Guimarães.

A pandemia do COVID-19 e as restrições asso-
ciadas à atividade humana reduziram os níveis 
de ruído. Isso criou uma oportunidade única de 
ouvir os sons das cidades que parecem com-
pletamente diferentes do bulício normal sem 
restrições e confinamentos.

O projeto foi iniciado por cientistas franceses 
e ingleses. O objetivo é criar uma base de 
gravações de diferentes partes do mundo para 
aprender sobre os sons do nosso ambiente, que 
normalmente são abafados pelo ruído urbano.

Participar neste projeto, refere Daniel Ferreira, 
“é aliciante, não só pelo que representa de 
reconhecimento da atividade que tenho vindo 
a desenvolver ligada à biodiversidade, mas 
também por constituir uma oportunidade de 
viver de perto as transformações operadas na 
cidade em resultado de um facto singular como 
a pandemia”.

A análise das gravações (incluindo as que 
respeitam a Guimarães, asseguradas por Daniel 
Ferreira) permitirá determinar as mudanças na 
relação entre os sons dos animais (canto dos 
pássaros) e os antropogénicos (ruído do trans-
porte), bem como a relação entre o funciona-
mento do espaço social e económico e o nível 
de ruído antropogénico. Posteriormente será 
realizada uma análise das gravações com vista 
a determinar as mudanças na relação entre os 
sons dos animais e os sons resultantes da ação 
humana. 

O som é medido em decibéis. Sons 
que atingem 85 decibéis ou mais po-
dem danificar os ouvidos. Cortadores 
de relva (90 db) e concertos de rock 
(110 a 120 db).

É difícil imaginar o tamanho da 
baleia azul, o maior animal que 

habita a terra. Mede cerca de três 
autocarros e só o coração é do 

tamanho de um carro. 

SOM

BALEIA AZUL

No atual contexto de pandemia, 
qual é, para si, o maior receio? E a 
maior esperança?

São muitos os receios quanto aos 
efeitos do COVID-19. E esperanças? 
Que expectativas tem o cidadão 
quanto ao futuro imediato?

A Rede Nacional de Centros Ciência 
Viva (de que faz parte o Curtir 
Ciência de Guimarães) está a lançar 
uma iniciativa que visa perceber re-
ceios e esperanças das populações 
em contexto de pandemia. Como 
viveram, o que sentiram, como so-
freram, que medos experienciaram 
durante a pandemia que colocou 
e coloca à prova as sociedades? 
Em cada Centro Ciência Viva serão 
recolhidas 10 respostas que serão 
depositadas numa “cápsula do 
tempo” no dia 24 de setembro. Essa 
cápsula será depois aberta a 24 de 
fevereiro de 2021 no Pavilhão do Co-
nhecimento, em Lisboa. Da leitura 
dos textos será possível avaliar os 
receios e as esperanças dos parti-
cipantes. E assim temos mais um 
exemplo da mobilização da Ciência 
em momentos de grande exigência.

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES
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ENTREVISTA 

LUÍSA FERNANDES
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TEXTO E FOTOGRAFIAS: RUI DIAS

Doutorada em Sociologia pela Universidade do Minho, Luísa 
Alexandra Martins Fernandes desenvolveu a sua tese, “Acção 
organizacional e qualidade de vida. Um estudo comparado na 
euro-região Norte de Portugal e Galiza no campo da Deficiência 
Mental”, sob a orientação de Carlos Veiga, no Instituto de Ciên-
cias Sociais da Universidade do Minho.

Natural de Guimarães, Luísa Fernandes foi, em janeiro, galardoada 
com o “Prémio António Dornelas 2019”, como reflexo da qualidade 
da sua investigação doutoral. Este prémio destina-se a trabalhos 
científicos ou técnicos elaborados por estudantes, investigadores 
e docentes universitários, nas áreas do trabalho, emprego, forma-
ção profissional e relações laborais, segurança social e solidarie-
dade e da inclusão de pessoas com deficiência.

Mais recentemente, em julho, Luísa Fernandes venceu o XXIV Pré-
mio de Ciências Sociais, da Fundação Vicente Risco. O galardão 
é atribuído pela Fundação e pelas autarquias de Allariz e Castro 
Caldelas, conjuntamente com a Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (UTAD). Este prémio, além do reconhecimento, garante 
a publicação da obra na Galiza. 

Qual é a forma correta de nos referirmos às pessoas com limita-
ções físicas ou intelectuais, “deficiente”, “pessoa com deficiência”, 
“pessoa portadora de deficiência”?

A forma de nos referirmos a essas pessoas sofreu uma evolução 
ao longo do tempo e passou por essas formas que referiu. Houve 
um período que era “o deficiente”. A deficiência não foi olhada da 
mesma forma em todas as épocas e isso refletiu-se na forma de 
nomear. Atualmente usa-se “a pessoa com deficiência”.

E relativamente aos problemas cognitivos: é a “pessoa com defi-
ciência mental” ou “a pessoa com deficiência intelectual”? 

Quando iniciei a tese de doutoramento, em 2007, usava-se a re-

ferência “pessoa com deficiência mental”, entretanto, a linguagem 
usada para referir estas pessoas mudou e passou a usar-se “a 
pessoa com deficiência intelectual”. Quem ler a minha tese encon-
tra a forma mais antiga, como é óbvio, agora não posso mudar o 
nome da tese.

A deficiência ainda é escondida pelas famílias?

Acho que não, pelo menos não como no passado. O que fica evi-
dente das investigações em que estive envolvida, relativamente 
à participação na comunidade, é que as pessoas com deficiência 
intelectual tem um percurso apoiado, desde que nascem, em que 
são alvo de uma intervenção precoce, passando pela escola e pela 
formação, até à maior idade. Há também apoio para a inserção no 
mercado de trabalho, daqueles que têm o perfil para isso. Estamos 
a falar das pessoas que têm deficiência ligeira ou moderada. A 
pessoa com deficiência profunda pode não ter perfil para entrar no 
mercado de trabalho. A questão é que, esses que entram no mer-
cado de trabalho, têm uma participação na comunidade limitada 
ao meio em que estão inseridos. Se estão inseridos numa família 
com um estrato social, cultural e económico mais baixo, não con-
seguem fazer atividades que tenham impacto na sua qualidade de 
vida. Isso também, em grande medida, devido aos baixos salários.

Há grandes diferenças na qualidade de vida das pessoas com defi-
ciência intelectual em função da classe social das famílias?

A retaguarda familiar tem muita importância. Mas a classe social 
pode não determinar a diferença. Se no seu percurso a pessoa 
tiver acesso à formação profissional, se o seu perfil for de forma a 
poder entrar no mercado de trabalho e se os agentes das organi-
zações trabalharem a autodeterminação, independentemente se 
ser filho de um médico ou de um lavrador, não há razão para as 
oportunidades não serem idênticas. É importante que estas pes-
soas sejam formadas para serem o agente causal da mudança nas 
suas vidas.

“HÁ UMA DIFICULDADE DOS 
DEFICIENTES FAZEREM E 
MANTEREM AMIZADES” 



13

MAIS GUIMARÃES N88 AGOSTO 2020

Na sua tese fala várias vezes de “sistema de regras sociais”. Quer 
explicar o que é este sistema e a importância de o compreender-
mos?

O “sistema de regras sociais”  é um conjunto de regras que pa-
dronizam os nossos comportamentos e que está sempre presen-
te, ainda que não tenhamos consciência dele. Existe também um 
“sistema de regras sociais da deficiência”, muitas vezes ele está 
presente de forma inconsciente. Podemos olhar para este sistema 
de duas formas: de forma prescritiva, ou de forma classificativa. 
Por exemplo: ‘essas pessoas não são competentes para andarem 
no espaço público’, ou, ‘eles devem ser supervisionados, eles de-
vem ser desculpados quando têm comportamentos extravagan-
tes ou excêntricos’. Podemos atuar sobre estas regras de forma 
construtiva, de uma forma transformadora, ou de um maneira re-
produtora.

Em que é que isso se traduz na prática?

Nas organizações que trabalham com pessoas com deficiência, 
vemos que muitas vezes os agentes que lá trabalham colocam 
em prática ações que transformam o sistema de regras existentes 
e que é sempre negativo. Estimulam a vida independente, a parti-
cipação na sociedade.

A família e os amigos agem como agentes transformadores ou 
reprodutores?

Isso tem muitas vezes que ver com a forma como as organizações 
atuam no sentido de transformar os comportamentos de exclusão 
e segregação da família. Algumas organizações exercem essa au-
toridade junto das famílias outras nem tanto.

Na sua tese, fez um comparativo entre a abordagem à deficiência 
intelectual no Norte de Portugal e na Galiza. Quais foram as gran-
des diferenças que encontrou?

Tanto no Norte de Portugal como na Galiza, os técnicos das or-
ganizações procuram potenciar as competências dos formandos 
e usam regras transformadoras do sistema de regras sociais. As 
diferenças mais importantes foram: no Norte de Portugal, muitas 
vezes, não é acautelada a continuidade das práticas no exterior da 
instituição. No caso nacional, verifiquei, por exemplo, uma dificul-
dade dos deficientes intelectuais fazerem e manterem amizades, 
depois de entrarem no mercado de trabalho. Não sabem usufruir 
e participar das atividades da comunidade. O mundo destas pes-
soas resume-se a casa-trabalho. Na Galiza, parece-me que os 
formandos, depois de saírem das instituições, têm mais sucesso 
nestas dimensões.

A que é que se deve essa diferença? 

Algumas organizações em Portugal estão muito apetrechadas, 
têm piscinas aquecidas, pistas de atletismo, campos de jogos, 
salas variadas, carrinhas de transporte, tem grupos de atividades 
dentro da própria organização. Na Galiza, as organizações não têm 
nada disso. Os formandos são incentivados a usar esses serviços 
na comunidade. Isso também se faz cá em Portugal, mas na Galiza 
é rotineiro.

A capacidade de nos movimentarmos autonomamente é uma das 
etapas mais marcantes do desenvolvimento. Essa competência é 
ativamente estimulada nas pessoas com deficiência intelectual? 

Sim, as organizações promovem… Percebi que se treina a mobi-
lidade, em alguns casos com muita insistência. Porém, há uma 
contradição! A existência generalizada das carrinhas que retiram 
estas pessoas dos transportes públicos. Claro que a rede de trans-
portes nem sempre responde adequadamente e, nesses casos, as 
carrinhas das organizações são a única solução. No caso galego, 
notei que havia muitos jovens que sabiam apanhar autocarros, 
que trocavam para o ferry e faziam a travessia do rio sozinhos… 
Provavelmente lá a rede de transportes também é melhor!

As pessoas com deficiência intelectual dependem muito de ro-
tinas. Que impacto é que a pandemia e o confinamento tiveram 
nestas pessoas?

Na verdade teve um impacto enorme. Desde logo, o uso da más-
cara que muitos não compreendiam. Para muitos, dos que traba-

lham, a ida para o emprego é a única coisa que acontece diaria-
mente nas suas vidas. Teve um impacto fortíssimo.

Acha que há uma baixa expectativa, por parte das famílias, rela-
tivamente às pessoas com deficiência, que se traduz num baixo 
investimento nestas pessoas?

Voltamos ao sistema de regras. A falta de expectativas é uma re-
gra que faz parte do “sistema de regras sociais da deficiência”. Há, 
no entanto, famílias que facilitam o acesso destas pessoas a tudo. 
Depende da retaguarda familiar.

O que é que significa para um investigador ver a sua tese dupla-
mente premiada?

Fiquei humildemente emocionada. É um percurso muito duro e fi-
quei muito emocionada.

O lugar de chegada é o ponto de partida para algo mais. Para onde 
vai agora?

Estou já envolvida num projeto de investigação, com o professor 
Carlos Veloso da Veiga que replica outro que fizemos há dez anos 
atrás: “A inclusão profissional e a qualidade de vida”. Vamos ver o 
que é que aconteceu a uma série de pessoas com deficiência inte-
lectual, que naquela altura entraram no mercado de trabalho, para 
perceber como é que isso alterou a sua qualidade de vida.
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TEXTO E FOTOGRAFIAS: JOANA MENESES

Zé Teibão, que idealizou o projeto “Quarteto de Pincéis para uma 
Tela Só”, esteve à conversa com a Mais Guimarães e contou que 
falou com os colegas e amigos Rafael Oliveira, Igor Gonçalves e 
Luís Canário Rocha, e “a ideia surgiu de uma forma muito natural”. 
Apesar de pintar uma tela com vários artistas ser uma ideia já rea-
lizada, resolveram não ir pelo caminho mais fácil de “quase dividir 
a tela em quatro partes e tentar jogar com isso. O desafio era con-
seguir compor a tela de forma a que estivessem lá os quatro bem 
presentes, mas tivesse uma harmonia e uma lógica”.

Independentemente do resultado final, o objetivo do quarteto é 
vender a tela e uma percentagem desse valor reverter para uma 
associação de Guimarães que esteja com mais necessidade neste 
momento.

O PROCESSO
Os artistas foram escolhidos, em parte, por apresentarem estilos 
diferentes. Zé Teibão, Igor Gonçalves e Luís Canário Rocha tentaram 
que fosse uma coisa mais orgânica e ir vendo o que ia surgindo, 
mas Rafael Oliveira tem um método de trabalho diferente, usando 
referências fotográficas e pensando mais antes de executar. Como 
Rafael Oliveira utilizou essa técnica, acabou por influenciar os res-
tantes.

“Nem sempre é fácil. Temos métodos muito diferentes. Se fossem 
dois artistas seria muito mais fácil. Quatro é um desafio, mesmo, 
porque chegarmos a um consenso os quatro é muito complicado, 
pela visão única de cada um”, confessa Zé Teibão. “Já sabia que ia 
ser desafiante conseguir enquadrar os quatro estilos numa tela só. 
São esses desafios que nos fazem crescer enquanto artistas e mes-
mo em métodos de trabalho, porque aprendemos uns com os ou-
tros, e aprendemos com a visão muito caraterística e muito única, 
da arte que cada um tem”.

QUARTETO DE PINCÉIS 
PARA UMA TELA SÓ
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Rua D. João XXI, 331
4810-242 Guimarães

AGÊNCIA GUIMARÃES 918 646 463

www.ASimobiliaria.pt

GANDARELA, GUIMARÃES

45.000€

NC/EE

ASG20030

 NESPEREIRA, GUIMARÃES

49.000€

NC/EE

ASG19103

SANDE S. MARTINHO, GUIMARÃES

89.500€

ASG20018

AST20016 ASG20013 ASG20043

SÃO LOURENÇO DE SANDE, GUIMARÃES

99.000€

AST20060

COSTA, GUIMARÃES

119.000€

NC/EE

ATÃES, GUIMARÃES

120.000€

NC/EE

GUIMARÃES (CENTRO)

140.000€

NC/EE

GUIMARÃES (CENTRO)

149.000€

ASG20028

ASG20035 AST20089 ASV20066  ASG20056

ASG20064 ASG20046 ASG20062 ASG20055

GUIMARÃES

160.000€

CALDELAS, GUIMARÃES

169.000€

SELHO (SÃO JORGE), GUIMARÃES

199.000€

NC/EE

CANDOSO S. TIAGO, GUIMARÃES.

215.000€

CANDOSO S. TIAGO, GUIMARÃES

255.000€

CANDOSO SÃO TIAGO, GUIMARÃES

280.000€

3 2 163m2 1707,6m24 3 206m2 675m2 3 3 232,75m2 275m2 4 2 180m2

3 2 134,5m22 2 130m2 3 3 193,85m2 170m2 5 3 237m2 520m2

3 2 129,5m2 222m21 1 50m2 2 2 76m2 4 3 175m2

3 82m2 171,6m280m2 622m2 2 1 100m2 3 1 70m2 110m2

CANDOSO SÃO TIAGO, GUIMARÃES

290.000€

CREIXOMIL, GUIMARÃES

325.000€

NC/EE

BAIXA DE PREÇO

Visite-nos!
Junto ao estádio (ao lado 
do restaurante condado)

BAIXA DE PREÇO

BAIXA DE PREÇO

BAIXA DE PREÇO
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PROGRAMA INICIOU NO INÍCIO DO 
MÊS E PROLONGA-SE ATÉ DIA 27

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O Largo Condessa do Juncal é o palco da iniciativa Cinema em 
Noites de Verão 2020, do Cineclube de Guimarães. 

Em pleno cenário de pandemia, as Noites de Verão chegaram a 
mudar o formato para drive in, em frente ao castelo de Guimarães. 
No entanto, a evolução favorável do número de casos no norte de 
Portugal fez com que o formato antigo fosse reposto. A mudança 
para o Largo Condessa do Juncal, que substitui o habitual Largo da 
Oliveira, devesse ao facto de este último estar ainda mais ocupado 
com as habituais esplanadas.

Com o uso obrigatório de máscara e o espaço vedado, o público 
pode assistir, até 27 de agosto, sempre pelas 22h00, a uma mistura 
de filmes recentes e mais antigos. 

MUITO CINEMA DE VERÃO
ATÉ FINAL DE AGOSTO

Quinta-feira, 13 de agosto
Cinema Paraíso

Giuseppe Tornatore

Quarta-feira, 19 de agosto
La Strada

Frederico Fellini

Quinta-feira, 20 de agosto
Bacurau

Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho

Quarta-feira, 26 de agosto
Agente Super Secreto
Ludovic Colbeau-Justin

Quinta-feira, 27 de agosto
1917

Sam Mendes
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www.tudenconta.pt

Av. D. João IV nº1049 4810-532 Guimarães
Tel. 253 423 690  |  geral@tudenconta.com

/tudenconta
/tudenconta

novidades de verão
CAMPANHA DE REGRESSO ÀS AULAS

59€

SECRETÁRIA

175€

139€

ROUPEIRO CAMA C/ GAVETÃO, ESTRADOS INCLUÍDOS

39€

CABEIRA CAMA

195€

SOMMIER ELEVATÓRIO 190x150 cm

CADEIRAMESA 140x80 cm

49.90€

24.90€

SOFÁ CAMA 185x89x90 cm

139€

 APARADOR 153x72x40 cm

99€
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TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A partir de setembro o Mais Guimarães lança o podcast Guima-
rães Retrato Sonoro. São conversas, com gente que conhece a 
cidade e tem histórias para contar, partindo de paisagens so-
noras vimaranenses. 

Pode ser um pregão escutado numa volta pela feira semanal, ou 
um passeio pelas ruas do Centro Histórico, com entrada na Igreja 
de Nossa Senhora da Oliveira para ouvir tocar o órgão, ou o som 
dos pássaros misturado com as conversas dos velhos, debaixo 
das árvores da alameda de São Dâmaso. 

O termo soundscape foi cunhado pelo compositor canadiano 
Murray Shafer (nascido em 1933), para identificar os sons que 
descrevem um lugar, uma identidade ou memória sonora, um 
som que é absolutamente pertinente com um lugar. Em portu-
guês, numa tradução livre, pode usar-se a expressão “paisagem 
sonora”.

A paisagem sonora é o ambiente acústico que é percebido, expe-
rimentado ou apreciado pelas pessoas num determinado lugar, 
num ponto do tempo. É resultado da interação entre os fatores 
humanos e naturais que marcam aquele lugar, naquele tempo 
particular.

Quando se pensa em som e ambiente, frequentemente somos 
conduzidos para as questões do  ruído. O ruído é, todavia, difícil 
de definir, uma vez que um som que num determinado contex-
to se revela agradável noutro pode ser insuportável. Aquilo que 
chamamos ruído é apenas uma das camadas da paisagem sono-
ra. Shafer e o seu grupo, World Soundscape Project, na década 
de 1970, defendiam uma ideia de ecologia acústica, em que os 
sons urbanos e industriais eram considerados sons detestáveis, 
ou seja, ruído.

Estas camadas que compõem as paisagens de sonoras passam 

GUIMARÃES
RETRATO SONORO
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muitas vezes despercebidas à grande maioria das pessoas. Pier-
re Shaeffer (1910-1995), um dos pioneiros do estudo do som como 
um fato social, explicou a diferença entre “ouvir” e “escutar”. O 
primeiro caso, é experimentado por todas as pessoas ouvintes 
e não implica nenhuma participação ativa. Já no caso da escuta, 
aquele que ouve participa de uma forma ativa, retirando os sons 
do plano de fundo em que estão diluídos, decompondo-os por 
camadas. Neste caso, quem escuta procura entender, ou com-
preender, não se limitando a aceitar aquilo que ouve, compara, 
deduz e atribui novos significados.
Mais recentemente, outros estudiosos das questões das pai-
sagens sonoras afastaram-se das ideias do World Soundscape 
Project, e todos os sons que compõem a paleta sonora urbana 
passaram a ser considerados dignos de análise, até porque fa-
zem parte da experiência social.

Nas cidades encontram-se em simultâneo sons atuais e outros 

em vias de extinção, sons produzidos pela massa humana, ou-
tros produzidos pelas máquinas e alguns sons da natureza que 
resistem no meio do cimento e dos motores. As cidades são in-
clusivamente povoadas pelos fantasmas de sons que já desapa-
receram, campainhas de escolas, apitos de fábricas, pregões de 
vendedores ambulantes, sons de comboios a vapor e de passa-
gens de nível.

Na experiência humana o som impõem-se mesmo quando não 
está presente. Nos primeiros filmes mudos, o trotar de um ca-
valo, ou o apito de um comboio estavam presentes apenas no 
repertório de memórias do espectador.

Guimarães Retrato Sonoro vai em busca dos sons que no nosso 
tempo pontuam a cidade, mas procura também evocar o espírito 
de outros sons que fazem parte da memória vimaranense e que, 
entretanto, se foram perdendo.
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A VINTE20 BARBERSHOP JÁ ABRIU 
E PROMETE REVOLUCIONAR 
A CIDADE DE GUIMARÃES. UM 
ESPAÇO INOVADOR, CÓMODO 
E EXCLUSIVO, DEDICADO AOS 
HOMENS.

Rua Antero Henriques da Silva, 1427   •   910 904 439   •   www.facebook.com/FilipeTeixeiraBarber   •   teixeirabarber1988@gmail.com

Localizado na rua Antero Henriques da Silva, junto à Academia 
do Vitória, a Vinte20 BarberShop by Filipe Teixeira tem novos 
tratamentos estéticos associados à barbearia, mas a grande no-
vidade é mesmo o espaço. “Um espaço pensado ao pormenor”, 
revela Filipe Teixeira, à revista Mais Guimarães.

“Procurei dar-lhe uma personalidade retro e moderna ao mesmo 
tempo, sei que parece um paradoxo mas quando entrarem aqui 
vão perceber nos detalhes esta afirmação. No fundo é um espaço 
aberto a todos, e todos vão-se sentir em casa quando cá vierem”, 
refere o proprietário deste novo espaço vimaranense.

Tal como já acontecia nas instalações anteriores, na Av. D. João 
IV, o cliente usufruiu de um tratamento personalizado, com hidra-
tação do cabelo e barba, aconselhamento do profissional e uma 
bebida refrescante durante o serviço.

UM ESPAÇO ABERTO A TODOS
SINTA-SE EM CASA
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O PRIMEIRO NÚMERO DA 
REVISTA ‘9 SÉCULOS – REVISTA 
DA LUSOFONIA’ É APRESENTADO 
EM SETEMBRO E D. AFONSO 
HENRIQUES É A FIGURA EM 
DESTAQUE.

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O primeiro número será dedicado a D. Afonso Henriques e aos pri-
mórdios da nacionalidade. Guimarães é o berçário do Rei Funda-
dor, de Portugal e, consequentemente, da Lusofonia. Esta revista 
surgiu da necessidade de repor a verdade histórica que tem sido 
ultrajada, sobretudo no que respeita ao nascimento, vida e obra 
de D. Afonso Henriques.

Com a colaboração de reputados investigadores, académicos e 
jornalistas, esta revista sediada em Guimarães pretende, com o 
tempo, chegar a todas as comunidades lusófonas espalhadas pelo 
mundo. A apresentação será efetuada em setembro, com data ain-
da a anunciar. O número inaugural aborda vários temas históricos, 
como a polémica sobre o nascimento do Rei Fundador e de Portu-
gal, as Batalhas de S. Mamede e Ourique. Em tempos de pandemia, 
também aborda efeitos da peste negra na Guimarães medieval.

No editorial da publicação destinada a cobrir, virtualmente, o es-
paço lusófono, onde vivem 265 milhões de falantes da Língua Por-
tuguesa, o diretor explica as razões pelas quais Guimarães deverá 
chamar-se, no futuro, o «Berçário da Lusofonia».

HISTÓRIAS POR DESVENDAR, MESMO PARA MUITOS 
VIMARANENSES
“Embora a data ainda esteja em estudo, em setembro, a revista es-
teve para ser lançada no dia 14 de agosto, uma data histórica para 
Portugal e, sobretudo, para Guimarães. Nesse dia faz 635 anos que 
D. João I e o seu general máximo, D. Nuno Álvares Pereira, vieram 
à cidade berço entregar os despojos mais simbólicos da vitória em 
Aljubarrota. Rezam as crónicas que esses dois heróis nacionais des-
ceram das cavalgaduras junto ao Padrão de S. Lázaro, ao fundo da 

GUIMARÃES É O BERÇÁRIO 
DO REI FUNDADOR

Rua de D. João I, e foram de joelhos até ao Padrão do Salado, no 
Largo da Oliveira, entregar esses simbólicos despojos à Senhora da 
Oliveira, em agradecimento pela vitória naquela Batalha, apesar do 
número muito inferior de militares.

Para perpetuar esse ato de bravura, esse dia passou a ser assina-
lado em Guimarães pela Missa do “Pelote”, que era uma espécie de 
colete protector que se usava debaixo da armadura. D. João I ofere-
ceu o que usou em Aljubarrota à Sra da Oliveira.

Tentámos outra data para o lançamento desta nova publicação. 
Como não pôde ser no dia do aniversário de D. Afonsino Henriques, 
em 25 de julho, ainda quisemos assinalar outro facto: em 29 de ju-
lho de 1976, fez agora 44 anos, foi colocado na Muralha, na Torre 
da Alfândega, o letreiro mais famoso da Lusofonia: «Aqui nasceu 
Portugal». Pouca gente, mesmo nascida em Guimarães, sabe des-
sa história, que contamos nesta edição. Mas pelas mesmas razões 
tivemos de adiar o lançamento, que será em setembro”, refere Bar-
roso da Fonte, diretor da ‘9 Séculos – Revista da Lusofonia’, à Mais 
Guimarães
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As vendas automáticas encontram-se regulamentadas pelo De-
creto-Lei nº 24/2014, de 14 de fevereiro. 

A venda automática consiste na colocação de um bem ou serviço 
à disposição do consumidor para que este o adquira mediante a 
utilização de qualquer tipo de mecanismo, com o pagamento ante-
cipado do seu preço.

O consumidor quando se dirige a uma máquina de venda de pro-
dutos automáticos e introduz nela as moedas necessárias para 
adquirir um dos produtos existentes, acionando o mecanismo que 
permite à máquina expelir o produto selecionado, está a emitir uma 
declaração negocial tácita com vista à celebração de um contrato 
de compra e venda, tal como adquire por exemplo, um veículo.

Através dessa declaração negocial o consumidor escolhe o bem 
que pretende adquirir, aceita e paga o preço e solicita a entrega 
do bem.

Assim sendo, o equipamento destinado à venda automática de 
bens ou serviços deve permitir a recuperação da importância in-
troduzida em caso de não fornecimento do bem ou serviço solici-
tado e ter afixado, de forma clara e perfeitamente legível, diversas 

informações, entre as quais, a identificação do bem ou serviço e o 
preço por unidade.

Salienta-se que é proibida a venda de bebidas alcoólicas em má-
quinas automáticas, bem como a venda de produtos de tabaco 
sempre que não estejam munidas de um dispositivo eletrónico ou 
outro sistema bloqueador que impeça o seu acesso a menores de 
18 anos e não estejam localizadas no interior do estabelecimento 
comercial, de forma a serem visualizadas pelo responsável do es-
tabelecimento.

O consumidor pode dirigir-se ao titular do espaço onde a máquina 
de venda automática está instalada e exigir dele o cumprimento de 
todas aquelas obrigações.

Como garante dos direitos do consumidor no caso de vendas au-
tomáticas, assiste sempre ao consumidor, cumulativa ou acesso-
riamente, o direito à reclamação no respetivo livro de reclamações.

A DECO – Delegação Regional do Minho retomou o atendimento 
presencial na Avenida Batalhão Caçadores 9 em Viana do Caste-
lo, mediante agendamento. Poderá contactar-nos telefonicamente 
258 821 083 ou por e-mail para deco.minho@deco.pt.

VENDAS AUTOMÁTICAS 
Parceria
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FRANCISCA
JORGE

TENISTA VIMARANENSE E 
A VONTADE DE SE TORNAR 

PROFISSIONAL DO TÉNIS.
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TEXTO E FOTOGRAFIAS: JOANA MENESES

Francisca Jorge conquistou o seu quarto título nacional absoluto 
consecutivo, ao vencer a edição de 2020 da Taça Guilherme Pinto 
Basto.
Começou aos sete anos no ténis e aos oito a competir. Aos 17 ru-
mou a Lisboa, mas confessa-nos que Guimarães vai ser sempre 
a sua casa.

Depois de tetracampeã, a vontade de competir em Portugal é a 
mesma?

Competir em Portugal é questionável. Nós, portuguesas, temos 
tido a sorte de ter bastantes torneios em Portugal, a nível inter-
nacional. Temos tido a oportunidade de não ter tantas despesas a 
ir jogar para fora do país. Haver tantos torneios em Portugal é de 
valorizar, porque não há tantos países a ter este seguimento de 
torneios tão grandes.

Torneios nacionais, quando era mais nova jogava mais, agora acho 
que só jogo o campeonato nacional. Joguei agora este circuito por-
que era a solução que nós tínhamos, e fez todo o sentido. Foram 
torneios com bastante nível, foi ótimo para nós como atletas e 
como país, puxar pelas mais novas, por aquelas que se calhar não 
têm tanta oportunidade de jogar com melhores jogadoras.

Não tenho o objetivo de jogar torneios nacionais, mas o Campeo-
nato Nacional acho que se é para jogar, é para ganhar.

Como foi lidar com esta fase em que tiveram de parar?

Foi chato, estamos habituados a treinar e jogar todos os dias. Foi 
ter uma quebra forçada, quase que como uma lesão. Estávamos 
todos lesionados, ninguém podia jogar. Estávamos habituados a 

ter todos os dias treinos intensivos e, de repente, paramos. Quan-
do nos sentimos bem e aptos para treinar é chato, porque uma 
pessoa fica um bocadinho desiludida.

Estive em casa, tive essa sorte, estava num ambiente familiar, e 
passa-se melhor assim. Se estivesse em Lisboa acho que me dava 
qualquer coisa. Tendo passado em casa passou-se menos mal. 
Tive a oportunidade de estar com a família mais vezes, o que foi 
bom, porque não estava com eles assim, tanto tempo, há bastan-
te tempo. É ótimo ter tido essa experiência, mas foi chato porque 
estive dez semanas em casa. Cinco sem ténis e cinco com ténis. 
Fez toda a diferença, porque nas primeiras semanas, sem ténis, só 
fazíamos preparação física e tínhamos acompanhamento com a 
nossa mental coach e com os treinadores. Tínhamos sessões via 
Skype, mas não é a mesma coisa. Treinávamos todos os dias, o 
corpo ficou apto para quando voltássemos não ser um choque tão 
brusco, mas não tem nada a ver com as cargas a que estávamos 
habituadas. Fizemos o nosso melhor, o que achávamos melhor na 
altura para nos preparar da melhor maneira possível. Sinto que na 
primeira semana não estava a sentir bem a bola, porque foram 
muitas semanas sem raquete, mas quando voltei sentia que fisi-
camente estava bem, quase como se não tivesse parado.

Olhas para a tua irmã com orgulho ou é uma adversária?

As duas. Ela sabe. Eu digo-lhe isto várias vezes e ela às vezes acha 
que é brincadeira, mas eu tenho bastante orgulho na Matilde. Eu 
não sei o que é ser irmã mais nova, e, independentemente do es-
tatuto ou nome que eu já tenho, que eu acho que ainda não é 
nada, eu tenho bastante orgulho na Matilde. Ela sabe que inde-
pendentemente do caminho que ela escolher, quer seja no ténis, 
quer seja na vida, eu vou estar lá para ela. Ela está a jogar muito 

DO BERÇO
PARA OS COURTS
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bem, tem que acreditar um bocadinho mais no valor dela. Lembro-
-me quando éramos mais novas, ou quando eu tinha a idade que 
ela tem agora, eu não tinha a estrutura que ela tem. Isso dá-lhe 
mais vantagem no ténis. Se ela souber aproveitar e explorar bem 
essas vantagens, tem muito para dar. Ainda é bastante nova, tem 
16 anos, é uma miúda e às vezes sente um bocadinho o peso de 
ter uma irmã já na modalidade, e também querer fazer os bons re-
sultados por ela, mas também para mostrar que também é capaz 
e que não é só a irmã da Kika.

Ela sabe que se estivermos as duas do lado contrário da rede, cada 
uma faz o seu trabalho e, independentemente de quem ganhar, no 
final do dia continuamos a ser irmãs e não interessa quem ganha. 
Vou sempre adorá-la, ela vai sempre adorar-me. É assim, se ela 
ganhar, não sei como é que eu vou reagir, mas… [risos] Até isso 
acontecer, está tudo bem. Ela sabe que eu a valorizo muito e vejo 
que ela tem potencial e tem que acreditar que o tem. Eu também 
demorei algum tempo a acreditar que eu podia ter potencial. E ela 
está nessa fase de puxar mais por ela.

Como é que começou a aventura no ténis?

Os meus pais sempre foram fãs de ténis, sempre gostaram muito 
de ver, também gostavam de jogar. Nós costumávamos ir de férias 
para o Algarve e eles diziam que quando iam jogar ténis, deixa-
vam-me no banco e eu seguia a bola de um lado para o outro. 
Viram que eu tinha olho para aquilo, e achavam que eu ia gostar 
de ténis. Desde pequenina que fiz desporto. Na altura foi natação, 
porque era mesmo perto da escola e de casa. A minha tia também 
tinha cavalos, por isso eu andava na equitação com a minha ma-
drinha. Eram fins de semana: ou era para a natação, ou era para 
a equitação.

Quando começou o ténis, com sete anos… Comecei a competir 
com oito, porque o meu treinador achava que eu ia ter jeito para 
a competição e jeito para jogar e me divertir. Não ser só treinar e 
bater umas bolas. A minha tia acabou por não ir tanto à equitação, 
porque começou a ir comigo. Acabou por deixar os cavalos para 
me acompanhar.

Aos 15 anos acabei por optar pelo ténis, tive de decidir, eram mui-
tos fins de semana, era muita coisa ao mesmo tempo: escola, 
competições fora do país, instituto de inglês… Na altura senti que 
dava muito mais importância ao ténis e acabei por optar e não me 
arrependo. Foi uma escolha bastante assertiva.

E foi sempre fácil conciliar o ténis com a escola?

Mais ou menos. Eu sempre tive facilidade na escola, tinha jeito, era 
boa aluna, tive uma boa educação em casa, sempre me direciona-
ram bem. A minha mãe também é professora e, por isso, quando 
comecei a fazer mais torneios fora do país e a faltar bastante às 
aulas, ela tinha mais recursos e sempre tive essa ajuda da parte 
da minha mãe e da parte dos professores. Sempre tiveram um ca-
rinho especial por mim, porque viam que eu tinha facilidade e me 
aplicava, independentemente dos resultados que eu tinha. Acho 
que isso também foi bom para mim e simpático da parte deles, de 
me ajudar nessa fase quando comecei a ter mais torneios e ainda 
era muito nova e se calhar não tinha maturidade para lidar bem 
com as coisas. Tive ajuda de todo o lado, o que foi muito bom. 
Acho que sou uma pessoa afortunada nesse sentido.

Numa cidade, e num país, onde o futebol é o desporto rei, como 
foi estares no ténis?

Qualquer desportista que não seja do futebol, sente que o foco 
está para um lado. No país todo o futebol é o foco, mas estamos 
a falar duma cidade com a melhor claque. Tenho muito orgulho 
na cidade, no clube também. Gosto de ver futebol, mas não sou 
fanática. Com Portugal sofro mais um bocadinho, porque é a sele-
ção, é a nossa nação, o nosso país que está em jogo. Quando me 
perguntam um clube gosto de dizer que sou de Guimarães, porque 
é o clube da cidade. 

Mas como qualquer desportista, fazemos o nosso trabalho e o re-
conhecimento vem depois com o sucesso, com os resultados, com 
o mostrarmos que realmente temos valor e que também há outros 
desportos a singrarem no país e no mundo. O exemplo do Rui Bra-
gança, do taekwondo, também tem os seus frutos, também é bas

“SE É PARA JOGAR,
É PARA GANHAR”



26

MAIS GUIMARÃES N88 AGOSTO 2020

tante falado e é uma pessoa bastante humilde. Não fica chateado 
se não lhe derem o reconhecimento devido. Eu também não. Eu fiz 
o meu papel e o reconhecimento há de vir. Se realmente tivermos 
valor e fizermos as coisas bem, se as coisas começarem a correr 
bem, as pessoas vão notar e vai-se saber. Acho que temos de dar 
tempo para as pessoas assimilarem que não é só futebol. 

A diferença entre homens e mulheres sente-se no ténis?

É um debate que temos tido regularmente em Lisboa. Somos uma 
equipa de rapazes e raparigas e temos andado num debate. Acre-
dito que seja bastante chato para os rapazes começarem a sentir 
que, não é estarem a ser desvalorizados, mas que as raparigas 
estão a ser um bocadinho mais valorizadas, as mulheres em si. 
A humanidade está a evoluir em diversos assuntos e acho que é 
difícil é para eles. As mulheres já tiveram fases difíceis de muita 
restrição, e agora estarem a ser abertas algumas portas para nós, 
ou estarmos a conseguir abrir algumas portas, é evolução. Há ho-
mens que percebem e homens que não percebem e não aceitam 
muito bem.
O que eu sinto no nosso grupo é que os rapazes da minha ida-
de sentem que estão a ser atacados e os mais velhos, com mais 
maturidade e discernimento, sabem perceber melhor as coisas e 
aceitar e entender melhor que se está realmente a passar e sabem 
defender ambos os lados e ter uma conversa civilizada sobre o 
assunto.

Quais são os teus sonhos e objetivos a nível profissional e pessoal?

Sempre tive como sonho poder conduzir, agora cumprido. Um bo-
cadinho por causa desse sonho eu sou muito boa a decorar ca-
minhos e a direcionar-me. É um orgulho para mim dizer que já 
conduzo. Ainda pessoal, criar uma família, adoro a ideia de criar 
uma família e ter o carinho que tem a minha mãe por mim e poder 
eu também ter esse amor incondicional.

Profissionais… Eu criei este caminho no ténis e sacrifiquei alguma 
parte da minha vida para poder seguir este objetivo. Não é bem 
um sonho, porque eu não nasci com este sonho na cabeça. Acho 
que tenho como objetivo subir ao máximo no ranking e tornar-me 
profissional do ténis. O resto vem como consequência. O dinhei-
ro, óbvio, ser autossustentável, é incrível, é sinal de crescimento, 
torno-me uma pessoa adulta. Tornar-me profissional, autossus-

“SUBIR AO MÁXIMO 
NO RANKING, 
TORNAR-ME 
PROFISSIONAL”
tentar-me e crescer ainda mais no mundo do ténis, fazer a minha 
marca, poder viajar pelo mundo e ser afortunada, poder jogar os 
maiores torneios do circuito, os Grande Slam, todos eles. No ténis 
não temos tanto a cena dos Jogos Olímpicos, porque não é um dos 
nossos grandes objetivos, mas eu gostava de pelo menos uma vez 
na minha carreira ter a oportunidade de jogar os Jogos Olímpicos. 
Mais pelo ambiente, acho que aquilo é incrível, estarmos no meio 
de tantos desportos, estarmos a ouvir as histórias dos outros. Se 
pudesse fazer da minha vida o ténis, até daqui a uns largos anos, 
até me reformar, e depois nem sei se continuo no desporto… Gos-
tava de manter-me pelo desporto, mas só a vida o dirá. 

De que forma não tiram Guimarães de ti?

É a minha casa, é onde está a minha família, duvido que eles se 
mudem. Vai estar sempre num cantinho do meu coração. É uma 
cidade bastante bonita, que eu infelizmente não conheço assim 
tão bem como gostava, porque nunca me dei a essa liberdade de 
sair mais vezes. Sempre me autorrestringi, e na altura achava que 
eram os meus pais que diziam para dar mais foco à escola e ao té-
nis e para me comprometer. Comprometi-me, mas na altura acha-
va que eles é que me estavam a prender de fazer outras coisas e 
agora se calhar vejo que não é bem assim, porque eles nunca me 
restringiram nem proibiram de nada.

É a minha casa, vai ser sempre a minha casa, independentemente 
de onde eu estiver. Sei que tenho aqui o meu quarto à minha espe-
ra se eu estiver numa fase boa na minha vida, se estiver numa fase 
má. Se sentir que não sei o que fazer, sei que tenho aqui a minha 
cama, os meus pais, a minha família. Por isso Guimarães vai estar 
sempre presente.

Alguma coisa que gostasses de dizer a alguém que esteja a come-
çar agora no mundo do ténis?

Que se divirtam e que realmente façam o que gostam. Se even-
tualmente quiserem fazer uma carreira e tiverem objetivos de sin-
grar no ténis, esforcem-se e saibam que não vai ser fácil sempre, 
vai haver fases mais fáceis que outras. Temos de ter paciência, 
perseverança e resiliência, lutar pelos nossos sonhos, dedicar-nos 
100 ou 200% para as coisas correrem bem e fazermos o que que-
remos e gostamos.
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“GUIMARÃES É
A MINHA CASA”
Francisca Jorge
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Dr. Rui Vaz
Médico desportivo

Neste contexto de pandemia Covid-19 houve a necessidade de se 
reorganizar o Futebol Profissional com o objetivo de terminar as 
respectivas competições. O Futebol voltou 87 dias depois de se 
ter realizado o último jogo, antes de ser declarada a pandemia de 
Covid-19 por parte da Organização Mundial de saúde (OMS).

A retoma, apenas da I Liga, deveu-se sobretudo a questões de or-
dem económicas. A não realização dos jogos implicaria um corte 
substancial das receitas das transmissões televisivas dos jogos dos 
respectivos clubes (importante fonte de financiamento dos clubes).

Seguindo orientações da Direção Geral de saúde (DGS), as Socie-
dades desportivas do Futebol profissional e os seus intervenientes 
tiveram que se sujeitar a restrições com o intuito de minimizar o 
risco de contágio de Covid-19: 

- A obrigatoriedade do recolhimento dos jogadores, treinadores, 
árbitros e elementos do staff de cada equipa e também das suas 
respectivas famílias, com o intuito de minimizar e restringir os con-
tactos sociais a quem habita a mesma casa e aquém representa o 
mesmo clube. 

- A obrigatoriedade da realização de testes regulares à Covid-19 
para detetar e prevenir novos contágios. Esse teste obrigou todos 
os atletas a submeterem-se a testes antes de cada jogo (72 e 24 
horas). Teste positivo obrigava o interveniente a estar 14 dias de 
quarentena, só regressando à competição quando tivesse um teste 
negativo.

- Os jogos até ao final da época foram todos sem público nas ban-
cadas. Com a ajuda da PSP, a presença de pessoas nas imediações 
dos estádios foi condicionada e foram fiscalizados estabelecimen-
tos comerciais onde poderiam registar aglomerados de adeptos.

- Cada jogo teve um número máximo de 185 pessoas. Durante a 

realização do jogo, à excepção dos jogadores e treinadores princi-
pais, todos os restantes intervenientes tinham indicações (obriga-
ção) para estarem em distanciamento social. Foi pedido/sugerido 
aos intervenientes (jogadores e equipa técnica), durante os 90 mi-
nutos, restrição de contactos (abraços) nos festejos dos golos.

- A International Football Association Board (IFAB) determinou o au-
mento de 3 para 5 substituições durante um jogo.

A época desportiva 2019/2020, não só, mas também devido a esta 
situação particular, ficará na história do futebol português por todas 
as limitações inerentes ao seu término. Houve regulamentos de ex-
cepção neste período de excepção. 

De referir que todos os intervenientes do FUTEBOL tiverem um 
comportamento exemplar e responsável para o bem da modali-
dade dando um exemplo de cooperação e entre-ajuda. O trabalho 
conjunto dos Departamentos Médicos e da DGS foi de extrema im-
portância para uma maior credibilização do Futebol e uma maior 
preponderância e visibilidade dos agentes da saúde no Futebol. A 
consciencialização das Administrações das Sociedades Desportivas 
para incrementar uma melhoria nas qualificações técnicas e cientí-
ficas dos seus funcionários dando um upgrade qualitativo na orga-
nização de eventos foi notório.

Cabe a estes intervenientes perceber a importância de voltar a abrir 
o espetáculo aos consumidores do mesmo. Sem eles o futebol per-
de toda a sua essência e toda a sua magia. Portanto é necessário 
definir-se, de uma forma concreta e responsável, como será projec-
tado o Futebol na próxima época e o que conseguimos melhorar 
nas condições dos recintos desportivos.

Aproveitar estas sinergias e continuar a trabalhar no engrandeci-
mento desta modalidade é Fulcral.

REFLEXÃO:
FUTEBOL NA COVID

Artigo de opinião
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PRAIA SECA REABRE AO PÚBLICO 
E VIMARANENSES ADEREM

EDIÇÃO DE 2020 DO 'GUIMARÃES NOC 
NOC' A 03 E 04 DE OUTUBRO

grupo pestana encerra Pousada 
Santa Marinha da Costa

Associação de Ciclismo do Minho 
elegeu 16 delegados

BREVES

A Pousada Santa Marinha da Costa, em Guimarães, foi recente-
mente encerrada pelo Grupo Pestana. A maioria dos trabalhado-
res estão a ser transferidos para a Pousada Monte Santa Luzia em 
Viana do Castelo, mas também para as pousadas São Bento, na 
Caniçada, e Santa Maria do Bouro.

Localizada num mosteiro cuja antiguidade se confunde com o pró-
prio tempo da nacionalidade, e que terá sido entregue pela Rainha 
Dona Mafalda, mulher de D. Afonso Henriques, aos cónegos regran-
tes de Santo Agostinho, no século XII, é bem visível a partir de vários 
pontos da cidade, conferindo ainda mais charme à encosta. 

A Associação de Ciclismo do Minho (ACM) elegeu 16 delegados 
para a Assembleia-Geral da Federação Portuguesa de Ciclismo 
(FPC).

Apresentando candidaturas em praticamente todas as categorias, 
com um total de 33 candidatos, a ACM acabou por aumentar signi-
ficativamente a sua representação da Assembleia Geral da Federa-
ção Portuguesa de Ciclismo. “Elegemos 16 delegados, ou seja, su-
peramos as melhores expetativas e subimos de 15,7% para 21,05%. 
Concretizamos o objetivo de aumentar a representação na Assem-
bleia Geral da FPC”, adiantou José Luís Ribeiro, presidente da ACM.

O objetivo passa por devolver o rio às comunidades, especial-
mente àqueles que, ao longo da sua infância, tiveram a oportu-
nidade de merguihar, diariamente nas margens do rio Ave.

Após sofrer várias intervenções, a Praia Seca tem atraído muitos 
visitantes, vimaranenses e não só, para banhar no rio Ave. Loca-
lizada em Caldelas (Caldas das Taipas), a referida praia vimara-
nense conta agora com melhores acessos e um parque de lazer 
com casas de banho e um bar. A autarquia aponta agora para a 
construção de um trilho ecológico que ligará a área ao parque do 
centro da vila.

A situação atualmente vivida tem determinado o adiamento ou 
cancelamento de vários eventos e iniciativas, porém, o Festival 'Gui-
marães noc noc' abriu as inscrições para a sua 10.ª edição.

“De há dez anos para cá, no primeiro fim-de-semana de outubro, 
juntam-se artistas das várias áreas; da dança, do teatro, das artes 
plásticas, da música… e espalham-se pela cidade por espaços, alguns 
inusitados, criando um roteiro que abre portas diferentes à arte. Um 
melting pot de dois dias”, descreve Jorge Matos, membro da organiza-
ção. Devido à pandemia de Covid-19 o evento esteve para não se rea-
lizar, mas vai realizar-se mesmo que sejam necessárias alterações.
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FUTEBOL À LUPA

 AS SOCIEDADES DESPORTIVAS... 
UM PROBLEMA!

Falemos de sociedades desportivas.

Uma realidade tornada obrigatória com o Decreto-Lei 10/2013 de 25 
de Janeiro.
Através deste, assumia-se como necessário para a participação nas 
competições de futebol profissionais o prosseguimento de um mo-
delo de gestão empresarial. Ou seja, os clubes que ainda não tinham 
enveredado pelas sociedades anónimas desportivas (SAD) e ainda 
eram geridos através do, então denominado, regime especial de ges-
tão, teriam de escolher entre um de dois caminhos: ou as já citadas 
SAD, ou as sociedades desportivas unipessoais por quotas (SDUQ).
Refira-se que estas preveem que exista uma quota única pertença 
do clube, ainda que, a todo o tempo, possa existir a conversão deste 
modelo numa sociedade anónima desportiva, através da colocação 
das acções no mercado.

O CANTO DA SEREIA

Poucos emblemas apostaram no regime da quota única em sua 
pertença. Aliás, poderemos até dizer de outra forma. Assim, mesmo 
algns que tenham inicialmente, acreditado poder prosseguir a sua 
actividade, controlando, totalmente, o negócio futebol foram iludidos 
ou viram-se na necessidade de embarcar no canto da sereia. Ainda 
que, mais tarde ou mais cedo, tenham percebido não ser o caminho 
de rosas que julgavam ser.
Bastará, pois, analisar as notícias lançadas na comunicação social. 
Deste modo, emblemas como a Académica, o Desportivo das Aves, 
a Oliveirense equacionaram, e alguns como veremos seguidamente 
optaram por avançar de um modelo de quota única para o societá-
rio, com a ilusão que um investidor miraculoso resolvesse todos os 
problemas e, para além disso, ainda fizesse a equipa dar um salto 
competitivo.

TEXTO: VASCO ANDRÉ RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Um verdadeiro canto da sereia, capaz de iludir o mais apaixonado dos 
sócios, com a promessa de títulos, grandes jogadores.
Porém, tratar-se-ia tão somente disso. Na verdade, no momento do 
passo em frente, a maioria dos sócios olvida de um vector essencial, 
que passa por estarem a resolver um problema no clube cujas cores 
professam, encarregando alguém completamente estranho à idios-
sincrasia do mesmo de os resolver. Alguém, que tem como principal 
escopo o lucro e que vê o futebol como um negócio!

ALGUNS CASOS A COMPROVAR...

Nos últimos dias fomos abalados pelo drama do Desportivo das Aves. 
Um clube cuja SAD detém 90% do capital social e que foi vista como 
a tábua de salvação para a equipa poder competir nas competições 
profissionais. Apesar de inicialmente tudo terem sido rosas, com a 
Galaxy Believers, a dona da sociedade desportiva, a cobrir as dívidas 
geradas enquanto a actividade desportiva profissional foi exercida 
sob a forma de SDUQ, permitindo deste modo que o clube continuas-
se a competir. Além disso, prometido (e nunca cumprido!) um novo e 
moderno centro de estágios e, ainda por cima, ainda houve sucesso 
desportivo com os avenses a  ascenderem à Primeira Liga e a vence-
rem a Taça de Portugal de 2018, Por essas razões, tudo pareceu ser 
um verdadeiro conto de fadas.
Contudo, bastariam uns grãos de areia na engrenagem para o pro-
jecto se esboroar completamente. Salários em atraso, consequentes 
rescisões de contratos de atletas, penhoras e um conflito, aparente-
mente, insanável entre a direcção do clube e a administração da SAD 
num buraco negro cujo fundo se desconhece.
Porém, este drama avense, como bem sabemos, não é virgem. Quem 
não tem conhecimento do drama do Belenenses, que depois de 
alienar a maioria das acções à sociedade administrada por Rui Pedro 
Soares, envolveu-se numa batalha legal para as recuperar, chegando 
mesmo a impedir a equipa profissional de usar o seu nome, estádio, 
símbolo e lema. Aliás, a B SAD, antes da pandemia actuava no Jamor, 
enquanto a equipa do clube (Belenenses) jogava, como sempre o fez, 
no Restelo.
Além destes, quem poderá olvidar o drama que viveu a União de 
Leiria, em 2012? Ficará na história a fotografia da equipa, antes do 
jogo com o Rio Ave...com apenas 8 jogadores, sendo que um deles é 
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um dos melhores do mundo da actualidade na sua função: Jan Oblak, 
que na altura, fez milagres para impedir que aqueles garbosos atletas 
fossem humilhados por um resultado aterrador.
Mas estes serão, talvez, os casos mais mediáticos. Iguais problemas 
ocorreram no Beira-Mar, no Atlético, e em mais algumas que foram 
incapazes de prosseguir os fins para os quais foram criadas.

O FUTURO!

Depois destes casos e de todos os outros que conhecemos, temos 
de ser claro: o modelo falhou!
Apesar de se pretender uma separação da parte associativa que 
ficaria na esfera do clube, da parte do futebol que ficaria numa esfera 
profissionalizada, a verdade é essa separação tem sido inconsequen-
te, e quando existe tem gerado conflitos.
Bastará analisar no que se passa no Restelo, caso que já aludimos 
supra, e em que duas equipas se digladiam pelo nome Belenenses. 
Temos, pois, de criar regras que impeçam que tal suceda.
Desde logo, partindo da prevenção. Mecanismos de controlo que 
obriguem a que as SAD, apesar de destacadas dos clubes, são os 
seus braços operantes no que ao futebol profissional tange. Obriga-
toriedade de apresentação de certificados de idoneidade de todos 
os accionistas das sociedades anónimas desportivas, como o registo 
criminal actualizado.
Depois, assumindo medidas repressivas, se necessárias. Ao primeiro 
incumprimento financeiro, perdas de pontos automáticas. Obriga-
toriedade de comprovação mensal de todas as obrigações laborais, 
fiscais e de Segurança Social e mais um sem um número de medidas 
destinadas a interligar o ente societário ao associativo, através da 
protecção deste último.

A SAD DO VITÓRIA

Apesar do Vitória não ser o accionista maioritário na sua sociedade 
desportiva, a verdade é que a convivência com o Comendador Mário 
Ferreira tem-se pautado pela cordialidade.
Este, pouco ou nada tem interferido com o futebol vitoriano, o que 
permite que a maioria dos vitorianos, por vezes, olvide a existência 
desta realidade. A ajudar isso, os estatutos da SAD que obrigam que 
o clube, apesar de minoritário, indique o Presidente do Conselho de 
Administração da sociedade, o que, desde a sua formação, tem feito 
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coincidir o presidente do clube com o da SAD.
Tal, tem sido vital para que o Vitória se equipare a emblemas maiori-
tários nas suas SAD.
Porém, a estabilidade será, apenas, um dos primeiros passos para 
o crescimento. O outro terá de ser o investimento. Para isso, uma 
oportunidade aos vitorianos. Foi dito pelo actual presidente do clube, 
Miguel Pinto Lisboa, em campanha eleitoral, que tentaria comprar as 
acções do actual accionista maioritário. Porém, e se ao invés disso, o 
Vitória fizer uma operação de aumento de capital, dando hipóteses 
aos sócios de adquirirem capital accionário? Poder-me-ão replicar 
que a posição do clube sairia diminuída! Mas, se existiu a promessa 
de compra das acções, o investimento do clube no aumento de capi-
tal levaria a uma de duas situações: passar a maioritário, ou o fortale-
cimento da SAD com a entrada de capitais destinados a manter uma 
ossatura similar, mas com outros stakeholders.
O tempo é de desafio...saibamos vivê-lo!
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Uma das formas mais usadas para propagar 
informação falsa é através de mensagens, 
que depois saltam de utilizador em utilizador, 
sem nunca serem confirmadas. Esta é uma 
tática bem conhecida e que o WhatsApp tem 
tentado limitar e até abolir. Uma das medidas 
mais eficientes que implementou foi o limi-
tar do número de vezes que uma mensagem 
pode ser reencaminhada. Ao atingir esse 
número, simplesmente é removida a possi-
bilidade de reenvio. Além disso, há também 
uma marcação visual nestas mensagens. 
Esta componente não impede a propagação 
de mensagens, mas permite que as mesmas 
sejam pesquisadas na Google, para assim 
ser confirmada a sua veracidade.

Quando uma estrela morre e se dá uma 
supernova, é natural que se forme uma 
estrela de neutrões. Em fevereiro de 1987, 
os astrónomos assistiram a uma enorme 
supernova, a cerca de 160 mil anos-luz, a 
mais próxima da Terra em muitos anos. 
Contudo, não registaram a formação de 
nenhuma estrela de neutrões que deveria 
ter sido deixada como rasto. Em novembro 
do ano passado, uma equipa de investiga-
dores liderada por Phil Cigan da Universi-
dade de Cardiff, no Reino Unido, anunciou 
ter encontrado uma mancha quente e bri-
lhante no núcleo da SN 1987. Essa mancha 
consiste numa estrela de neutrões envolvi-
da por uma nuvem de poeira.

Quase um ano depois de vermos o veícu-
lo de teste ‘Starhopper’ da SpaceX fazer 
uma curta viagem ao ar, a empresa voou 
com sucesso e conseguiu um protótipo de 
nave espacial em tamanho real. O veículo 
SN5 está sem o cone do nariz, o que pare-
ce mais com um “depósito de água voador”. 
Este dispositivo subiu e desceu da platafor-
ma de lançamento de Boca Chica, nas ins-
talações da SpaceX no Texas. As imagens 
captadas de vários ângulos gravadas da 
nave, mostram um controlo total do veículo 
impulsionado pelo motor Raptor. Este levou 
o SN5 a cerca de 150 metros no ar, de forma 
totalmente controlada e com ajustes pelo 
meio.

WHATSAPP LANÇOU 
NOVIDADE IMPORTANTE
PARA COMBATER AS
FAKE NEWS

ASTRÓNOMOS PODEM 
TER ENCONTRADO
ESTRELA DE NEUTRÕES 
PERDIDA HÁ DÉCADAS

PROTÓTIPO DE NAVE 
ESPACIAL DA SPACEX
VOA ALGUMAS 
DEZENAS DE METROS 
PELA PRIMEIRA VEZ
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A superfície da Lua está coberta por uma 
poeira estranha e “pegajosa” que se agar-
ra a tudo à sua volta. Conforme já foi ante-
riormente referido, este pó, à primeira vista 
inofensivo, ao microscópio revela-se, grão 
a grão, tremendamente afiado e áspero 
como uma lixa. O grão é tão pequeno que 
se entranha em qualquer canto ou recanto 
dos fatos dos astronautas. Além disso, pro-
voca um cheiro estranho e leva as pessoas 
a espirrar compulsivamente. Assim, para 
tentar resolver este problema, a agência 
espacial dos EUA oferece 180.000 dólares 
a estudantes universitários que proponham 
ideias para proteger as missões espaciais 
do pó da Lua.

Uma empresa de Xangai que recebeu recen-
temente uma patente chinesa para um assis-
tente de voz semelhante ao da Apple, a Siri, 
entrou com uma ação por violação de paten-
te contra a empresa de Cupertino. Se a ação 
for bem sucedida, a empresa chinesa poderá 
impedir que a gigante americana de tecnolo-
gia venda muitos dos seus produtos no seu 
mercado mais importante fora dos EUA. O 
valor pedido de indemnização por danos es-
timados ronda os 1,43 mil milhões de dólares. 
Em causa estão os produtos da fabricante do 
iPhone e iPad que violaram uma patente que 
a empresa chinesa de inteligência artificial 
possui para um virtual assistente, cuja arqui-
tetura técnica é semelhante à da Siri.

Embora não esteja claro quão contagiosas 
possam ser as crianças infetadas, ainda exis-
te o risco destas passarem a doença aos seus 
educadores e familiares. Um novo estudo in-
dica que as crianças infetadas podem trans-
portar tanta carga de coronavírus nos seus 
narizes e garganta como os adultos. A inves-
tigação também proporciona uma conclusão 
mais preocupante sobre os infantários, uma 
vez que os cientistas descobriram que as 
crianças com menos de cinco anos podem 
albergar até 100 vezes mais vírus no trato 
respiratório superior do que os adultos. A in-
vestigação não prova que as crianças sejam 
infecciosas, apesar de o vírus se replicar com 
tanta facilidade nos seus narizes e gargantas.

NASA DÁ 150 MIL 
EUROS A QUEM 
CONSIGA RESOLVER UM 
PROBLEMA “POEIRENTO” 
DA LUA

APPLE FOI PROCESSADA 
POR UMA EMPRESA DA 
CHINA QUE LUTA PELAS 
PATENTES DA SIRI

CRIANÇAS PODEM 
TER ATÉ 100X MAIS 
CORONAVÍRUS NO 
CORPO DO QUE OS 
ADULTOS
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O HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES (HSOG) REGISTOU, 
ATÉ AO FINAL DE JULHO, UM TOTAL DE 1.205 NASCIMENTOS. UM AUMENTO 

SUPERIOR A 10% FACE AO ANO ANTERIOR.

TEXTO: JOANA MENESES 
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

MAIS NATALIDADE
DO QUE EM 2019

“Este aumento é largamente superior à evolução nacional”, referiu 
o Hospital em comunicado. Mesmo com todas as contingências que 
a pandemia Covid-19 trouxe, o HSOG conseguiu responder “eficaz-
mente às necessidades da população, garantindo toda a segurança 
e conforto aos bebés e seus pais”. O número demonstra ainda “boas 
perspetivas para um aumento sustentado e contínuo da natalidade 
na região a que o Hospital dá resposta”. 

O HSOG tem projetos, como Educar para Nascer, que garantem “uma 
ligação de maior proximidade entre a maternidade e os futuros pais, 
preparando a família para o parto e para a parentalidade propor-
cionando novas competências que tornarão esta etapa ainda mais 
completa”.
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Q U I Z

1 – QUAL É A CAPITAL DA ESLOVÁQUIA?

a) Bratislava       b) Viena       c) Budapest       d) Presov

2 – QUAL É O CONCELHO COM MAIS ÁREA (KM) EM PORTUGAL?

a) Alcácer do Sal       b) Lisboa       c) Viseu      d) Odemira

3 – EM QUE ANO NASCEU O ATLETA 
VIMARANENSE PEDRO CARVALHO?

a) 1989
b) 1992
c) 1995
d) 1997

5 – QUE JOGADOR DE FUTEBOL VENCEU A BOLA 
DE OURO EM 1994?

a) Hristo Stoichkov
b) Roberto Baggio
c) Rivaldo
d) Marco van Basten

4 – QUANTOS METROS TEM O PERCURSO 
DO TELEFÉRICO DE GUIMARÃES

a) 1.000
b) 1.300
c) 1.700
d) 2.000

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