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LEIA A REVISTA
EM FORMATO DIGITAL

O ESSENCIAL DO NATAL
SERÁ SEMPRE O AMOR
Como pode o menos ser mais neste Natal? A Internet está a
funcionar, o zoom instalado… Som, câmara, tudo OK! 1, 2…Tudo a
funcionar. É noite de Natal!
Imaginávamos nós, há um ano, que estaríamos a passar agora por
uma tormenta destas? Que uma pandemia, vocábulo que acabamos
de descobrir, nos levaria tanto daquilo que nos habituamos a viver, e
a ser.
Que um vírus surgiria e que, durante um ano, nos roubaria tantos
beijos e abraços daqueles que amamos, nos levaria alegrias,
presenças, confiança, e não raras vezes até a esperança. Não foi um
ano fácil. Não está a ser um ano fácil e o futuro, a breve prazo, não se
afigura risonho. As feridas demoram sempre a cicatrizar.
Mas as vacinas chegaram, em tempo absolutamente recorde, para
nos permitir, pelo menos, ver uma luz ao fundo do túnel. Parece estar
já ali… Ah…mas não está! Quase, ia dizer-lhes que ainda lhe toquei,

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.

como queria, com a ponta dos dedos, mas foi só desejo, e ilusão.
Este natal surge-nos, quero acreditar, como a última “prova de fogo”
relativamente ao que somos capazes de fazer, como comunidade,
para ultrapassarmos a pandemia da Covid-19 e entrarmos num ano
com renovada esperança e uma enorme crença em dias melhores.
Mais do que respeitar as diretrizes do Governo ou do que ouvir
qualquer conselho, oiçamos neste natal o que o nosso coração nos
diz e, como prova do amor gigantesco que por eles sentimos, e que
nos parece querer esborrachar o peito no final deste ano tão difícil,
protejamos ao máximo os nossos.
Por eles e por nós, façamos o que é preciso fazer para podermos
regressar à companhia deles, à normalidade que tanto desejamos o
mais breve possível.
Desejo-lhe um natal ampliado ao essencial.
E o essencial do Natal será sempre o amor. Senti-lo nos bastará.

e é orientado por critérios de rigor, isenção e
honestidade no tratamento das notícias.
04 A Revista “Mais Guimarães” compromete-se
a respeitar os direitos e deveres previstos na
Constituição da República Portuguesa, na Lei de
Imprensa e no Código Deontológico dos Jornalistas.

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

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

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

06 A Revista “Mais Guimarães” distingue
claramente as notícias – que deverão ser objetivas,
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circunscrevendo-se à narração, à relacionação e
à análise dos factos para cujo apuramento devem
ser ouvidas as diversas partes – e as opiniões, ou
crónicas, que deverão ser assinadas por quem as
defende, claramente identificáveis.
07 A Revista “Mais Guimarães” compromete-se a
respeitar a privacidade dos cidadãos, recusando a
divulgação de factos da vida pessoal e familiar.
08 A Revista “Mais Guimarães” considera a sua
atividade como um serviço de interesse público,
com respeito total pelos seus leitores, em prol do
desenvolvimento da identidade e da cultura local
e regional, da promoção do progresso económico,
social e cultural.
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“A ROUPA ERA A FORMA
DE PROCLAMAR UM CERTO
ESTATUTO SOCIAL”
TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Luís Ferreira é doutorando em História pela UMinho, além de investigador do Laboratório de Paisagens, Património e Território
(Lab2PT) e membro do grupo História Social a Norte. Venceu três
Bolsas de Mérito pela Direção-Geral do Ensino Superior, três Bolsas de Excelência pela UMinho e o Prémio Eng. Duarte do Amaral pela Sociedade Martins Sarmento. A sua tese de mestrado,
“Vestidos de caridade: assistência, pobreza e indumentária na
Idade Moderna", editada em livro pela Misericórdia de Braga e
pela Húmus, venceu o Prémio Lusitania História, da Academia
Portuguesa da História. Trata-se de um estudo que mostra como
a roupa doada pelas misericórdias reconhecia as diferenças entre os pobres nos séculos XVII e XVIII. O galardão, que reconhece
uma obra de investigação sobre a História de Portugal publicada
no último ano, vai ser entregue no próximo dia 9.

as obras de misericórdia. As Misericórdias eram representantes
dos “bens da alma”, quer dizer ficavam com bens para cumprir
serviços pela alma de que morria. Esse poder das Misericórdias é
ainda aumentado, quando a coroa começa a transferir para estas
confrarias a gestão dos hospitais. É um poder económico que se
desdobra depois num poder simbólico, cultural e político.

As Misericórdias revestiam-se de outra importância na sociedade
do Antigo Regime?

Quem eram as pessoas que legavam as Misericórdias os meios
para fazer caridade? A coroa transferia verbas?

Sim, as Misericórdias são, ainda hoje, um caso de estupefação da
historiografia pelo sucesso que tiveram. Elas foram criadas no final
do século XV, pela rainha D. Leonor, e a difusão destas confrarias
régias, ao longo do século XVI, é verdadeiramente extraordinária.
Elas têm importância a diversos níveis. Por um lado, elas foram um
elemento da regulação do território pela monarquia, num momento em que não existia Estado moderno como nós o conhecemos.
Por outro lado, elas tinham uma função assistencial, cumprindo

As Misericórdias recebem legados diversos. Há legados de grande
monta, por exemplo, a Misericórdia do Porto recebeu um legado
que permitiu construir o Hospital D. Lopo. Mas há patrimónios de
alma de valores mais modestos. As pessoas podiam, livremente,
legar um terço do seu património para os bens da alma (o terço
das almas), o resto era para os herdeiros. Obviamente, os mais
apetecíveis eram aqueles legados de gente muito rica que não
tinha herdeiros, viúvos ou viúvas. Porém, há legados modestos,

Quem eram os irmãos das Misericórdias?
Não era quem queria, tinham de poder trabalhar de forma voluntária. Eram elites que encontravam aqui uma forma de exposição
social. As obrigações faziam com que estas pessoas aparecessem
em atos públicos muito regularmente: acompanhar pobres defuntos, nas procissões…
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no meu livro há um retrato de uma mulher de Montalegre, vestida
de pobre, que fez um legado de alguns réis. A coroa o que fez,
de forma inteligente, foi financiamento indireto. A coroa precisava
que certas obras assistenciais fossem cumpridas, para isso conferia privilégios e isenções. Por exemplo a possibilidade de receber
esmola, porque não pedia esmola quem queria, era uma atividade
organizada.
O que é que as pessoas vestiam durante a Idade Moderna? A indumentária era um forte marcador social?
Nesta organização social, por corpos, uma sociedade altamente hierarquizada, ninguém estava isento de sofrer pressões de
alguém que colocado acima. O próprio rei serve Deus. Era preciso que se percebesse bem os estratos sociais, eles tinham de
ser proclamados. A roupa era a forma de fazer essa proclamação.
Todo o poder tem uma dimensão de facto, mas também uma dimensão simbólica, nós vemos isto, ainda hoje, no exercício das
nossas figuras de Estado. A própria coroa tenta regular aquilo que
cada um pode vestir.
Que tecidos é que eram usados para confecionar as roupas?
A roupa fazia parte de uma economia circular, ela era tão cara que
nunca era deitada fora. Assim, certas roupas que só eram acessíveis aos ricos quando novas, podiam acabar por chegar às mãos
de gente menos abastada. Num período tardio, já no século XVIII,
o algodão permite que se produza em grandes quantidades e a
baixo preço, porque quer a lã quer a seda têm processos demorados e dispendiosos. O linho tinha muita importância na roupa de
cama. É curioso que as roupas de cama e a roupas que se usavam
junto ao corpo, eram muitas vezes confecionadas de linho. Estas
eram roupas brancas, ligadas a uma certa ideia de higiene, porque
não se tomava banho. A água prejudicava os humores do corpo.
Como é que a moda circulava no Antigo Regime?
As modas estavam relacionadas não só com a roupa, mas também com outros objetos. Ricos e pobres vestiam segundo uma
mesma tipologia, o que mudava eram os detalhes que assinalam
um certo estatuto. Os pespontos da casaca de um nobre são feitos
em fio de ouro, um rico usa golas e punhos de renda. Relativamente à circulação, havia mais do que nós hoje podemos imaginar e
são as pessoas o fator principal. Havia muita circulação entre as
cidades e surgem, já no século XVI, livros que dizem como é que as
pessoas se vestem em diversos locais. Há aqui um papel dos mercadores que conhecem um produto que existe num determinado
local e que o levam para outros lugares onde ele não existe, para
com isso fazerem lucro.

Havia centros de onde emanava a moda nesta época?
Sim, sobretudo quatro. No final da Idade Média, o Norte de Itália,
devido à sua proximidade com o Levante, por onde circulavam os
produtos vindos do Oriente. A Flandres, que articulava o Atlântico
com o Mediterrâneo e também produzia moda. Ao longo do século
XVI, a Espanha difunde o uso do preto. No século XVII, a França, a
partir do reinado de Luís XIV, passa a assumir o destaque.
Era vulgar a prática da caridade ser feita em roupa?
É difícil avaliar o peso destas dádivas em roupa. Mas sabe-se que
a caridade era estrutural para a sobrevivência dos pobres. Vestir
é uma das necessidades básicas do ser humano, não só por causa do frio, mas também por uma questão moral. Há legados que
instituíam que em determinados dias se dava roupa aos pobres,
outras vezes era a própria Misericórdia que assim o decidia. É um
momento de exercício de poder muito forte, a esmola não é dada
em privado, é um ato público. É uma forma de regulação da sociedade, na medida em que o pobre, para receber a esmola, tem de a
merecer. O candidato à esmola era inquirido.
Entre os pobres, alvos de caridade, encontram-se mulheres, órfãos e aprendizes. Que particularidades é que estas pessoas tinham que as tornavam mais vulneráveis?
Com menos conhecimento os seres humanos estavam muito mais
expostos às alterações provocadas por uma tempestade, uma
guerra… Nessas circunstâncias, as pessoas deixavam de poder
pagar os bens de que dependiam com o seu trabalho. O trabalho
depreciava, os bens inflacionavam e as pessoas deixavam de poder comprar. Uma mulher podia ficar viúva muito cedo, com filhos
a cargo. As Misericórdias substituem a família do ponto de vista
económico e normativo. Os aprendizes e as criadas eram jovens
que provinham de famílias rurais pobres e as Misericórdias apoiavam estes jovens, ocupando o espaço da família. Isto é ainda mais
claro com os órfãos e os expostos. Há uma regulação do tecido
social, pretende-se que os pobres não deixem de ser pobres, mas
também que não coloquem em risco a paz social.
Era mais caro vestir um homem que uma mulher?
Isso está relacionado com o facto de um tecido ser uma realidade
bidimensional enquanto uma peça de roupa é um objeto tridimensional. Uma peça de roupa é tão mais cara quanto mais detalhes
tiver, porque isso implica tempo, mão de obra. As roupas femininas
eram mais próximas da realidade bidimensional do tecido: uma
manta, uma mantilha.
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A esmola tendia a reforçar os estatutos sociais?
Sim, se a Misericórdia dava um vestido negro a uma viúva, isso
quer dizer que ela, mesmo sendo pobre, tinha um certo estatuto.
As viúvas pobres que entravam nos hospitais não vinham vestidas
de negro. O conceito de pobre é muito difícil de definir. Veja-se os
clérigos que eram privilegiados, mas que podiam mesmo assim
cair na pobreza. As esmolas que eram dadas aos clérigos tinham
valores mais elevados. A esmola é dada de acordo com o estatuto
da pessoa.
No seu livro fala em “três modalidades de vestir os nus”. Quais
eram elas?
Podia-se vestir os nus dando dinheiro para a pessoa adquirir, dando a peça de roupa já manufaturada, ou dando tecido para o pobre
costurar a peça. Isto teria relação com a disponibilidade da instituição. Por exemplo, nas Misericórdias que tinham hospitais, as
indumentárias dos mortos voltavam a entrar no circuito através
da esmola.
Qual é a importância, nos dias de hoje, de estudarmos estes temas?
Muitas pessoas que trabalham em História fazem também essa
pergunta. Tem havido, ultimamente um grande interesse pelas
elites, tal como nos primeiros tempos da História. Os grandes homens, as elites… Mas perante ataques que vemos hoje ao Estado
social, ao Estado de direito, a História tem um compromisso muito
forte com a memória. É importante que as pessoas percebam que
este Portugal de pobres não é um país que se deva esquecer, ele
está na iminência. Depois há a questão da economia circular de
que falamos e que hoje se coloca por questões ecológicas. É interessante perceber como os nossos antepassados usavam tudo
quase até à condição de farrapos. Isto é importante que seja comunicado, que chegue às pessoas, que chegue às escolas.
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COMPRE EM GUIMARÃES:
A MELHOR OFERTA LOCAL ESTÁ AQUI

Já está online a Guimarães Proximcity, uma plataforma digital
para promover compras seguras nos estabelecimentos vimaranenses.
Proximcity é a nova plataforma gratuita desenvolvida pela Câmara Municipal de Guimarães, que tem como objetivo aproximar a
população do comércio tradicional, da restauração e de serviços
similares. Os utilizadores da aplicação podem fazer encomendas
ou efetuar compras com toda a segurança e comodidade a partir
das suas residências.
É uma ferramenta para os comerciantes poderem ter o seu espaço online, gratuito, e disponível por aplicações web e mobile. Um
meio para dinamizarem os seus negócios, e levá-los além do local.

“GUIMARÃES PROXIMCITY
É UMA PORTA ABERTA PARA
O FUTURO” RICARDO COSTA
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Para Ricardo Costa, Vereador do Desenvolvimento Económico e
Sistemas Inteligentes e de Informação do Município, esta plataforma representa “uma porta aberta para o futuro”. O vereador
acrescenta que “a pandemia veio acelerar este processo de transformação digital das empresas e é importante que Guimarães saia
na linha da frente.”

SOBRE O
PROXIMCITY

A Guimarães Proximcity permite aos utilizadores comprarem nas
lojas de comércio tradicional de todo o concelho de Guimarães e
também nos restaurantes aderentes. A utilização da plataforma é
gratuita durante “pelo menos um ano” refere Ricardo Costa.

“DARÁ RESPOSTA ÀS
NECESSIDADES ATUAIS,
MUITO ACENTUADAS COM A
PANDEMIA, DO COMÉRCIO
LOCAL, RESTAURAÇÃO E
OUTROS SERVIÇOS FAZEREM
NEGÓCIOS SEGUROS POR VIA
DIGITAL” DOMINGOS BRAGANÇA

APOIO AO COMÉRCIO LOCAL
O Município pretende prover o comércio e restauração locais
de ferramentas para poderem concretizar a transformação
digital. Para que possam posicionar os seus negócios online,
dar-lhes visibilidade e venderem os produtos, numa plataforma sem qualquer custo para o comerciante.
Uma ferramenta que lhes permita competirem realmente
com o restante mercado.

O LOCAL ALÉM FRONTEIRAS
Desde negócios de restauração, têxtil e vestuário, artesanais,
livrarias, mercearias ou qualquer outra categoria de negócio,
é possível na plataforma vender e promover o comércio local,
tradicional e independente do município de Guimarães, para
que este prolifere pelos seus cidadãos e até expandir-se para
além do local.

FEITO PARA COMERCIANTES LOCAIS

VOUCHERS PARA
AS COMPRAS DE NATAL

Os comerciantes poderão definir o seu perfil, configurações
de loja como métodos de pagamento e envio, gestão de produtos e encomendas numa aplicação com área reservada.

A Guimarães Proximcity atribui, nesta fase de lançamento, vouchers de 15 € aos primeiros 2600 utilizadores que se registem (e
entregas gratuitas durante os primeiros três meses) o que pode
ser feitos através da aplicação disponível para download para os
sistemas operativos Android e iOS. Cada um dos utilizadores receberá posteriormente um voucher que pode ser descontado em
compras nos estabelecimentos aderentes, até 31 de janeiro de
2021.

Através de um dashboard com dados analíticos de cada loja,
saberem também quais os produtos mais vendidos e as ofertas mais vistas, entre outros dados, para que possam orientar melhor as suas campanhas.

A Câmara Municipal integra também nesta plataforma restaurantes e empresas similares, apoiando este setor nos custos da gestão operacional e contabilística, pagamentos e relatórios de atividades dos pedidos de entrega.
Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, a Guimarães Proximcity “dará resposta às necessidades atuais, muito acentuadas com a pandemia, do comércio
local, restauração e outros serviços fazerem negócios seguros
por via digital. Espero que todos adiram: promovemos Guimarães,
dinamiza e moderniza o nosso comércio e serviços, e facilita as
compras a todos que escolham fazer as suas compras no território
vimaranense”.

Os comerciantes podem introduzir as suas gamas de produtos organizados por categorias, com variações, gestão de
stocks, descontos, galerias de imagens e todas as funcionalidades, para que os seus clientes tenham uma experiência
completa.

O REGISTO COMO COMERCIANTE
Basta ir a www.guimaraes.proximcity.pt e fazer o pré-registo
na aplicação. Depois de confirmado, já poderão começar a
configurar o perfil da loja, inserir produtos e começar a vender.

GUIMARÃES PROXIMCITY
A melhor oferta local
de Guimarães está aqui
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“ANO ATÍPICO
NÃO NOS LEVE
TUDO”
TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: JOANA MENESES E JOÃO BASTOS

© JOÃO BASTOS

NICOLINAS
ADAPTADAS
PARA QUE

NESTE 2020 ATÍPICO, TUDO FOI FEITO PARA QUE OS NÚMEROS
PUDESSEM SER ADAPTADOS ÀS SITUAÇÕES ATUAIS E QUE O SIMBOLISMO
CONTINUASSE A SER TRANSMITIDO. AFINAL, “NADA À ESCALA GLOBAL É
MAIOR DO QUE A FESTA NICOLINA!”
Se dúvidas havia quanto à realização das Festas Nicolinas, “A Academia faz jus à Tradição/O Pinheiro sem cortejo foi erguido/As Posses,
as Maçãs e o Pregão/Saem, mas com menos alarido…/Sossegue o
edil, sossegue cidadão/As Roubalheiras serão sem ruído./Sem Moinas e o Baile à condição./O vírus não vem. Eu não o convido.”

“A ACADEMIA FAZ JUS
À TRADIÇÃO”
Batiam as 15h00 de dia 4 de dezembro e, em Urgezes, a mais antiga
posse das Festas Nicolinas era dada à Comissão. “E venha a Posse,
e a venha a Posse”, ecoava naquele dia que seria de Posses e Magusto. Às 19h00, sem banda e sem as dezenas de pessoas que nos
últimos anos têm acompanhado este número, a Comissão recolheu
algumas Posses. Sem a possibilidade de realizar o habitual Magusto, e, pensado numa vertente social, as Posses foram entregues na
Casa dos Pobres.
Na manhã de 5 de dezembro, “Guimarães acordou mais animada”.
Numa récita confinada, o pregoeiro, Pedro Sousa Guimarães, aluno
do 12.º ano da Escola Secundária Martins Sarmento, fez-se ouvir. O
Pregão deste ano, dada a contingência pandémica, foi recitado na
Câmara Municipal de Guimarães (antigo Convento de Santa Clara) e
na Escola Secundário Martins Sarmento.
Maçãzinhas ao domingo é sinónimo de Velhos Nicolinos à mistura.
Não teve várias gerações, não foi no Centro Histórico, mas a Escola Secundária Martins Sarmento abriu as suas portas para umas

Já as Danças de São Nicolau deixaram o palco do Centro Cultural
Vila Flor e adaptaram-se às novas tecnologias. Com algumas gravações presenciais e outras pelo Zoom, estrearam no canal de Youtube da Associação de Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães
(AAELG). Num ano em que não foi preciso suplicar por bilhetes ao
São Nicolau, todos tivemos direito a uma noite de humor em casa.

© JOÃO BASTOS

Estranhamente, Guimarães adormeceu na noite de 29 de novembro. Não terá sido a noite mais longa do ano e o som das caixas e
bombos espalhou-se pelas janelas dos vimaranenses. Guimarães
não acordou, na manhã de 30 de novembro, com o Pinheiro erguido. Mais felizes despertaram os Nicolinos a 2 de dezembro, com o
Pinheiro erguido e a com a certeza de que “Enquanto em Guimarães
houver um estudante/Que sinta o peito arfar de vida palpitante,/
Há-de realizar-se a Nicolina festa”.

Maçãzinhas simbólicas. Em representação de todos os estudantes,
cada membro da Comissão ofereceu uma maçã ao seu par para o
baile, que se realizou, dadas as circunstâncias, ao almoço de dia 7
de dezembro.
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Quando já se esperava que não houvesse Roubalheira, de um
modo simbólico, na madrugada de 7 dezembro, a Comissão colocou uma cadeira com uma mitra, por cada elemento da Comissão, no largo do Toural. No mesmo dia realizou-se a única Novena deste ano, limitada à Comissão de Festas Nicolinas.

© JOÃO BASTOS

“MARCHEMOS AO RITMO
DO SOM POTENTE”
André Alves, presidente da Comissão de Festas Nicolinas 2020,
explicou que “o perigo inerente a uma tradição diz-nos que um
corte pode ser fatal. Não se passa um testemunho sem um estafeta. Sem a realização das Festas Nicolinas 2020, estão em
perigo as Festas Nicolinas 2021 e sucessivas. Os estudantes do
ano letivo 2020/2021 – que têm este ano o seu primeiro contacto
com este nosso (e prontamente seu) fenómeno – serão quem
cuidará da nossa tradição, no futuro.”
Numa retrospetiva das Festas, André Alves, afirmou que “as festas correram bem”. Da parte da Comissão houve “um grande
esforço. Para os novos também não é fácil um ano novo e tão
diferente.”
A Comissão de Festas Nicolinas agradece aos vimaranenses por
terem respeitado o que ao longo desta semana foi pedido. Guimarães despede-se das Festas Nicolinas 2020 com a certeza de
que “só para o ano torna a voltar”.

© JOÃO BASTOS
© JOANA MENESES

© JOANA MENESES
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GUIMARÃES JÁ TEM UMA ESTRUTURA
OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA DA CRUZ
VERMELHA PORTUGUESA
FOTOGRAFIAS: CMG

DOZE VIMARANENSES PASSARAM A INTEGRAR A PRIMEIRA ESTRUTURA
OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA,
CRIADA RECENTEMENTE EM GUIMARÃES.
A cerimónia de Juramento de Compromisso de Honra dos seus
membros ativos decorreu no Paço dos Duques de Bragança, na
manhã do dia 05 de dezembro, data em que se assinalou o Dia
Internacional do Voluntariado.
Esta estrutura tem como objetivo aumentar a capacidade de resposta em Guimarães na área da Emergência e Socorro, diversificando os meios disponíveis junto da Proteção Civil.
Gonçalo Órfão, Coordenador Nacional da Estrutura Operacional
de Emergência da Cruz Vermelha, considerou o “dia muito especial”, sem esconder a “felicidade e o orgulho” pela constituição da
nova estrutura.
“Esta data é especial pelas circunstâncias que vivemos e pela
importância do voluntariado, que tanto beneficia a comunidade
onde vivemos. É relevante comemorarmos esta data, mas também é fundamental refletirmos e decidirmos ser voluntários”,
afirmou Andreia Braz, em representação de Armando Fernandes,
Presidente da Comissão Administrativa da Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa.
“Neste tempo de pandemia, a Cruz Vermelha fica registada em
Guimarães pelo trabalho inexcedível que tem desenvolvido no
âmbito da Proteção Civil. A Câmara Municipal, também em colaboração com os nossos Comandos de Bombeiros, não poupará esforços para protegermos todas as nossas pessoas e bens.

Olhamos para a insígnias da Cruz Vermelha e sentimos um imenso orgulho na defesa da Humanidade. De um modo concreto,
fazem o mundo melhor”, concluiu Domingos Bragança.

Um novo nome, a qualidade de sempre.

Desejamos a todos os clientes,
fornecedores e amigos

Av. D. João IV - 1147 4800-532 Guimarães • Tel. 933 578 928 • geral@enedecor.pt • www.enedecor.pt
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Boas
Festas
Esperamos por si em
Rua da Índia nº 462, 4835-061, Creixomil
(No edifício verde junto à Rodovia de Covas)
Alameda Professor Abel Salazar Nº 29, 4805-375 Ronfe
(Em frente ao Centro de Saúde)
De segunda a sábado, das 08h00 às 20h00

Consulte o folheto
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“ENTRE – LUGAR”

O NOVO ÁLBUM DE MANUEL DE OLIVEIRA
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

UMA VIAGEM MUSICAL EM TRIO, COM PARTICIPAÇÃO DE JOÃO FRADE NO
ACORDEÃO E DE SANDRA MARTINS NO VIOLONCELO.
Manuel de Oliveira apelidou este seu quarto disco como “Entre
– Lugar”, porque é um caminho, uma viagem, nunca um lugar
estanque. O músico vimaranense, também conhecido como o
‘guitarrista ibérico’, deu este nome ao seu trabalho, uma vez
que a sua música “é feita de muitas origens”.
“Entre – Lugar”, é uma homenagem a três identidades. Em primeiro lugar, é um disco dedicado ao seu pai e guitarrista Aprígio
Oliveira e que contou com a participação especial do fadista Marco Rodrigo. Esta canção de homenagem foi criada na altura do
confinamento. Depois, é também um tributo a Zeca Afonso, com
participação das Marias Quês, um projeto composto por Juliana
Ramalho e Catarina Silva. Por fim, é também um tributo a Paco
de Lucia.
Este disco tem a particularidade da utilização da Braguesa, um
instrumento musical popular da região do Minho, nomeadamente
da cidade de Braga e que “desempenha nesta multiculturalidade
um papel determinante”. A Braguesa já tinha sido anteriormente
utilizada no seu primeiro trabalho “Ibéria”, mas que aqui neste
novo projeto “conta com uma presença mais vincada”.
Este é um projeto que já estava planeado antes da pandemia e
iria ser gravado através dos seus concertos ao vivo, “entretanto com esta questão que estamos a viver acabou-se por alterar
toda a produção”, e passou tudo para o estúdio.
Manuel de Oliveira deixa ainda a sugestão para que as pessoas
“oiçam do princípio ao fim”, pois o disco tem uma sequência natural. O músico vimaranense compara ainda os seus discos a livros e diz mesmo que “da mesma maneira que para se ler um
livro não se começa no terceiro capítulo, os meus trabalhos também têm uma história”.
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Boas Festas
VOTOS DE UM ANO 2021
CHEIO DE SAÚDE
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DESEJOS PARA
UM NATAL DIFERENTE

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O MAIS GUIMARÃES CONVIDOU ILUSTRES VIMARANENSES A
EXPRESSAREM A SUA MENSAGEM NATALÍCIA.
Caros Vimaranenses,
Eis-nos chegados a mais um Natal. E este não é um Natal igual aos outros. Vivemos em pandemia.
Um cenário que talvez ninguém tenha previsto. E viver em pandemia aumenta o nível de exigência que temos que colocar nas nossas ações. No que à solidariedade diz respeito, precisamos de
dedicar uma atenção redobrada a quem mais de nós precisa. Sendo o Natal uma época em que o
espírito solidário mais se manifesta, neste ele é mais necessário.
Em todos os Vimaranenses reside o sentimento de pertença e de ajuda mútua. Ele é visível nas
ações individuais e nas ações coletivas a que temos assistido. Nas associações, nas instituições de
solidariedade social, nos hospitais e centros de saúde, e em muitos outros locais. E sei que, num ano
incomum para todos, saberemos corresponder ao que se nos exige.

DOMINGOS BRAGANÇA

Quem sofre de uma forma mais marcada os efeitos da pandemia, precisa da nossa solidariedade e
espírito humanista. Como cidade de cultura que somos, saibamos ver o bom e o belo nos outros e,
dessa forma, levar o conforto que fará deste Natal o Natal que sempre desejámos. É isso que farei,
enquanto Presidente da Câmara.
Bom Natal para todos.

Nesta quadra tão especial para a humanidade, enquanto Presidente do Conselho de Administração
do Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães gostaria de deixar algumas palavras à população que
servimos.
A primeira é o compromisso de que estamos a fazer tudo que está ao nosso alcance para servir
todos aqueles que diariamente a nós recorrem.
A segunda é de confiança que pretendemos continuar a sentir de todos vós, pois esta Instituição
tudo fará para assegurar os cuidados de qualidade e conforto, com a mesma eficiência pela qual
sempre nos pautamos, mesmo neste período atípico, com os constrangimentos que se fazem sentir.
A terceira é a responsabilidade de todos nós em proteger-nos de acordo com as normas, sobejamente divulgadas pelos órgãos competentes, de modo a assegurar a nossa capacidade de resposta
instalada.

HENRIQUE CAPELAS

Acreditamos que a nossa população compreende a importância deste apelo e tudo fará para nos
ajudar a cumprir a nossa missão.
Por último, uma palavra de esperança de que vamos conseguir reaver o nosso modo de vida tal
como o conhecíamos no passado recente. Com determinação, resiliência e solidariedade.
Não permitamos que a COVID nos roube o espírito do Natal!
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Que este Natal nos traga uma luz diferente, a luz da esperança, a luz da união e a luz da colaboração. Uma luz brilhante, que leve a nossa emoção, o nosso amor, a nossa dedicação a todos aqueles
que estão longe e que, neste ano tão difícil, não podemos abraçar.
Que nenhuma criança, que nenhuma pessoa se sinta sozinho. Que o distanciamento físico obrigatório não seja um distanciamento social. Que os meios telefónicos e digitais consigam ajudar a
resolver a solidão de todos nós.
Que cada pessoa ajude o seu próximo, em segurança e com todos os cuidados! Que a solidariedade, a amizade e a alegria sejam as prendas que todos recebamos no nosso sapatinho ou na nossa
árvore de Natal!
Que cada pessoa doente, em luto, deprimida, consiga sentir verdadeiramente esta luz de Natal,
uma luz que não pode ser levada presencialmente mas que pode ser acendida em cada um de nós
e refletida em cada um de vós!

ADELINA PAULA PINTO

Eu ligarei a minha “luz”, que todos vocês a consigam receber!
Feliz Natal!

O NATAL NÃO É O PAI NATAL
Numa entrevista, o escritor e militante comunista Mário Castrim dizia que “o milagre é mais próprio
dos homens do que dos deuses. Ser humano não é tanto fazer milagres como já em si é um milagre.”
E, quando questionado sobre se continuava católico, Castrim confessa: “Se é ser católico dar, como
Cristo, prioridade aos pobres, aos oprimidos, aos injustiçados; se é estar como Cristo a combater a
riqueza indevida, a hipocrisia e o poder do dinheiro; se é amar a Terra para melhor merecer o céu,
então, católico fui, sou e serei”. E acrescenta: “Olhe, …o comunista é um cristão para uso quotidiano”.
Para além de todo o folclore e negócio à sua volta, acredito que ainda podemos recolher o melhor
que o Natal tem: a esperança, aquela que, como diz Frei Bento Domingues, “rompe com o egoísmo,
porque é intrinsecamente solidária” e, por isso, incompatível com a “economia que mata”.
Um bom Natal, com esperança, pois.

ANA AMÉLIA GUIMARÃES
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Aconteça o que acontecer, haverá sempre Natal.
Natal não é quando o homem quiser. A alegria natalícia é única e só acontece mesmo no Natal.
Neste ano em que a “besta” se soltou e nos fechou mais connosco, iremos viver um natal diferente,
mas aconteça o que acontecer, ninguém o pode travar, o Natal está aí. Não existe Natal sem emoção, mas hoje, a razão tem de ser mais forte. Acredito que somos capazes de encontrar o equilíbrio.
A vida não acaba em 2020, no calendário perpétuo estará sempre assinalado o dia 25 de dezembro.
Apesar de todas as incertezas, há uma força guardada em cada um de nós, uma força que se liberta
perante os momentos difíceis, uma força escondida que pensamos não existir, uma força que nos
sustenta e nos levanta quando caímos ao chão, uma força que nos pode devolver a magia e um
mundo de encantos. Enquanto essa força viver em nós, teremos sempre Natal.
Que a força esteja sempre contigo.

CARLOS GUIMARÃES

O ano de 2020 foi um ano diferente nas nossas vidas.
O desenvolvimento científico que a Humanidade alcançou parecia remeter situações de pandemia
global como esta que vivemos para os anais mais negros da História da Humanidade.
O facto é que esta pandemia repetiu episódios negros da História. Sendo que este vírus tem tanto
de contagioso, quanto outros tiveram de letalidade.
Todos conhecemos pessoas e famílias que foram afetadas, direta ou indiretamente, por esta pandemia. Seja diretamente, pela perda de vidas humanas. Para estas famílias o Natal será particularmente doloroso. Seja indiretamente, pelos efeitos sociais tremendos e que são consequência da
crise económica.

CÉSAR TEIXEIRA

O Natal é, na sua essência, símbolo da esperança. Da luz que, então, iluminou tempos de escuridão.
Que trouxe esperança num novo caminho. Que, na escuridão de hoje, o Natal seja novamente o
símbolo da esperança. Porque 2021 é o ano da esperança.

Mais um Natal! Dizem os que reduziram a festa ao consumo (de gastronomia e presentes) e às
reuniões em família e amigos (que igualmente são para consumir?!). Para os que celebram o Natal
do Menino nascido em Belém (nascido no seio de uma família em fuga, em busca de um teto e de
um outro lugar, para viver em segurança e do seu trabalho), com sobriedade, solidariedade e oração (como nos pede o Papa Francisco), este tempo é de assunção da nossa fragilidade. Esta não
nos nega, mas humaniza-nos no desafio da atenção e da partilha com aqueles que padecem nas
suas vidas as dores deste vírus SarCov 2, que adoece a carne e quebra os laços da afetividade. Se
nos confina nos espaço, não nos pode confinar na encarnação de mãos abertas aos famintos, de
corações escancarados aos abatidos no ânimo, de regaços e ombros dispostos no acolhimento e
no consolo dos perdidos e de pés descalços para servir as mulheres e os homens com os quais me
cruza a estrada da vida. Que o Natal de Jesus, O Cristo, aqueça a noite e faça pleno de luz o dia de
todos os que o celebram, não numa ceia, mas na Vida.

FRANCISCO OLIVEIRA

Regresso, o que ocorre quando falamos connosco sobre o Natal. À memória vem algo do passado,
carinho, amor com e pelos nossos, paz, alegria, a harmonia que tinham os Natais perfeitos, quando à mesa estavam todos. Éramos crianças e crianças voltamos a ser. Estão nos nossos Natais os
que estavam à mesa, regressam nos nossos Natais. Saudamo-los com um sorriso, e eles a nós. E
temos a felicidade possível, de bem connosco, com eles e com os outros, tal é o espírito do Natal.
Reencontro com os nossos mais próximos, com os outros. Nesse reencontro, é a felicidade de celebrar o presente, o melhor de todos os presentes –o amor, a amizade, a felicidade de contar com
os que temos, os nossos os que cá estão. É uma felicidade só daquele dia.
Esperança que todos os anos se renova pelo Natal, talvez o maior mistério que nos oferece. Essa
é a terceira palavra que o Natal traduz. Regresso, reencontro e esperança significa um Feliz Natal,
que desejo a todos, com um abraço amigo.

CÉSAR MACHADO
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Depois da tempestade há sempre um momento de bonança
O ano que agora acaba ficará na memória coletiva como um dos piores das nossas vidas. O Natal,
que se aproxima, é uma época de renovação da esperança, a que se soma o fim do ano e o início
de seguinte, alturas em que fazemos um balanço e nos propomos a novos desafios. Este não será
o Natal que desejávamos, depois de um ano em que estivemos mais afastados, mesmo daqueles
de quem mais gostamos, vamos ter de manter a prudência por nós e pelos outros.
Felizmente, nesta quadra natalícia, há uma luz que brilha na noite em que se tronou este ano: a vacina. É importante que chegue a todos, que chegue primeiro aos que mais dela precisam, mas que
rapidamente possa abranger uma grande fatia da população. Este será o meu desejo de ano novo.

BRUNO FERNANDES

Formulo este desejo porque ele é a rampa de lançamento para todos os outros: que as consequências deste ano sobre as famílias e as empresas possam ainda ser aliviadas com as medidas
possíveis, ajustadas e atempadas, que a partir da primavera possamos estar em plena recuperação e que, no próximo ano, o Natal possa ser comemorado em mesas de família alargadas e na
passagem de ano nos possamos abraçar nas ruas da nossa bela cidade.
Depois da tempestade há sempre um momento de bonança, cabe a cada um de nós, dentro daquilo que são as suas responsabilidades, saber aproveitar esse momento. Esse é um desafio para
cada em 2021, mas particularmente para os que governam os nossos destinos coletivos.

O Natal é a festa da família. É tempo de aceitar, de acarinhar, de matar as saudades daqueles que
não estão próximos no dia-a-dia.
O Natal é tempo de solidariedade e de gratidão, é tempo de presentear e de receber, é tempo de
acolher e ser acolhido, é tempo de celebração.
O Natal é também daqueles que nos ajudam nos preparativos, os que trabalham para decorar as
cidades, dos que fazem músicas natalícias, dos que prepararem doces e salgados para que nada
nos falte.
O Natal é o tempo de recolher no seio das famílias. Mas é também dia de trabalho para que não
falte o pão quente, para que protejam os idosos dependentes, para que se cuidem dos doentes,
para que se recolha o lixo, para que se garanta a mobilidade.

MARIANA SILVA

É tempo de paz, de alegria e de sonhos.
E será sempre assim, mesmo que a COVID nos queira tirar o Natal!

Nestes dias incertos, há uma certeza que já todos temos: este será um Natal diferente, fustigado
pela distância dos abraços virtuais e pelo silêncio das casas vazias. Porém, o amor, a solidariedade
e a compaixão não têm de se manifestar apenas na proximidade. Por isso mesmo, deixo-vos com
Eugénio de Andrade, para que saibamos apreciar o calor da solidão mas, sobretudo, para que,
ainda que sem as dar, não nos esqueçamos de estender a mão a quem vive no frio permanente do
infortúnio.

VÂNIA DIAS DA SILVA

“É Natal, nunca estive tão só.
Nem sequer neva como nos versos
do Pessoa ou nos bosques
da Nova Inglaterra.
Deixo os olhos correr
entre o fulgor dos cravos
e os dióspiros ardendo na sombra.
Quem assim tem o verão
dentro de casa
não devia queixar-se de estar só,
não devia.”
Um Santo Natal!
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ESTE ANO A NOSSA CASA TAMBÉM MERECE UM PRESENTE DE NATAL.
DÊ MAIS CONFORTO AO SEU LAR, FAÇA-NOS UMA VISITA E CONHEÇA A NOSSA VASTA
COLECÇÃO DE MOBILIÁRIO E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, QUE VÃO DEIXAR A SUA CASA
AINDA MAIS BONITA.

1. Mesa de refeição extensível nogal (40/180x80x77cm) 279€ 2. Quarto casal composto p/ cama (190x140cm), cómoda e duas mesas de cabeceira 595€ 3. Base TV Lacada
alto brilho (220x45x50cm) 249€ (prateleiras não incluídas) 4. Aparador Lacado alto brilho (200x83x50) 445€ 5. Mesa vidro Pé Lacado alto brilho (200x76x100cm) 495€ 6.
Cadeira 59€ 7. Sofá 2 lugares tecido velvet (127x75x77cm) 245€ 8. Sofá 3 lugares tecido velvet (175x75x77cm) 315€

Av. D. João IV, n.º 1049, 4810-532 - Guimarães
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LUZES TRAZEM
A MAGIA DO NATAL
ÀS RUAS DO BERÇO
FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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Artigo de opinião

“NATAL”
Dr. Rui Vaz
Médico desportivo

O Natal é a data que muitos cristãos comemoram o nascimento
de Jesus Cristo. Foi apenas no Seculo IV que se estabeleceu a comemoração do natal a 25 de dezembro, pelo Papa Julius. Apesar
da inexistência de documentos históricos que confirmem a sua
data de nascimento, uma das explicações para a escolha do dia 25
foram as festas pagãs que costumavam ser realizadas nesse dia.
De acordo com as histórias bíblicas, Jesus Cristo nasceu em Belém
(Palestina) e era filho de José e Maria. José era um judeu e precisava de ir para Belém. Saíram de Nazaré e viajaram 140 km até
Belém, pelas margens do Rio Jordão. Ao chegarem a Belém não
conseguiram local para pernoitar e foram dormir para uma caverna que era utilizada como estábulo. Nessa caverna, Maria deu à
luz Jesus Cristo colocando-o numa manjedoura. Tiveram a visita
dos Três Reis Magos (Melchior, Baltazar e Gaspar). Segundo histórias da Bíblia, os Reis Magos foram guiados pela Estrela de Belém
até o local do nascimento e entregaram como presentes à família
ouro, mirra e incenso.
Em Portugal existem algumas tradições e símbolos do Natal que
este ano poderão sofrer algumas alterações devido a está situação peculiar em que se encontra o mundo.
A Árvore de Natal é um dos símbolos mais populares do Natal. A
primeira referencia que conhecemos data do seculo XVI (na Alemanha as famílias decoravam pinheiros com papeis coloridos, frutos secos e doces). Reza a lenda, que o Pinheiro foi escolhido pela
sua forma triangular, que representa (para os cristãos) a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. No seu topo é colocada a
Estrela de Belém que simboliza uma estrela-guia para a humanidade. A colocação do Presépio por baixo da árvore de natal é uma
das tradições de Natal mais comuns, recriando o nascimento do
menino Jesus num estábulo.
O Azevinho é um arbusto de crescimento muito lento, muito utilizada nas decorações natalícias, simbolizando amor e esperança.

Também é colocada à porta das casas como sinal de protecção.
As Meias na Chaminé remontam a uma lenda, há muitos muitos
anos, de um homem, muito triste pelo falecimento da sua mulher,
que gastou todo o seu dinheiro, deixando as suas 3 filhas sem
nada. São Nicolau, ao saber que as 3 filhas passavam por maus
momentos, montou o seu cavalo branco e decidiu na noite de consoada ir até à casa delas e atirar pela chaminé 3 bolsas com moedas de ouro. Por coincidência, as bolsas caíram dentro das meias
que as raparigas tinham lavado e pendurado à lareira para secar.
Os Postais de Natal são uma das tradições de Natal mais populares e nobres desta época. A sua massificação, em Portugal, aconteceu devido á UNICEF, como forma de apoio e solidariedade.
A Missa do Galo é celebrada à meia-noite e é uma tradição inquebrável em muitas aldeias do norte ao sul do país, e apenas depois
da missa é que se abrem os presentes de natal.
A Consoada é uma das tradições de natal tipicamente portuguesa
e que todas as famílias acabam por fazer. A tradição é o bacalhau
cozido com batatas e couve portuguesa, seguida de uma quantidade quase industrial de doces. Nestes doces está incluído o Bolo
Rei, de forma redonda e com um buraco no meio coberto com
frutas cristalizadas e com frutos secos no seu interior.
O Pai Natal é um dos símbolos importantes do Natal e sua criação foi inspirada no bispo São Nicolau, que costumava ajudar as
pessoas pobres e foi canonizado pela Igreja Católica. Os Presentes
de Natal são sem qualquer sombra de dúvida uma das maiores
tradições de natal. A tradição é inspirada na história dos Três Reis
magos, que levaram os seus presentes ao menino Jesus.
Nesta quadra natalícia exaltemos o amor pelo próximo com a convicção de um futuro mais próspero e saudável.
Feliz Natal

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

253 515 535
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ENTREVISTA

CÉSAR
TEIXEIRA
“ NO LIONS
TEMOS ESTADO
EM TRABALHO,
ATIVOS,
APESAR DAS
DIFICULDADES”
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O LIONS CLUBE DE GUIMARÃES COMEMOROU, DURANTE O ÚLTIMO ANO, 50
ANOS DE SERVIÇO À COMUNIDADE VIMARANENSE. ATUALMENTE, O CLUBE
É COMPOSTO POR CERCA DE 80 ASSOCIADOS QUE, “COM O SEU TRABALHO
SILENCIOSO” O TRANSFORMARAM, AO LONGO DESTAS DÉCADAS, NUM DOS
MAIS REPUTADOS CLUBES LIONÍSTICOS NO NOSSO PAÍS.

Honrar, lutar, decidir, cultivar, ser e servir, são obrigações a cumprir pelo código de ética dos Lions, que todos os companheiros
devem respeitar.
Os Lions surgiram há 103 anos, foi a primeira ONG com assento
na ONU. Pelo mundo são cerca de 1 milhão e 400 mil membros
distribuídos por 47 mil clubes em 200 países. O Lions Clube de
Guimarães é um dos mais antigos em Portugal.
Ao longo dos 50 anos de existência, o Lions Clube de Guimarães
tem promovido diversas campanhas de serviço público em variadas áreas.
O peditório, em colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, é atualmente o evento mais conhecido desta associação. Com
esta iniciativa foram já angariados mais de um milhão e 500 mil
euros, tendo o Hospital de Guimarães beneficiado com equipamentos no valor de cerca de 300 mil euros.

mérito social. Este galardão representa precisamente o reconhecimento de Guimarães e de todos os vimaranenses relativamente
ao percurso deste movimento associativo e da prestação de serviços à comunidade.
Como é ser presidente do clube neste ano?
Infelizmente, o companheiro que me antecedeu (João Vicente
Salgado) não pôde desempenhar como pretenderia esta função
devido ao surto de Covid-19. Agora, cabe-me a mim, em termos
práticos, finalizar este cinquentenário.
Pessoalmente é um motivo de felicidade poder estar a encerrar
este cinquentenário e a contribuir, dentro do que eu posso fazer,
do que eu sei fazer, e do que eu consigo, o melhor para que outros
cinquenta anos possam surgir a partir daqui.

César Teixeira é quem preside ao Lions Clube de Guimarães, sucedendo a João Vicente Salgado que, em dezembro último, teve o
privilégio de iniciar as comemorações deste cinquentenário.

Porque as instituições têm que ser isso mesmo, têm de ser o ontem, o hoje e também o amanhã. E todos nós, na nossa área de
intervenção, vamos procurar deixar a nossa marca, respeitando as
instituições, respeitando as suas tradições, o seu saber, e os seus
rituais.

Que importância tem o Lions tem na comunidade vimaranense?

E que atividades desenvolve o Lions em Guimarães?

O Lions tem, ao nível social, um reconhecimento que eu penso
que seja unânime por parte de todos os agentes na política social
de Guimarães. Algo que, há uns anos, foi alvo de reconhecimento
pelo município de Guimarães através da atribuição da medalha de

Ao longo destes anos tem desenvolvido diversas atividades, naturalmente ao nível social. Desde a célebre campanha de leite às
intervenções ao nível da recolha de sangue ou às bolsas atribuídas
a famílias com estudantes no ensino superior. Fazemos também
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campanhas de rastreio de problemas de visão e na prevenção da
diabetes ou no alívio dos problemas daqueles que vêm diagnosticada esta doença.
Temos efetuado campanhas de nível ambiental, com a promoção de plantações de espécies autócnes no nosso concelho ou
de apoio aos reclusos do estabelecimento prisional de Guimarães,
com a oferta de produtos de higiene pessoal.
Neste ano teremos ainda uma intervenção muito forte, com o envolvimento da comunidade escolar: será uma campanha de recolha de livros infantis e juvenis que serão distribuídos por jovens e
crianças das habitações sociais no concelho de Guimarães, e uma
forma de assinalarmos o Dia Mundial da Língua Portuguesa.
Estamos, simultaneamente, a fazer uma reflexão sobre o papel
da inteligência artificial nos novos tempos, no mercado laboral,
no mercado económico, e uma campanha para a inclusão digital. Faremos uma espécie de ciclo de conferências online em que
abordemos estas temáticas, promovendo uma reflexão profunda
sobre esta pequena revolução que estamos a atravessar com a
chegada da Covid-19.
Temos estado em trabalho, ativos, apesar das dificuldades, temos
tido a contribuição de todos os companheiros, este ano ainda mais
envolvidos, e muito empenhados.
Como correu a edição deste ano do peditório, num momento de
pandemia?
O peditório é realmente uma atividade que já fazemos desde 1984,
num protocolo com a Liga Portuguesa contra o Cancro, e que, foi
estendida também ao Hospital de Guimarães. Com esta atividade,
20% do que nós conseguimos angariar nas ruas e nas empresas
do concelho de Guimarães favorecem o nosso hospital. Neste ano
tínhamos tudo preparado até para aumentarmos os contributos.
Infelizmente, tivemos que fazer uma “marcha-atrás” em tudo e de

nos adaptarmos.
Temos ainda procurado intervir sobretudo junto das empresas
porque o cancro continua a ser uma doença que nos atormenta, e
não desapareceu.
Facto é o que, o Lions, realizando este peditório no concelho de
Guimarães desde 1984, já angariou mais de um milhão e 500 mil
euros para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. E neste protocolo
com o hospital já doamos, em equipamentos, cerca de 300 mil
euros. Isto para além do apoio no fornecimento de próteses mamárias a senhoras que estão hospitalizadas.
Como está “corpo social” do Lions Clube de Guimarães?
Também a sofrer um bocadinho com estas contingências. Costumamos fazer sempre a admissão de novos sócios, todos os anos,
mas definimos que este era sobretudo um tempo de resistir. Portanto não houve novas admissões. Mas estamos a celebrar o cinquentenário com cerca de 80 elementos.
Como presidente, que mensagem quer deixar para o futuro?
Penso que quem está neste cargo não deve querer moldar o clube
à sua visão. Que devemos procurar sempre conciliar a visão de
quem está a ocupar o cargo e aquilo que é a estrutura da instituição.
Temos de continuar a servir a nossa comunidade, respeitando a
instituição, os seus rituais e a sua simbologia e adaptando-nos aos
novos tempos, e penso que o clube tem pessoas muito capazes.
Que possamos contribuir para o fortalecimento do Lions Clube de
Guimarães, de modo a que este consiga servir a sua comunidade
e que, nesta cidade e neste concelho, continue a haver um bom
serviço lionístico.

"TEMOS DE
CONTINUAR A
SERVIR A NOSSA
COMUNIDADE,
RESPEITANDO A
INSTITUIÇÃO, OS
SEUS RITUAIS E A
SUA SIMBOLOGIA"

A PRIMEIRA BANDEIRA DO CLUBE VIMARANENSE, FUNDADO EM 1969
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MEIO SÉCULO EM PROL
DOS VIMARANENSES
O LIONS CLUBE DE GUIMARÃES FOI FUNDADO EM 13 DE DEZEMBRO
DE 1969, TENDO COMEMORADO RECENTEMENTE MEIO SÉCULO DE
EXISTÊNCIA. FOI O SEGUNDO CLUBE LIONS DO NORTE DE PORTUGAL
A SER CONSTITUÍDO E FOI APADRINHADO PELO LIONS CLUBE DE
MATOSINHOS.
A associação conta com várias dezenas de associados e, anualmente, desenvolve várias iniciativas com um único objetivo: o desenvolvimento da sociedade vimaranense.
A Campanha do Leite, que permitiu que várias crianças do concelho
de Guimarães e, mais tarde, de todo o território nacional, tivessem
direito a um reforço alimentar na escola primária, e a Campanha do
Sangue, com a qual se conseguiu recolher sangue suficiente para
milhares de transfusões no território vimaranense, são as campanhas com maior notoriedade.
Também as campanhas do Sabão, do Lápis, das Tampinhas, do
Saco, das Cadeiras de Rodas, de Moçambique, do Sabão, de Apoio
a Refugiados da Jordânia, do Cancro Pediátrico e das Bolsas de Estudo, assim como o Cabaz de Natal, O Melhor Camarada e o Cartaz
e Texto da Paz, merecem relevo pela importância que ganharam no
território vimaranense.
Por entre palestras, rastreios, peditórios, eventos e comemorações,
o Lions Clube de Guimarães mantém uma atividade intensa na cidade berço, que nem a pandemia de Covid-19 conseguiu parar.

UM MOVIMENTO
MUNDIAL QUE
SURGIU HÁ MAIS DE
100 ANOS
Em resposta aos problemas sociais criados pela Primeira Guerra
Mundial e à rápida industrialização, um empresário de Chicago chamado Melvin Jones convidou clubes empresariais de diversas partes
dos EUA para uma reunião em que se formou a Associação de Lions
Clubes.
Portugal é o Distrito Múltiplo 115 do Lions Internacional. Em Portugal
existem dois distritos, o Distrito Centro Norte, e o Distrito Centro Sul,
tendo o primeiro clube, o Lions Clube Lisboa Mater, sido fundado no
dia 4 de Dezembro de 1953. Os Lions de Portugal, no Distrito Centro
Norte conta com 37 clubes e cerca de 1.100 membros, e o Distrito
Centro Sul conta com 58 clubes e 1.300 membros.
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DS CRÉDITO GUIMARÃES
CENTRO VAI AJUDAR A SUA
FAMÍLIA A POUPAR
TEXTO E FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

SE ESTÁ À PROCURA DAS MELHORES SOLUÇÕES PARA O SEU CRÉDITO,
VISITE A DS CRÉDITO GUIMARÃES CENTRO.
Abriu em Guimarães, junto à Academia do Vitória Sport Clube,
a nova agência da DS CRÉDITO. Um espaço próximo dos vimaranenses e que cumpre todas as normas sanitárias impostas
pela Direção Geral de Saúde, para que possa poupar em segurança. “A missão da DS CRÉDITO é levar os nossos serviços,
totalmente gratuitos, ao maior número de pessoas ou famílias,
para que possam, com o nosso aconselhamento, subscrever a
melhor solução para qualquer tipo de crédito”, adianta Estela
Barbosa, diretora da agência.
A DS CRÉDITO GUIMARÃES CENTRO procura a melhor solução
para as suas necessidades de uma forma profissional e independente, o que lhe permite um reconhecimento cada vez maior
no mercado. A empresa trabalha com os principais bancos e financeiras, o que proporciona excelentes condições para os seus
clientes.
A forte implementação no mercado faz com que vários parceiros
de negócio se juntem à DS CRÉDITO, ou seja, “outros intermediários de crédito que desenvolvem outras atividades de negócio,
sendo esta atividade considerada secundária, acabam por ver
em nós uma excelente solução para os auxiliar, sempre que necessário”, informa a diretora da agência.
Estela Barbosa lembra que a DS CRÉDITO é “especializada” em
todos os serviços que presta: “integramos uma marca e uma
rede de Franchising que nos passa todo o know-how, que nos

fornece todas as ferramentas necessárias para estarmos a operar no mercado com todo o profissionalismo e garantindo, dessa forma, o melhor serviço do mercado nesta área aos nossos
clientes e parceiros”.

COMPREENDA A IMPORTÂNCIA
DA POUPANÇA NO ORÇAMENTO FAMILIAR
De uma forma totalmente gratuita, a DS CRÉDITO faz check-ups
financeiros para validar a possibilidade de poupança de cada família. A sua equipa de especialistas tem toda a disponibilidade
para lhe explicar a importância da poupança no seu orçamento.

PANDEMIA TROUXE SUPERAÇÃO
A pandemia alterou as rotinas de todos os portugueses e a DS
CRÉDITO tem vindo a superar-se a cada dia que passa. “No nosso
caso em particular, a pandemia veio fazer com que mais clientes
procurem o nosso serviço de aconselhamento e estamos, mês
após mês a superar resultados e consequentemente a melhorar
as condições de vida de mais portugueses”, refere Estela Barbosa. A diretora lança o convite a todos os vimaranenses para que
estes visitem a agência: “está aberta ao público todos os dias
e terá todo o gosto em receber os seus clientes para que, em
conjunto, possamos aferir possíveis medidas de poupança no
orçamento familiar dos portugueses”.

Rua Antero Henriques da Silva 252, Costa | 915 000 433 | guimaraescentro@dscredito.pt | dscredito.pt | Intermediário de Crédito Vinculado Nº Registo 4833
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FRANCISCO MIRANDA RODRIGUES:

“OS PSICÓLOGOS NESTES MOMENTOS AINDA
TÊM MUITO MAIS VONTADE DE DAR”
TEXTO: FILIPA ROCHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A PANDEMIA CHEGOU E COM ELA TROUXE O CONFINAMENTO, O
DISTANCIAMENTO FÍSICO, O MEDO DA INFEÇÃO, A CRISE ECONÓMICA E
A INCERTEZA DO FUTURO. OS PLANOS FORAM ADIADOS, OS HÁBITOS
REAJUSTADOS E A VIDA NUNCA MAIS VOLTOU A SER A MESMA. O
AUMENTO DO STRESS E DA ANSIEDADE FIZERAM COM QUE A SAÚDE
MENTAL DAS PESSOAS SAÍSSE PREJUDICADA. NESTE SENTIDO, O PAPEL
DOS PSICÓLOGOS TEM TIDO BASTANTE IMPORTÂNCIA E TEM VINDO A
CRESCER CADA VEZ MAIS.
Neste momento difícil que toda a população está a atravessar,
o papel do psicólogo “é fundamental para dar suporte em duas
grandes dimensões”. Em primeiro lugar diz respeito aos próprios
profissionais de saúde que “estão na linha de combate à pandemia, que têm fruto, por um lado do risco a que estão sujeitos, e por outro lado os níveis de stress que estão associados
a esta duração da crise”, explica Francisco Miranda, bastonário
da Ordem dos Psicólogos Portugueses, no Consultório Aberto,
programa do Mais Guimarães. Depois, em segundo lugar, temos
o apoio à população em geral e em específico os decisores políticos, as autoridades a nível local, regional e nacional, “onde nesse
aspeto em particular devem contribuir com informação para as
decisões. Para a população em geral, contribuindo para a disseminação fidedigna sobre a própria pandemia em si, combatendo
a desinformação”.
O bastonário diz que é essencial que as pessoas tenham recursos
próprios sobre tudo o que estamos a viver e neste aspeto o papel
do psicólogo é bastante importante, pois “podem garantir que as
pessoas tenham mais condições para cada vez mais reconhecerem sinais sobre o impacto que possam estar a sentir desta crise a
nível psicológico e saberem o que fazem com isso quando sentem
esses impactos”. Esta assistência é feita através dos psicólogos do
Serviço Nacional de Saúde, pelo serviço educativo nas escolas, da

presença destes profissionais nas estruturas da Segurança Social
e até mesmo nas casas de acolhimento de crianças e jovens.
Francisco Miranda Rodrigues, afirma que o problema já vem antes
da crise da pandemia de Covid-19 e que “se antes da crise não se
conseguiu resolver, não é agora durante uma crise se vai resolver”.
Relativamente a este último fator, o bastonário afirma que as
ARS’s “são muitas vezes um entrave à fluidez de decisão necessária na forma como as coisas têm estado a funcionar, e acabam por
atrapalhar mais do que ajudar”. Ainda segundo Francisco Miranda
Rodrigues, o ministério é a máquina que funciona melhor ao nível
local, ao nível onde estão os centros hospitalares e onde estão
os agrupamentos dos centros de saúde, ou seja, “onde os profissionais fazem muito mais que dar respostas”. Nos cuidados de
saúde primários existem poucos mais de 250 psicólogos, contudo
aparem cerca de 400 contabilizados, “porque estão a considerar
psicólogos que estão nas ARS’s, mas depois aparecem ali classificados porque vêm do antigo Instituto da droga e da Toxidependência.
“Um dos grandes problemas é o facto de sem o próprio ministério
saber quantos psicólogos foram contratados”, revela o bastonário.
A ordem tem conseguido se aperceber, uma vez que “oficiamos a
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soas também têm os seus medos e estão desgastados. Esta pandemia também está a afetar estes profissionais, “a verdade é que
isto é difícil também para nós, porque temos que estabelecer relações de ajuda para as quais temos que ter disponibilidade mental
necessária para o poder fazer nas melhores condições e por isso
também estamos aqui sempre a tentar fornecer ferramentas”, revela Francisco Miranda Rodrigues.
O Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses termina, deixando uma mensagem de esperança, “mas uma esperança realista”. Sim, “é difícil aliviar essas sensações que derivam da incerteza
e da falta de controle que sentimos pela situação. Devemos aceitar
que não controlamos muitas das coisas, mas podemos controlar
algumas e se tivermos cada vez mais a consciência que podemos
controlar algumas coisas”. Esse controle passa por coisas simples
como manter o afastamento físico, higienizar as mãos com frequência e utilizar a máscara sempre que possível, “nós estamos a
cumprir já com algumas das principais medidas e isso só teve que
ver com a nossa ação”.

todos os agrupamentos de centros de saúde para saber se tinham
feito contratações, se não tinham, como é que estavam as listas
de espera, etc”. Francisco questiona-se “porque é que o governo
admite que faltam psicólogos nos centros de saúde, lança concurso, não lança mais, não consegue concluir o concurso e diz que
não são precisos mais para dar resposta ao serviço do país”.
Com todas estas situações, “os psicólogos nestes momentos ainda têm muito mais vontade de dar, estão muito disponíveis para
rapidamente se porem ao trabalho”, contudo como todas as pes-
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ARTISTAS EM STAND BY,
EM ANO DE PANDEMIA
TEXTO: FILIPA ROCHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Devido ao surgimento da pandemia da Covid-19, e as sucessivas restrições, estados de emergência e confinamentos, praticamente todos os eventos culturais foram cancelados e/ou
adiados. O resultado foi o colocar a nu a precariedade da profissão de artista no nosso país.
Com a inatividade a protelar-se no tempo acumulam-se as dificuldades, nomeadamente económicas, dos que vivem das artes, das múltiplas artes.
Nesta época natalícia, estivemos à conversa com alguns artistas vimaranenses, de diferentes áreas, para percebermos
como aguentaram este ano, de que modo a pandemia limitou
as suas atividades e a sua saúde, e os afetou.

Os artistas trabalham com a cultura e é essa mesma cultura “que
salva as pessoas num cenário de confinamento”, contudo na perspetiva de Sofia “é uma das áreas mais afetadas e com menos
apoios”. Na vida dos artistas não existe regime lay-off “e muitos
estão há meses sem receberem absolutamente nada e sem perspetivas de trabalho”, revela Sofia à Mais Guimarães.
Como toda a população, Sofia Escobar também entrou em confinamento e apesar disso foi “vivendo um dia de cada vez”. Sendo
uma pessoa que não se deixa ir abaixo facilmente, encontrou refúgio no agradecimento por tudo o que tem na sua vida, “em vez de
me concentrar no perdido por causa da pandemia”.

“CADA OPORTUNIDADE
DE ESTAR EM PALCO TEM
AGORA UM SABOR MUITO
DIFERENTE”
Quando voltou aos palcos, Sofia Escobar sentiu um misto de emoções. Por um lado, sentia-se “muito feliz e muito emocionada”,
mas por outro “uma tristeza e uma grande saudade de ver as salas de espetáculos cheias e de poder ver os sorrisos das pessoas”.
O nervosismo também nos foi retratado: “depois de tanto tempo
sem pisar o palco…. Mas felizmente tudo correu bem e cada oportunidade de estar em palco tem agora um sabor muito diferente”.

SOFIA ESCOBAR - ATRIZ
Nos últimos sete ou oito meses, a conhecida atriz vimaranense
apenas teve dois espetáculos, afirmando que “a vida tem sido
complicada”. Desde o início da sua carreira nunca esteve tanto
tempo sem fazer o que mais ama na vida. “Há um vazio muito
grande”, desabafa.

A atriz vimaranense espera que tudo volte ao normal e recusa-se
a utilizar a expressão “novo normal”, porque no fundo tem a esperança de que “a nossa vida volte ao que era e que superemos tudo
e todos juntos, em breve”.
Sofia Escobar deixa uma mensagem: “havemos de superar tudo
isto. As salas de teatro voltarão a encher-se e voltaremos todos a
arrepiar-nos, a rirmos e a chorarmos e a enchermos a nossa alma
de magníficos espetáculos”.
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O jovem pintor vimaranense viu muitas das suas exposições serem canceladas, e algumas ficarem sem data prevista para se
realizarem. Também o seu futuro está incerto, mas Rafael conta à
Mais Guimarães que “teve sorte”. Chamou-lhe mesmo assim. “Tive
a sorte de ter sido distinguido com alguns prémios que me ajudaram, de certa forma, a progredir no trabalho e a colmatar algumas
despesas que são necessárias para conseguir trabalhar”.

“FOI BASTANTE DURO,
PRINCIPALMENTE NO
INÍCIO DA PANDEMIA”
O artista revela que “foi bastante duro, principalmente no início
da pandemia”. Para além das exposições serem canceladas, Rafael Oliveira dá também aulas no seu estúdio. Com as restrições
governamentais, nomeadamente na redução do número de pessoas num determinado espaço, viu-se obrigado a mudar. Contudo,
“apesar de ser um grupo mais pequeno, acaba por me ajudar, não
só a mim mas também às pessoas que participam no meu ateliê”.
Estas pequenas horas que passam juntos “permite-nos ausentarmo-nos da realidade quotidiana, é como se nos apagássemos por
poucas horas”.
Para Rafael Oliveira “o confinamento foi precisamente um período
fortalecedor em termos profissionais”. Pode também concentrar-se noutras áreas e temáticas que também aprecia, “como uma
boa leitura, ver um filme, ouvir outros registos musicais. Deu-me
de certa forma alguma motivação, e foi essencial para me manter
saudável psicologicamente e fisicamente também”.
Entretanto, algumas das suas exposições já foram realizadas, mas
como está a finalizar mais um ano, neste período já não surgem

RAFAEL OLIVEIRA - PINTOR

convites. Mas, para o próximo ano já há melhores expetativas.
“Exposições hipotéticas, porque ninguém sabe o futuro”.

“DEVEMOS SEMPRE
CONTINUAR, PERSISTIR,
SER RESILIENTES”
O pintor vimaranense afirma que é “preciso continuar a trabalhar.
Devemos sempre continuar, persistir, ser resilientes. Isso é fulcral.”
Termina.

“REALMENTE TÊM SIDO
TEMPOS MUITO DIFÍCEIS”
No que toca a beneficência, “a cultura é o primeiro setor a ser chamado para ajudar os outros, mas são os últimos quando existe
uma crise, a cultura é a primeira a ser retirada do plano de consumo das pessoas”. José Alberto Reis tem feito algumas participações nas televisões, porém “não representa rendimento, é mais
promoção”. O cantor, em conversa com a Mais Guimarães desaba
que “realmente tem sido tempos muito difíceis”.

JOSÉ ALBERTO REIS – CANTOR
Até a pandemia chegar, o conhecido cantor vimaranense tinha feito um início de ano “bastante razoável a nível de espetáculos.” O
que mais preocupa José Alberto Reis são agora as pessoas que
“invisivelmente fazem parte dos espetáculos”.
Para o cantor, quem tem uma carreira já longa, com alguma consistência “consegue passar algum tempo sem trabalho”, contudo
existem outras pessoas envolvidas que estão a sentir maiores dificuldades, “os músicos, os técnicos de som e luzes, os intermediários de palco, e outros”.

Relativamente ao impacto psicológico, José revela que esteve
“sempre muito bem”. Aproveitou o tempo de confinamento e, sem
muito trabalho para fazer, dedicou-se a outras atividades lúdicas,
como ler, ouvir música, mas também para pensar em coisas novas
na sua área. “A única coisa que faltou foi a piscina, mas compensei
nas caminhadas.” Rematou o cantor.
Desde que foi possível a retoma de alguns concertos, com limitações, o cantor vimaranense apenas teve dois. Um foi em agosto e
foi mais um “show de dança, feito de uma forma muito inteligente.
Houve a confinação das pessoas apenas nas mesas e não puderam ir para a pista dançar”. O outro espetáculo foi realizado a nível
particular, “com muita pouca gente e que correu muito bem”.
“As coisas vão passar e no próximo verão já haverão concertos”
José Alberto Reis acredita que “as coisas vão passar e no próximo
verão já haverão concertos”.

Convívio
Obra Dispersa

Feira do Livro na
Sociedade Martins Sarmento

Decorre na sede da Associação Convívio, no Largo da Misericórdia,
uma Exposição de Artes Plásticas denominada Convívio Obra Dispersa, com curadoria de Rui Maurício, Professor da ESBAP.

Conforme os anos anteriores, a Sociedade Martins Sarmento promove até ao próximo dia 10 de janeiro de 2021 a sua Feira do Livro.
Nesta Feira podem encontrar-se diversos artigos para prendas de
Natal, como “livros e produtos culturais a preços especiais”
Além das suas próprias edições, a Feira conta com representações
de diversos livreiros vimaranenses.

© DIREITOS RESERVADOS

A Feira do Livro funcionará de segunda-feira a domingo das 10h00
às 12h30 e das 14h30h às 17h30. A entrada é livre.

© DIREITOS RESERVADOS

Durante dezenas de anos, desde 1961, o Convívio explorou as várias áreas culturais e funcionou igualmente como “galeria”, onde
era possível realizar exposições de Artes Plásticas em Guimarães.
Daqui, resultou a constituição de um acervo valiosíssimo, com
obras oferecidas à Associação por artistas que ali expuseram os
seus trabalhos na fase inicial das suas carreiras, como Graça Morais, José de Guimarães entre outros.

© MAIS GUIMARÃES

© DIREITOS RESERVADOS

BREVES
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Agrupamento de Escolas Santos
Simões vence Ecoparlamento

D. Afonso Henriques
faleceu há 835 anos

Com o projeto “Jovens influenciadores: Plano Santos Simões!”, o
Agrupamento de Escolas Santos Simões venceu a 5ª edição do
projeto EcoParlamento, uma das atividades âncora do programa
ambiental de Guimarães, “Pegadas”.

O primeiro rei de Portugal morreu em Coimbra, a 6 de dezembro
de 1185.
Filho do conde D. Henrique e da infanta D. Teresa, D. Afonso Henriques nasceu em Guimarães em 1109 ou 1111. Foi nesta cidade do
norte de Portugal que foi criado e onde se fez homem liderando
as forças que pretendiam a independência de D. Afonso VII, Rei de
Leão e Castela. Em 1128 dá-se o confronto com a sua mãe D. Teresa.
As tropas de D. Teresa defrontam-se com as de D. Afonso Henriques
tendo estas saído vitoriosas – o que consagrou a autoridade de D.
Afonso Henriques no território portucalense, levando-o a assumir o
governo do condado.

A sessão final realizou-se em formato online.. Após a soma das
votações do júri externo e de cada um dos agrupamentos, o Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Ronfe – GMR, com
o projeto “Charco AEPAS”, ficou em 2º lugar, cabendo ao Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, com o projeto “Hotel Insecta”, o 3º lugar.
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

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

A Rede de Clubes Ciência Viva na Escola é
uma iniciativa conjunta da Direção-Geral da
Educação e da Agência Ciência Viva. Esta
rede assenta no estabelecimento de parcerias
entre entidades que apostam na promoção da
Ciência. O objetivo passa por criar uma rede
de cooperação entre sistemas formais e não
formais de educação, através de parcerias
com instituições que apostam na promoção da
Ciência.
Os clubes são espaços abertos para a educação e o acesso generalizado dos alunos a
práticas científicas de qualidade, dotando-os
de ferramentas de trabalho que lhes permitam
ler, compreender e perspetivar o mundo a
partir de um raciocínio científico.
O Centro de Ciência Viva de Guimarães desenvolveu parcerias com diversas escolas.
Desde logo com as de Guimarães - Abação, D.
Afonso Henriques, Ronfe, Martins Sarmento -,

mas também de outras latitudes: dos vizinhos
concelhos de Famalicão (D. Maria II e Pedome)
e de Fafe (Carlos Teixeira) e do mais longínquo
concelho de Baião (Sudeste de Baião).
Os clubes funcionam há quase um ano e
apesar do afrouxamento verificado com a
pandemia, têm prosseguido as suas atividades. O Curtir Ciência, enquanto coordenador,
tem dinamizado sessões nas várias escolas
tendo por base a sua Oferta Educativa que vai
dos Sistemas Elétricos às Reações Químicas,
passando pelo Ambiente e Alterações Climáticas e Modelação e Impressão 3D.
As sessões nas escolas foram complementadas, principalmente antes das restrições
da Covid-19, por visitas de várias turmas à
Exposição Permanente do Centro Ciência Viva
de Guimarães, com ênfase nos módulos de
Eletrónica e Instrumentação, Robótica, Reciclagem, História e Comunicação.

NATAL

CINCO ANOS

Em tempo de pandemia, o Natal
requer criatividade. Por exemplo:
oferecer um “voucher” para visitar
o Curtir Ciência. Um presente muito
virado para o futuro!

O Curtir Ciência assinala cinco
anos a 17 de dezembro, sem
público, mas com atividades “online”. Um aniversário à distância,
mas sempre perto de si.

“Nenhuma pessoa sabe o suficiente
para fazer tudo sozinha”.
Há um ano, Rosalia Vargas, presidente da Agência Nacional Ciência
Viva, sintetizava desta forma o
espírito subjacente à Rede de Clubes
Ciência Viva nas Escolas. Não se
sabia ainda o que vinha a caminho:
uma pandemia em que estamos
mergulhados há quase um ano. O
Curtir Ciência, coordenador de vários
clubes, tem conseguido ultrapassar
as muitas restrições da Coivid-19. E
nesse esforço conta, claro, com o
prestimoso contributo das direções
e dos professores das escolas.
O que entendemos por alimentação
equilibrada? Quais são os hábitos de
higiene imprescindíveis para prevenir doenças como a Covid-19?
Questões como estas são frequentes nas diversas oficinas interativas
que o Curtir Ciência dinamiza em
escolas da região. Em Guimarães,
em Famalicão, em Fafe, em Baião
– a Ciência vai ter com os alunos
em tempos de pandemia. Porque
a Ciência e o conhecimento não
podem parar!
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EL CIELO
YA TIENE SU DIOS
FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

DIEGO ARMANDO MARADONA
FALECEU AOS 60 ANOS E O
MUNDO CHOROU A SUA PARTIDA.
Diego Armando Maradona Franco. Um autêntico Deus na Argentina, um ícone em todo o mundo.
Aos 60 anos, vítima de paragem cardíaca, o ex-jogador deixou
um legado no mundo do futebol que jamais será apagado. As
celebrações fúnebres tiveram mesmo que ser suspensas, tal a
multidão que se juntou no local, para prestar uma última homenagem a um dos maiores futebolistas da história.
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MARIA GERMANO:

A PILOTO FEMININA
MAIS JOVEM
A VENCER NO
CAMPEONATO
DE ESPANHA
TEXTO E FOTOGRAFIAS: RUI DIAS

O QUE COMEÇOU COMO UMA BRINCADEIRA PARA SE ENTRETER
ENQUANTO O PAI TINHA UMA REUNIÃO TORNOU-SE NUM CASO
SÉRIO. PASSADO APENAS 15 DIAS DEPOIS DE SE TER SENTADO PELA
PRIMEIRA VEZ NUM KART, MARIA GERMANO JÁ ESTAVA A DISPUTAR UMA
PROVA OFICIAL. ENTRE 26 E 29 DE NOVEMBRO ESTEVE A CORRER O
INTERNATIONAL IAME GAMES, QUE ESTE ANO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA,
SE DISPUTOU EM PORTIMÃO.
A piloto de Guimarães começou a correr com cinco anos, tem
agora 10 e, em 2019, lançou-se para voos mais altos, passando a
disputar o Campeonato da Europa e o competitivo Campeonato
Espanhol.
No ano de estreia, ainda com cinco anos, venceu a Taça de Portugal. No ano seguinte, a transição para a categoria cadete confirmou o talento da jovem piloto vimaranense. Maria Germano foi
a melhor roockie (piloto estreante) do Campeonato Nacional de
2018. Nesse ano venceu o Troféu Brigestone.
Encontramo-la numa manhã fria e chuvosa de sábado, no kartódromo de Baltar, em Braga, a preparar a participação nos International IAME Games. A prova normalmente acontece em Le Mans,
mas este ano, devido à pandemia, a organização trouxe o evento
para Portugal.
Como todos os pilotos de grande talento, Maria Germano é ainda
melhor à chuva. A piloto não demorou muito a mostrar o que valia.
O outro kart que andava na pista em poucas voltas foi apanhado.
“Aquele kart tem um motor Rotax, devia ser mais rápido que a
Maria uns três segundo por volta”, rejubilava o mecânico. De facto, nas retas o outro kart aproximava-se, mas quando voltavam
à zona sinuosa, a habilidade de Maria Germano fazia- a ganhar
tempo. A ultrapassagem foi uma daquelas coisas que se vê fazer
aos pilotos profissionais, meteu por fora, travou mais tarde e no
último momento virou ficando por dentro, com a melhor trajetória
para sair na frente depois da curva.

MARIA CONSEGUE EQUILIBRAR
AS LONGAS AUSÊNCIAS COM
OS ESTUDOS E MANTÉM
OS BONS RESULTADOS
ESCOLARES

Na maioria das vezes, quando corre no estrangeiro, Maria viaja
sem nenhum dos pais. “Levo-a ao avião, voa com uma assistente
de bordo, do outro lado está um elemento da equipa que a recebe. Durante todo o fim de semana da prova, está essencialmente entregue a si própria”, explica o pai orgulhoso. Maria consegue
equilibrar as longas ausências com os estudos e mantém os bons
resultados escolares. “O desporto deu-lhe disciplina. Por vezes, regressamos de uma prova de Espanha, chegamos a casa na noite
de domingo, a altas horas da noite e, na manhã seguinte, quando
me levanto, a luz do quarto da Maria já está acesa. Está a estudar
porque tem um teste”, afirma o pai.
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Antes desta final mundial, Maria Germano ganhou tudo o que
havia para ganhar em Portugal. Em 2019, foi campeã nacional,
vencendo duas provas e fazendo quatro pódios, em cinco provas.
Foi a primeira vez que uma menina foi campeã nacional na categoria cadete. Aos nove anos, Maria Germano Neto foi a piloto mais
jovem de sempre a conquistar todos os títulos IAME em Portugal:
Campeonato, Taça, Open e Troféu Bridgestone.
“Para progredir precisava de outros desafios”, reconhece o pai.
Em 2019, passou a integrar a FA Racing, equipa do bicampeão do
mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, para disputar o Campeonato de Espanha (CEK), na categoria alevín. O campeonato espanhol de karting é dos mais competitivos do mundo, mesmo assim,
na terceira prova, Maria já estava no pódio.
A piloto portuguesa tornou-se visita habitual nos pódios em Espanha, na prova seguinte, em Málaga, venceu. Foi a mais jovem
piloto feminina a vencer uma prova do CEK. Terminou o ano de
estreia, em Espanha, na 4ª posição do campeonato. Isto garantiu-lhe o prémio de melhor roockie e o título de melhor concorrente
feminina.
No ano passado, a piloto vimaranense estreou-se também no
Campeonato da Europa IAME, disputado nas pistas de Mariembourg (Bélgica), Castelletto (Itália), Wackersdorf (Alemanha) e Salbris (França). Numa categoria extremamente competitiva, a X30
Mini (com pilotos até aos 12 anos de idade), Maria fez um excelente
primeiro ano, terminando em 18º lugar entre 57 concorrentes.

MARIA GERMANO DISPUTA
UMA CATEGORIA COM PILOTOS
ATÉ AOS 12 ANOS
Em Portimão as coisas acabaram por não correr tão bem como
Maria Germano gostaria, todavia, ela está numa categoria em que
correm pilotos até aos 12 anos. Quer dizer que tem mais dois anos
de progressão na categoria.
Durante a prova no Algarve, sucederam-se vários problemas que
só permitiram que Maria Germano se colocasse entre os dez mais
rápidos numa das sessões de qualificação, foi 7º classificada nessa

manga. Nas outras duas rondas de qualificação, foi 11ª e 12ª, o que
não deu para mais que o 21º lugar da grelha de partida.
Na prova, Maria até ganhou posições e viu a bandeira de xadrez
em 17º lugar, mas acabou por levar uma penalização de cinco segundos, por não ter a carenagem dianteira na posição correta, e
foi relegada para o 22º posto. “Na pré-final levou um toque que
condicionou a saída para a final, depois quis recuperar posições
depressa demais e não correu bem. Foi um momento de aprendizagem”, comenta o pai.
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FUTEBOL À LUPA

O PROCESSO!
TEXTO: VASCO ANDRÉ RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O SURGIMENTO DA SAD
Estávamos em 2012.
O Vitória vivia momentos agónicos, com Emílio Macedo da Silva a
resignar à presidência do clube, abrindo caminho a uma disputa
eleitoral. Nesta entrariam como únicos contendores Júlio Mendes
e Manuel Pinto Brasil, tendo, como todos que nos leem sabem, o
primeiro vencido a pugna, tornando-se presidente do Vitória SC.
Ora, a situação financeira do clube, a roçar o calamitoso, levaria a
que uma das bandeiras de campanha do presidente eleito passasse
pela constituição de uma sociedade anónima desportiva, em que
investidores externos ajudariam o futebol vitoriano a estabilizar e a
dar passos em frente rumo a lugares cimeiros.
Contudo, como nos lembramos, pese embora as viagens efectuadas ao Dubai, à Rússia e a outras paragens, os investidores não
apareceriam. Relembre-se, até que para custear as despesas correntes aquando da sua entrada na presidência teria de ser pedida
a ajuda dos sócios, imortalizados no muro construído com o seu
nome na entrada do estádio D. Afonso Henriques.
Não obstante estas dificuldades, a direcção que liderava o clube
não hesitou nos seus desígnios. Em Assembleia Geral aprovaria a
constituição da SAD, prevendo a possibilidade do clube nela ser
minoritário, mas tranquilizando os sócios através da criação nos
estatutos da mesma de um conjunto de direitos especiais, que salvaguardavam a essência do Vitória Sport Clube.
Assim, passados uns meses, após a vitória dos Conquistadores na
primeira mão da meia final da Taça de Portugal no Restelo, frente
ao Belenenses, seria apresentado ao universo vitoriano, o Comendador luso sul-africano, Mário Ferreira. Apesar de se assumir como
sportinguista, seria o investidor na SAD constituída, ficando, depois
de um aumento de capital social com 56% das acções existentes,

enquanto o clube manteria para si 40%, sobrando os restantes 4%
para sócios do Vitória.
Baseado nessa realidade comercial, seria encetada a governação
de Júlio Mendes, que como sabemos durou 7 anos até Maio de 2019,
altura em que, conjuntamente com os seus parceiros directivos,
apresentou a sua demissão. Tal abriu um novo processo eleitoral,
que levou à liderança do Vitória, o actual presidente, Miguel Pinto
Lisboa que, desde o primeiro momento, assumiu como bandeira
eleitoral a compra das acções de Mário Ferreira para tornar o Vitória
em dono do seu destino, algo que, como escrevemos no último número, acontecerá brevemente pelo valor anunciado de 6,5 milhões
de euros.
O ACORDO PARASSOCIAL DA POLÉMICA
Porém, outro facto abalou o universo vitoriano, nos últimos tempos,
decorrente do que aqui narramos supra.
Assim, o antigo presidente, Júlio Mendes, e o director e administrador da SAD, Armando Marques, resolveram instaurar um processo
cível, nos Juízos Centrais de Braga, à sociedade Mário Andrade Ferreira S.A (MAF), a detentora das acções do Vitória, a peticionar, de
modo global, 2,7 milhões de euros, com o primeiro a reclamar para
si 1,7 milhões e o segundo 1 milhão.
Como causa de pedir da acção, a dupla sustentou existir um acordo
entre si e a detentora da maioria das participações sociais vitorianas, que daria aos primeiros um direito de preferência na compra
das mesmas, em caso do surgimento de uma proposta proveniente
de uma entidade terceira. Além disso, a MAF obrigava-se a vender
as ditas acções, caso aparecesse, a qualquer momento, uma proposta de compra que apresentasse um valor superior a 8 milhões
de euros. Esta última hipótese, daria direito aos antigos directores e

MAIS GUIMARÃES N92 DEZEMBRO 2020

autores nos referidos autos processuais a uma parte dos ganhos de
capital resultantes da venda dos títulos, bem como a uma remuneração adicional; ou seja, a MAF obrigava-se a pagar uma comissão,
aos então presidente e vice-presidente do Vitória, até ao montante
máximo de setecentos mil euros, e que, ainda, acresceram mais
valias pelo desenvolvimento da sociedade desportivo ao presidente
do Conselho de Administração.
A PROPOSTA DA DISCÓRDIA
Sucede que, em 2019, já depois do autor da acção ter vencido as
mais disputadas eleições para a história do clube, frente a Júlio Vieira de Castro, chegaria uma proposta que preenchia os requisitos.
Assim, a empresa brasileira especializada em leilões electrónicos,
Leader Constelation, com um capital social de cinco mil euros e com
sede em Leça da Palmeira, apresentou uma proposta de aquisição
de 8,1 milhões de euros, prontamente rejeitada pela MAF.
Esta rejeição, segundo o ainda dono da maior percentagem das
acções da Vitória Sport Clube SAD, deveu-se ao facto do pagamento ser deferido em três prestações, com a última delas a ser
paga 270 dias após a consumação do acordo, não apresentar um
projecto sério para o desenvolvimento desportivo da SAD e, ainda,
pretender a supressão de direitos especiais do clube, mormente no
que tange à nomeação de administradores, algo que os sócios, na
Assembleia-Geral extraordinário de Setembro de 2018, haviam dado
indicações de rejeitar, ainda que a proposta houvesse sido retirada
antes de ser votada.
No final da temporada a direcção, com o referimos, demitir-se-ia,
alegando problemas vários (instabilidade entre sócios, falta de
interesse de Mário Ferreira em investir no clube), abrindo o período
eleitoral que consagraria Miguel Pinto Lisboa como presidente do
clube e, consequentemente, por indicação deste como presidente
do conselho de administração da SAD que tem em mãos a condução da estrutura profissional do futebol.
A ACÇÃO EM SI
Após este facto, os antigos líderes vitorianos resolveram instaurar
a mencionada acção judicial cível, a peticionar à MAF uma indemnização pelos prejuízos, alegadamente sofridos. A essa quantia, no
que ao antigo presidente Júlio Mendes tange, tal seria acrescido
pelo prémio de (bom) desempenho previsto no denominado “acordo
parassocial” lavrado. Ora, tal permitir-lhe-á reclamar 1,7 milhões de
euros, enquanto o outro autor fica-se pelo pedido de 1 milhão de
euros.
A CONTESTAÇÃO...COM O VITÓRIA AO BARULHO!
A MAF, citada para contestar os factos, já o fez. Na sua peça processual, nunca ter recebido de modo directo qualquer proposta, tendo
sido esta apresentada unicamente aos autores da acção, que só,
posteriormente, dela deram conhecimento à accionista maioritária.
Realçou, ainda, que as quantias pedidas tratam-se de remunerações, inadmissíveis à luz do Código das Sociedades Comerciais, que
obriga à aprovação em assembleia-geral das mesmas.
Acresce, ainda, que tal acordo chocaria com os deveres de lealdade a que os administradores se encontram adstritos, não devendo estes aproveitar negócios em proveito próprio em busca de
vantagens financeiras, ao invés de prosseguirem o interesse dos
sócios. Por fim, conclui que existiu um conluio entre os dois autores
e a sociedade proponente à aquisição no sentido de desencadear
os prémios acordados anteriormente, ligando-a ao antigo jogador
Deco, que, como se sabe, tinha boas relações com a antiga direcção vitoriana, sendo, inclusivamente, o representante de jogadores

como Sacko, Tapsoba, Pedro Henrique ou Francisco Ramos. Ora, tal
levaria a que a proposta não fosse séria, logo inexistente e incapaz
de produzir efeitos jurídicos!
Além disso, apresentou outro argumento de cariz económico. Na
verdade, a proposta de 8,1milhões de euros apresentada, atendendo aos pressupostos de desvalorização do euro, quando fosse
integralmente cumprida teria um valor de 7,9 milhões de euros, logo
incapaz de desencadear a obrigação que consta do acordo lavrado
entre partes.
Por fim, chamou o Vitória a intervir no processo a seu lado, por considerar ser parte interessada. A reforçar este interesse, uma notícia
nunca desmentida pelo clube, que este ter-se-ia comprometido
perante Mário Ferreira, em caso de condenação da sua sociedade, a
pagar um valor até 2 milhões de euros.
Como disse, Miguel Pinto Lisboa há processos legais mas imorais....
veremos como este acaba!

FACEBOOK.COM/ECONOMIAGOLO
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PRIMEIRA ESTRADA
QUE CARREGA OS
VEÍCULOS ELÉTRICOS
ENQUANTO CIRCULAM

Em vários sítios do mundo têm sido criados
incentivos e facilidades para quem adquire
veículos elétricos. Isto, porque, ao contrário dos combustíveis fósseis, aqueles não
constituem uma pegada carbónica tão elevada e, por isso, seria ideal massificar a sua
circulação nas estradas. Para isso, existem
muitos países a aumentar a solução das
estações de carregamento, sendo o passo
mais óbvio. No entanto, Tel Aviv foi mais
longe e está a lançar um projeto-piloto de
tecnologia israelita futurista que prevê a
eliminação dessas estações. Isto, porque
criaram um método que carrega os veículos
elétricos à medida que estes vão circulando
na estrada.

HUAWEI JÁ INICIOU
PROCESSO DE TIRAR
O ANDROID DOS SEUS
SMARTPHONES

Com as limitações impostas pelos Estados
Unidos da América (EUA), a Huawei teve
que arranjar soluções para os seus produtos e negócios. Dessas soluções destacam-se a criação da sua loja de apps
AppGallery, assim como o próprio sistema
operativo móvel HarmonyOS. Agora, com
a última versão do EMUI 11 percebe-se que
a Huawei já se está a preparar para tirar o
Android dos seus telefones. A marca chinesa viu-se barrada a negociar com empresas ligadas aos EUA, o que representou um
problema muito sério para conseguir adquirir componentes e condições necessárias à continuidade da produção dos seus
famosos smartphones.

AMAZON ENTRA
NO NEGÓCIO DA
RECICLAGEM
DE BATERIAS DE CARROS
ELÉTRICOS

A Redwood Materials trabalhará, em parceria com a Amazon, de modo a reciclar
as baterias dos carros elétricos, bem como
outras de iões de lítio. Além disso, está também programado reciclar resíduos eletrónicos da própria Amazon. "Quando se olha
para o futuro do transporte e da eletrificação dos veículos, o número de baterias que
serão necessárias é enorme. Já estamos a
recuperar a maior parte do metal, lítio, níquel e cobalto das baterias que estamos
a reciclar. Agora, precisamos de o fazer de
forma mais eficiente e a uma escala muito
maior", afirma JB Straubel, antigo executivo
da Tesla.
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EXÉRCITO DOS EUA
ESTÁ A DESENVOLVER
UMA TECNOLOGIA QUE
IRÁ LER A MENTE DOS
SOLDADOS

Estão a ser desenvolvidas novas investigações financiadas pelo U.S. Army Research
Office, envolvendo várias universidades e
parceiros. Isto, porque descodificar os sinais
cerebrais dos soldados seria o primeiro passo
para um futuro em que os soldados comuniquem entre eles, durante as operações. Assim sendo, as pesquisas levadas a cabo pelos EUA pretendiam explorar a neurociência
e a influência das ondas cerebrais. No final,
separaram, com sucesso, os sinais cerebrais
que influenciam a ação ou o comportamento,
dos sinais que não influenciam. o objetivo é
que o sistema possa fornecer feedback aos
cérebros dos soldados, ajudando na tomada
de decisões.

MULTAS POR FALAR AO
TELEMÓVEL A CONDUZIR
SOBEM PARA O DOBRO

A grande maioria das multas atualmente
passadas pelas autoridades são referentes
ao uso do telemóvel durante a condução.
De acordo com um estudo, usar o telemóvel
enquanto se conduz multiplica o risco de acidente por 23, e 31% dos portugueses admite
enviar e ler SMS enquanto conduz. O Conselho de Ministros aprovou o aumento significativo das multas, que podem agora chegar
aos 1.250 euros. De acordo com a ministra da
Presidência, Mariana Vieira da Silva, as multas
de 120 euros passam para 250 e as de 600
euros para 1.250 euros. O governo também
aprovou alterações ao Código da Estrada que
clarificam os locais onde as autocaravanas
podem pernoitar e aparcar

COVID-19: DADOS
DE 16 MILHÕES DE
BRASILEIROS INFETADOS
ACESSÍVEIS NA INTERNET

Pode parecer uma situação caricata e impossível, mas a verdade é que esta é uma situação real. Durante vários dias os dados de privados de 16 milhões de doentes com covid-19
estiveram acessíveis certamente a qualquer
pessoa na Internet. Os dados que foram expostos são informações pessoais e médicas
associadas a cada um destes doentes. É informação sensível e inclui doentes como o
próprio presidente Jair Bolsonaro, a sua família, sete ministros e governadores de 17 estados brasileiros. A forma de exposição destes
dados foi descoberta de forma anónima, estando alojada no GitHub. Foi um funcionário
do hospital Albert Einstein que ali colocou esses dados de acesso, na sua conta pessoal.
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Parceria

PROJETO ACT4ECO
DA DECO AJUDA-O A GERIR
OS SEUS CONSUMOS DE ENERGIA
O projeto ACT4ECO da DECO quer ajudá-lo a ser um consumidor
consciente e que saiba gerir os seus consumos de energia, assim
é importante começar a adotar novos comportamentos.
Ficar em casa, quente e confortável sem nos preocuparmos com
a conta da eletricidade parece algo impossível. Para colmatar isso
apresentamos alguns conselhos que poderá seguir:
• Comece por descobrir algumas pistas que indiquem se há infiltrações de ar, por exemplo: correntes de ar; divisões da casa
especialmente quentes ou frias; sinais visíveis de bolor ou condensação ou até mesmo deterioração do material do edifício;
• Se verificar que as janelas ou portas têm correntes de ar, pode
substituir as fitas de vedação gastas e/ou aplicar novos materiais,
como por exemplo, fita de calafetagem, nos lados interiores da
janela ou no caixilho da porta;

• Se descobrir pequenos espaços entre os materiais de construção,
entre as paredes exteriores e os caixilhos das janelas ou portas, as
tábuas de base e afins, pode aplicar dois tipos de vedantes nessas
fendas: vedante de silicone ou uma espuma de pulverização;
• Se encontrar correntes de ar provenientes de tomadas elétricas,
deve retirar a chapa de cobertura e verificar o que está por detrás
dela. Caso existam aberturas, experimente aplicar uma junta de
espuma para vedar a fuga.
ACT4ECO é uma plataforma aprendizagem online sobre eficiência
energética onde vai encontrar informação que o pode ajudar a fazer as mudanças certas lá de casa, para melhorar o seu conforto.
Junta-se a nós em https://act4eco.eu.
Para mais informações a DECO – Delegação Regional do Minho
encontra-se disponível podendo contactar-nos através do 258
821 083 ou por e-mail para deco.minho@deco.pt.

QUIZ
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1 – QUAL É O PAÍS MUNDIAL COM MAIOR DENSIDADE POPULACIONAL?

2 – EM QUE ÉPOCA O VITÓRIA VENCEU A SUPERTAÇA DE PORTUGAL?

a) Malta

a) 1987/88

c) Singapura

d) Hong Kong

3 – QUEM VENCEU A EDIÇÃO DE 2020 DOS
GRAMMY LATINOS?

4 – QUE ATOR INTERPRETA JAKE PERALTA NA SÉRIE
BROOKLYN NINE-NINE?

a) Natalia Lafourcade
b) Shakira
c) Rosalia
d) Maria Mendes

a) Terry Crews
b) Joel McKinnon Miller
c) Joe Lo Truglio
d) Andy Samberg

b) 1990/91

c) 1992/93

d) 2012/13

5 – QUAL É A CAPITAL DO CAZAQUISTÃO?
a) Almaty
b) Nursultan
c) Karaganda
d) Pavlodar

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

b) Maldivas

desde 1953
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