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Mais Guimarães – A Revista é um órgão de 
comunicação independente e plural ao serviço de 
Guimarães e de todos os Vimaranenses.

Estas são as linhas que a definem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Março começa bem. Quando escrevo este pequeno texto é dia da 
Mulher, 08 de março, e por esse motivo, dia de falarmos de vida, de 
amor e de afetos. Mas também dia para lembrarmos de emancipação, 
de igualdade, justiça, ou da irmandade entre géneros que se 
atraem e, sobretudo, se complementam. E era sobre isto, sobre a 
complementaridade de sexos que penso que a discussão se deveria 
focar, e não no tanta vez vulgar vincar de argumentos extremos, de 
egocentrismos exacerbados, ou radicais posições.

Em março celebramos o Dia Internacional da Mulher, um dia 
importante no nosso calendário social, e em março lembramos 
simultaneamente o Dia do Pai, um pouco mais à frente, a 19. Março 
parece querer lembrar-nos desta complementaridade de que vos falei 
atrás. No Pai imaginamos encontrar outras particularidades como a 
proteção, a segurança, o colo nos dias ruins ou a determinação com 
que nos apresentam soluções quando os problemas despontam. 

Por falar em problemas, temos muitos a resolver agora que 

completamos um ano de vida em pandemia, e precisaremos do 
esforço de todos, de união. Sim, do teu contributo também!

A primavera, anunciada já por largos dias de sol, e que arrancará 
oficialmente no dia 20, vem trazer-nos esperança. Estando atentos 
encontrá-la-emos em inúmeras manifestações. Ao mesmo tempo 
que os dias aumentam, vemos encolher o número de infetados, de 
internados e de mortos com complicações associadas à Covid-19. 
A vacina, já a ser administrada à população mais vulnerável, torna 
também um pouco mais leves os nossos pandémicos dias.

Que março seja aquela lufada de ar fresco que ansiávamos, que 
precisávamos absorver para acreditarmos de novo em dias de 
liberdade que, traduzindo, se concretizarão em dias de maior 
felicidade.

Que o mês de março seja um mês feliz!

LEIA A REVISTA
EM FORMATO DIGITAL

MARÇO, DA RENOVADA ESPERANÇA!´
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Há várias definições de spam, mas o que devemos reter é que 
se trata de mensagens não solicitadas pelo consumidor que a 
recebe. Quem as envia não tem comprovativo de que o destina-
tário solicitou o envio da mensagem causa. Estas mensagens 
costumam ser enviadas para muitos destinatários que têm 
como ponto comum os objetivos comerciais.

O envio das mensagens spam pode ser realizado através de vá-
rios meios de comunicações eletrónicas, seja através de serviço 
telefónico fixo ou móvel, por correio eletrónico e ainda, através 
das redes sociais, ficando frequentemente armazenado na caixa 
de correio para que depois seja lida pelo destinatário.

Na maioria dos casos, os endereços de correio eletrónico são ob-
tidos sem consentimento do seu proprietário e como tal, de for-
ma ilícita, estando associadas a ações ilegais e enganosas. Mas 
de acordo com a legislação, este tipo de envio de mensagens 
está sujeito a um consentimento prévio expresso das pessoas 
que não as solicitaram pois trata-se de uma forma de marketing 
direto, sendo sancionada através de contraordenações elevadas.

Saiba que não é seguro abrir mensagens de spam, mesmo que 

lhe pareçam ser interessantes. Aliás, sinalize-as como spam sem-
pre que a sua caixa de correio o permitir. Desta forma estará a 
reportar os casos ao seu prestador de serviço de mensagens ou 
em alternativa, apague-as, sem as abrir!

São mensagens que podem ter carácter criminoso pela prática de 
phishing, que, de forma enganadora, leva os utilizadores a reve-
larem dados pessoais através de falsos sítios na Internet, o que 
coloca o problema de uma eventual fraude a nível da identidade 
e de danos causados.

Outra ameaça envolvida é a da spyware que pode recolher 
informações pessoais, como senhas de entrada e números de 
cartões de crédito do consumidor e tudo porque resolveu abrir 
uma atrativa mensagem eletrónica. Portanto, não divulgue o seu 
endereço eletrónico e lembre-se: os seus dados valem dinheiro. 
Proteja-os muito bem!

Para mais informações a DECO – Delegação Regional do Minho 
encontra-se disponível para o atender, seja nosso associado 
ou não, podendo contactar-nos através do 258 821 083 ou por 
e-mail para deco.minho@deco.pt.

INTERNET SEGURA: SABE O QUE SIGNIFICA A 
EXPRESSÃO SPAM E QUAIS SÃO OS SEUS PERIGOS?

Parceria
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DEMOCRACIA CRISTÃ - 
UMA HERMENÊUTICA 
CONTEMPORÂNEA
TEXTO E FOTOGRAFIAS: RUI DIAS

HAVERÁ, AINDA, ESPAÇO PARA A DEMOCRACIA-CRISTÃ, DEPOIS DO PAPEL 
CENTRAL QUE DESEMPENHOU NA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE BEM-
ESTAR, NA EUROPA DO PÓS-GUERRA? SERÁ QUE AINDA TEM UM PAPEL A 
DESEMPENHAR NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS CONTEMPORÂNEOS?

Orlando Coutinho, em Democracia Cristã – Uma Hermenêutica 
Contemporânea, retira a substância política do pontificado de 
Francisco e procura construir uma hermenêutica para ir, preci-
samente, ao encontro dos problemas dos nossos dias. O autor 
procura ir à génese filosófico-doutrinária da ideologia, retira-
-lhe a carga confessional e evidencia as marcas que a distin-
guem do socialismo, do liberalismo e da social-democracia. 
Orlando Coutinho rejeita a remissão da democracia-cristã para 
a prateleira do conservadorismo, onde normalmente é coloca-
da, e reivindica um lugar ao centro para a democracia-cristã.

Além da ligação do autor ao partido que, em Portugal, se intitula 
herdeiro da democracia-cristã - o CDS -, Orlando Coutinho 
encontrou motivação para este trabalho no “cenário político 
contemporâneo”. O autor refere-se aquilo a que normalmente 
chamamos globalização, um processo que partiu da queda do 
Muro de Berlim, “o fim do bipolarismo político”. Neste tempo, 
tem imperado “a mão invisível libertária”. Segundo Orlando 
Coutinho, isto “fez eclodir um certo niilismo, algumas discrepân-
cias sociais” e levou ao aparecimento de grupos de resistência 
que apostam em radicalismos. Era, portanto, hora de revisitar as 
velhas ideologias, no sentido de verificar da sua validade para a 
reconstrução europeia.

Se estes motivos não bastassem, Orlando Coutinho junta-lhes 
mais um: o facto de “ultimamente na academia a questão da 
democracia-cristã não ter sido suficientemente estudada”.

O livro, editado pela Lisbon International Press, resulta da tese 
de mestrado, em Filosofia Política, do autor. João Ribeiro Men-
des, o professor que, na Universidade do Minho, orientou este 
trabalho e que assina o prefácio do livro, confessa que começou 
por tentar demover o autor. Para João Ribeiro Mendes, estamos 
a viver, “agora mesmo a agudizar-se”, um democratic backsli-
ding, tanto na Europa como do outro lado do Atlântico. Relati-
vamente ao cristianismo, também se tem vindo a perceber uma 
perda de influência. Um quarto da população do mundo partilha 
do credo cristão, “em todo o caso é só um quarto, faltam os 
restantes três quartos”, aponta o professor.

A conclusão que se retira da leitura do livro, “surpreendente” 
para João Ribeiro Mendes, é que a democracia-cristã tem recur-
sos teóricos e doutrinais para nos ajudar a resolver os grandes 
problemas do nosso tempo.

©
 D

R
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No arranque para este trabalho, a ideia era fazer uma entrevista 
ao papa Francisco, “como farol da democracia-cristã”, até pelas 
abundantes intervenções públicas que faz sobre temas socais. 
As dificuldades desta empresa revelaram-se impossíveis de 
ultrapassar no período de tempo determinado para o trabalho. 
“Optou-se por uma revisão da literatura, mas sem perder de 
vista o trabalho apostólico que o papa vai desenvolvendo”.

O livro estrutura-se na forma clássica de um trabalho académi-
co, porém, a leitura é fácil mesmo para o leigo interessado em 
aprofundar o tema. Orlando Coutinho começa por enunciar o 
problema e explicar o roteiro que seguiu na sua investigação. A 
obra desenvolve-se depois em três capítulos: o primeiro em é 
lançado um olhar sobre a génese filosófica-doutrinária da de-
mocracia-cristã; no segundo são enumeradas as landmarks da 
doutrina social da igreja e explica-se como é que isto trespassa 
para a ação política; e, no terceiro, fala-se sobre os grandes 
problemas contemporâneos, pegando na “nova aragem comu-
nicativa, observando os valores cristãos matriciais, dada pelo 
papa Francisco”.

Para João Ribeiro Mendes, não há dúvida que a proposta da 
democracia-cristã perdeu influência. Para o professor de 
Filosofia no Instituto de Letras e Ciências Humanas da Univer-
sidade do Minho, “o discurso [da democracia-cristã] precisa de 
ser retrabalhado”. O diretor do Centro de Estudos do Antro-
poceno defende que há uma ocupação do espaço das ideias 
políticas pela esquerda, “nomeadamente ‘matraqueando’ que 
a esquerda possui todas as virtudes. A esquerda é ecológica, 
é humanista é progressista, portanto, tudo o que não está no 
campo da esquerda é encarado como conservador, tradiciona-
lista, elitista”. Contudo, segundo João Ribeiro Mendes, Orlando 
Coutinho revelou que a democracia-cristã possui uma visão 
moderada sobre trabalho, família, saúde e ambiente, os quatro 
grandes temas que enfrenta neste livro. O caminho da demo-
cracia para superar esta hegemonia discursiva da esquerda, 
para João Ribeiro Mendes, é “encontrar uma nova linguagem 
para pensar o político”.

Orlando Coutinho pega nas palavras de Freitas do Amaral para 
explicar a posição relativa da democracia-cristã: “quando o 
cenário político está muito radicalizado à esquerda podemos 
puxar um bocadinho mais à direita, quando a direita está em 
demasiada ascensão podemos puxar um pouco mais à esquer-
da e fazer aqui algum equilíbrio”. A democracia-cristã é vista 
pelo autor como o lugar onde se pode fazer a síntese entre os 
desafios colocados pela esquerda e pela direita.

©
 R
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De segunda a sábado, das 08h00 às 20h00

Na apresentação do livro que decorreu online, na página de Fa-
cebook do jornal Mais Guimarães, na sexta-feira, dia 5 de março, 
o autor explica porque rejeita a ideia de a democracia-cristã as-
sentar em ideais conservadores. Para Orlando Coutinho, o papa 
tem sido revolucionário, “propôs até várias revoluções”. O sumo 
pontífice “propõe aos jovens a revolução de ser feliz, de arriscar 
a constituir família e ser feliz”.

Pela profundida com que o tema da democracia-cristã face às 
questões do nosso tempo é tratado, trata-se de uma obra de 
leitura obrigatória. Aqueles que se preocupam com os temas da 
filosofia política, da filosofia social e da ética, tem aqui um ponto 
de partida estimulante para um debate renovado sobre o papel 
da democracia-cristã.
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THE BLACK MAMBA

A VOZ QUE VAI REPRESENTAR 
PORTUGAL NA EUROVISÃO

TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

THE BLACK MAMBA NASCERAM EM 
2010 ENTRE BLUES, SOUL E FUNK. 
UNIDOS PELA MÚSICA, TATANKA, 
CIRO CRUZ E MIGUEL CASAIS VÃO 
REPRESENTAR PORTUGAL NO 
FESTIVAL DA EUROVISÃO 2021.

“Love is on My Side”, o tema que vai a Roterdão com The Black 
Mamba, é uma balada composta pelo vocalista, Pedro Taborda, 
também conhecido como Tatanka. Na emissão online do even-
to, contou a história da música, uma histórica verídica de uma 
mulher que conheceram em Amesterdão.

“Esta canção é a história dela. Saiu dos países do leste cheia de 
sonhos, cheia de paixões, depois problemas de toxicodepen-
dência que a levaram à prostituição. Apesar de a vida ter sido 
tão chunga para ela, ela sempre acreditou que o amor sempre 
esteve do lado dela.”

A 55.ª edição do Festival da Canção ficou marcada por uma 
votação histórica, com mais de 70 mil votos do público e pelo 
tema vencedor não ser cantado em português. Pela primeira 
vez, Portugal leva à Eurovisão uma música cantada em inglês. 
Por esta “questão muito simples”, não esperavam a vitória. “Tí-
nhamos canções lindas em português e os únicos comentários 
não tão bons que tínhamos nas redes eram sobre a cantiga não 
ser em português.”
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Visite-nos nas redes sociais e entre em contacto connosco

Fazemos entregas ao domicílio

Barcelos

Rua da Estrada Fração C,
Loja 16 R/C, Várzea - Barcelos

Braga 1

Rua Cidade do Porto,
nº 63, Maximinos - Braga

Braga 2

Av. General Carrilho Silva Pinto,
nº 60, Tenões - Braga

Guimarães

Rua Santa Eulália, Lote 1, nº 2362,
Fermentões - Guimarães

/escorpiaointerioresoficial @escorpiaointeriores

www.escorpiaointeriores.com
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Dr. Rui Vaz
Médico desportivo

Esta guerra ainda vai perdurar ainda por largos anos e sabemos 
que teremos que ser muito pragmáticos e companheiros para 
conseguirmos navegar neste turbilhão de opiniões. Precisamos 
perceber como lidar e viver com este novo paradigma que nos 
fará crescer e rejuvenescer. A importância da disciplina de grupo 
vai ajudar a ultrapassar e minimizar o impacto social e económi-
co para os anos que se avizinham.

A Resiliência será a palavra fulcral para introduzir neste novo 
paradigma civilizacional. O Altruísmo será o “alimento” necessário 
para um crescimento estrutural e económico da nossa navegação 
futura. Ainda estamos a navegar em alto mar mas sentimos que o 
mastro da nossa embarcação está mais consistente e com capaci-
dade para resistir a novas tempestades que poderão vir no futuro.

Um ano mergulhado nesta nova realidade foi o suficiente para 
perceber o que de errado estávamos a fazer, e humildemente 
corrigir esses mesmos erros. Temos que aproveitar para alterar e 
melhorar os nossos padrões comportamentais e civilizacionais

Paulatinamente necessitamos de voltar à nossa “nova” norma-
lidade. Retomar o que deixamos para traz sem perder o sentido 
de responsabilidade. Reconstruir o que não foi possível proteger, 
capacitando de uma maior sustentabilidade estrutural e humana. 
Será um grande desafio conseguir reestruturar tudo o que não 
foi suficientemente forte para resistir a esta crise humanitária. 
Introspetivamente perceber o que correu mal e corrigir, de modo 

a sofrermos o menos possível numa futura pandemia.  
Neste momento, a sobranceria será o pior dos pecados para 
o controlo e resolução desta navegação, levando a um terrível 
desfecho deste paradigma, hipotecando o futuro das gerações 
vindouras. Importante é darmos passos consistentes e cientifi-
camente conscientes para que consigamos ganhar em qualidade 
de vida.

Já não podemos falar em “primeiro batalhão”, “inimigo”, “recrutas” 
irreverentes, mas sim em Sociedade informada dos perigos de 
dar um passos atras neste caminho que percorremos.
Percebemos que esta nova realidade só será melhor ultrapas-
sada com a colaboração de todos, independentemente do seu 
extrato social e económico. Sabemos que as “cicatrizes” decor-
rentes desta pandemia servirão para um aproximar de ideologias 
sociais e comportamentais. 

HOJE, com sentido de responsabilidade devemos incutir e exigir 
uma melhor salubridade.
A “perda” física dos nossos familiares e amigos será sentida com 
uma nostalgia e com um sentimento de dor que por vezes é 
irreparável. Perder um familiar neste contexto é de uma agressi-
vidade emocional tremenda que deixará marcar importantes para 
a vida.

Hoje temos que plantar a semente para que os nossos filhos pos-
sam ter uma Sociedade mais justa e equilibrada no futuro.

TEMPO DE
REFLEXÃO

Artigo de opinião

toda a informação na nossa página

Obituário...

Rua D. João I, n.º 23 - Guimarães 253 515 535
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“ESTA É UMA GUERRA DE
UM VÍRUS CONTRA A HUMANIDADE”

TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

ENTREVISTA
MIGUEL GUIMARÃES BASTONÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS

A “COMPLEXIDADE” DA SITUAÇÃO PANDÉMICA QUE VIVEMOS FOI UM DOS 
TEMAS EM DESTAQUE NO CONSULTÓRIO ABERTO, PROGRAMA DO MAIS 

GUIMARÃES EMITIDO NO DIA 30 DE JANEIRO.

toda a informação na nossa página

Obituário...

Rua D. João I, n.º 23 - Guimarães 253 515 535

LUÍZ FELIPE

O RELATO
DE UM

ANO DE
SUCESSIVOS

CONFINAMENTOS
TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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“O VASCO GANHOU 3 – 0 AO FLAMENGO NAQUELA NOITE. UMA CRIANÇA DE 
SEIS ANOS, DUZENTAS MIL PESSOAS, GRANDES ÍCONES DO FUTEBOL.” LUÍZ 
FELIPE NASCEU NO BRASIL E FOI PELA MÃO DO PADRINHO QUE ENTROU 

NO MARACANÃ PELA PRIMEIRA VEZ. FOI ASSIM QUE FUTEBOL ENTROU NA 
SUA VIDA E NUNCA MAIS SAIU.

Em 2020 vivia em Wuhan, o epicentro da pandemia. Uma cidade 
onde “ou é inverno ou é verão, é um calor muito forte ou muito 
frio”. Depois de treinos pelo Zoom e de um campeonato diferente, 
num lugar fechado, recorda a história em conversa com a Mais 
Guimarães.

Como é que foi estar no epicentro da pandemia quando ainda era 
quase desconhecido no resto do mundo?

O que se passou foi exatamente isso: desconhecido. Nós estáva-
mos em estágio Kunming. Ouviu-se falar alguma coisa sobre um 
vírus, mas não se sabia muito.
Cheguei no dia 22 de janeiro, se não me engano, às 20h30. Já nota-
mos algo estranho, porque, em Kunming, quando fomos para o 
aeroporto, e quando as pessoas nos viram ir em direção ao check 
in na zona de Wuhan, ouvia-se um burburinho. 

Tinha dois colegas que iam viajar no dia seguinte, já tinham tudo 
pronto. Estava em casa de manhã e sou surpreendido com uma 
chamada dos meus colegas a dizer que a cidade estava fechada, já 
não conseguiam viajar. Nós chegamos 14 horas antes do lockdown, 
de fecharem completamente a cidade. Obviamente, aí, ficamos 
presos, tivemos que ficar dentro dos nossos apartamentos. Ainda 
fui a um supermercado muito pequenino que tinha perto da nossa 
casa e já eram duas filas enormes, que nunca acontecia. Vinha até 
cá fora. Entrei logo na fila e nem sequer comprei o que eu precisa-
va. Fui comprando aquilo que estava à mão, andei sempre na fila e 
fui comprando aquilo que me chegava.
Eles, lá, não reúnem para decidir o que vão fazer, eles tomam a 
decisão. Os cinco dias seguintes foram bastante complicados. O 
tal supermercado perto de minha casa ficou sempre fechado e eu, 
com medo, também não conhecia o vírus, equipei-me todo, estava 
muito frio, fui todo tapado e tive que andar quatro quilómetros a pé 
até encontrar outro supermercado.

O regresso a Portugal era algo que certamente esperavam 
ansiosamente…

O regresso a Portugal foi uma história interessante. Um grupo de 
portugueses começou a criar um grupo e a entrar em contacto 
com a Embaixada. Foi um drama: entrar em contacto, é preciso ir 
buscar este e aquele, não havia carros, não conseguias pedir um 
táxi. E eu disse “vamos ter todos à Embaixada francesa”. Ficava 
a oito quilómetros, até conseguiríamos andá-los a pé, apesar de 
ser muito, mas havia pessoas de muito longe. Falamos com os 
chineses que trabalhavam connosco e diziam que era impossível, 
que não havia carros. Houve, depois, dois indivíduos da Embaixada 

que foram fabulosos. Alugaram duas carrinhas de nove lugares e 
vieram de Pequim a Wuhan e foram buscar toda a gente. 
O dia da viagem também foi bastante conturbado. Tivemos que 
ficar no fundo de um hotel, uma loja que nos foi cedida, muito fria. 
De lá, fomos para a Embaixada francesa e entramos nos auto-
carros que nos levaram diretamente para o aeroporto. Ninguém 

“ESTOU HÁ 10 
ANOS FORA E JÁ 
COMEÇAM A SER 
MUITOS. COMEÇAS 
A PERDER ALGUMAS 
REFERÊNCIAS, TANTO 
FAMILIARES COMO A 
NÍVEL SOCIAL.”
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espirrava, as pessoas tinham medo. Se tivéssemos temperatura ou 
alguma coisa já não viajávamos. O avião também atrasou e houve 
uma ansiedade bastante grande, mas conseguimos embarcar.

A nível psicológico sente que teve algum impacto?

Nós até estávamos bastante tranquilos. Nós só nos damos bem 
conta da situação quando chegamos a Portugal. Quando estás a 
viver a viver a situação, não tens bem noção da gravidade.
O nosso grande medo nem era o de apanhar o vírus. O nosso 
medo era ter de ficar num hospital daqueles, onde estava tudo um 
caos. No estrangeiro, sem falar a língua, ia ser muito complicado.
Quando chega a Lisboa fica no hospital voluntariamente...

Isso foi outra discussão. Eu disse “cada um faz o que quiser, eu 
vou para o hospital. Vai-se criar um estigma na minha família 
quando andarem na rua”. E por uma questão cívica, também. 
Depois acabamos por conversar todos, fomo-nos conhecendo, 
acabamos por chegar a um consenso e fizemos todos os 14 dias 
de quarentena no hospital.
Como fomos voluntários, tentaram dar-nos as melhores condições 
possíveis, mas, como era óbvio, Portugal não estava pronto para 
receber ninguém. Houve um esforço para que estivéssemos mini-
mamente bem, dentro do possível.

Foi chato. Estive nove dias preso em Wuhan no apartamento, 14 
dias preso no hospital, cheguei a Guimarães e vários meses em 
casa, volto para Wuhan e tive que estar a treinar num lugar que só 
saía ao sábado à noite, depois fui para um lugar para competição 
e estive mais 40 dias fechado. Esses sucessivos confinamentos é 
que nos deixam um bocado mais afetados, mas tem que ser.

Como é que surge o convite para ir para a China em 2016?

Tinha acabado de chegar do Kuwait e fui abordado por um empre-
sário que precisava de um coordenador para ir trabalhar no Tianjin 
Teda. Fui a uma entrevista no Porto e fiquei como coordenador 
do Tianjin Teda. Eles não tinham academia, não tinham nada, era 
um trabalho que eu tinha que começar de base, tinha que fazer as 
equipas, organizar a logística. Para mim não foi problema nenhum, 
porque trabalhei sete anos no Vitória e já fui coordenador na Ará-
bia Saudita.

Entretanto, os agentes que me levaram para Tianjin viram o meu 
trabalho, ouviram, interessaram-se, e trouxeram-me para trabalhar 
para eles. Trabalhei dois anos e meio para eles na federação de 
Hubei. Depois, acabei por me mudar, porque eles tinham um clube 
que estava na terceira divisão e trabalhei dois anos nesse clube, 
que agora acabou. O clube extinguiu-se.

O clube extingue-se porquê?

Os clubes lá ainda funcionam muito assim: têm um dono e esse 
dono investe lá o dinheiro e, quando ele se aborrece, fecha e aca-
bou. O meu clube foi exatamente isso. A empresa tinha um clube 
e tinha uma academia em Dalian. Também para reduzir despesas, 
trouxeram a academia para Hubei e fundiram. É a realidade do 
futebol chinês.
Há uma grande diferença entre ser treinador em Portugal e fora?

Grande diferença. O treinador na China é visto como um professor 
e há respeito. No final de um jogo, a equipa adversária vem toda ao 
teu banco e chega à tua beira: “obrigado, treinador”. O treinador é 
uma pessoa que ensina, que educa, que tem conhecimentos. Em 
Portugal, em alguns lados, o treinador estuda a vida toda, mas é 
sempre ignorante, não sabe nada. Apesar de termos um futebol 
mais desenvolvido, ainda temos uma maneira um bocado medie-
val de olhar para o treinador. 

Acredita que é preciso mudar mentalidades em Portugal?

É muito difícil, somos latinos, está-nos no sangue. E as coisas co-
meçam de cima. Os clubes que são mais beneficiados são aqueles 
que mais fazem barulho, que mais pressionam, que mais incitam a 
violência. Tive um jogador que vinha do Tianjin, duma lesão, fez um 
jogo e foi expulso. O castigo foram oito jogos. “Mas ele não matou 
ninguém. Oito jogos em Portugal tens de matar alguém.” Ele dirigiu 
palavras impróprias ao árbitro. Isso em Portugal é desde que co-
meça o dia até que façam 24 horas. Lá pune-se.

Há planos para o futuro? Passam pelo futebol e por Portugal?
Sou treinador de futebol e tenho 55 anos, não sou muito novo, mas 
também não muito velho. Ainda espero treinar, pelo menos, dez a 
quinze anos. Neste momento, penso mais em Portugal. Estou há 10 
anos fora e já começam a ser muitos. Começas a perder algumas 
referências, tanto familiares como a nível social. Já começo a ver 
Portugal como uma possibilidade para trabalhar.

A pandemia trouxe algum ensinamento à sociedade?

Nós temos todos memórias muito curtas. Isto quando abrir, vai 
ser como aquele cão que está preso de segunda a sábado e no 
domingo abres o portão. Vamos todos passar por uma euforia mui-
to grande. Essa euforia poderá levar-nos a um esquecimento. Mas 
acho que isso terá que ser um trabalho das escolas, do Governo, 
das empresas...

Não sou médico, sou treinador de futebol. Todo o mundo enten-
de da minha profissão, só eu é que não entendo. Temos que nos 
reeducar. Se calhar, se tivermos um bocado de civismo, quando eu 
ficar constipado, vou sair de máscara, e as pessoas vão dizer que 
já não há covid. Se calhar podemos proteger-nos mais uns aos 
outros. Que nos possamos precaver para o futuro, que sejamos 
mais solidários, mais organizados, e que tenhamos um pouco mais 
de civismo coletivo.

“O TREINADOR NA 
CHINA É VISTO COMO 
UM PROFESSOR.”
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ATRAIR O QUE 
PRETENDE

“SÃO PURAS TODAS AS EMOÇÕES QUE O CONCENTRAM E ELEVAM;
É IMPURA A EMOÇÃO QUE AGARRA APENAS UMA PARTE DO SEU SER E 

ASSIM O DISTORCE.”
RAINER MARIA RILKE

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Não há nada de místico ou mágico em definirmos a nossa 
intenção.
É simplesmente a questão de nos perguntarmos: “Será que a 
minha vida corre como eu quero?” E no caso de a resposta ser 
negativa, conceber a forma como gostaríamos que ela fosse e 
partir para a ação.

É necessário desbloquear o verdadeiro potencial do nosso cérebro 
para começar a pensar e a comportar-se de forma que o vão 
ajudar a transformar esta visão em realidade.
É essencial lembrar-lhe de que a sua intenção e o seu foco estão 
mais fortes quando os seus objetivos  estão alinhados  com 
as suas escolhas de vida e os seus valores mais íntimos. Há 
determinadas emoções que precisamos cultivar para sermos 
pessoas felizes e bem sucedidos.

Se quer realmente criar uma mudança na sua vida, faça com que a 
questão faça parte do seu ritual diário.
Ao fazer sistematicamente a pergunta: “Será que a minha 
vida corre como eu quero?”, obterá acesso aos seus estados 
emocionais mais fortalecedores numa base regular, e passará 
a criar caminhos para as emoções de felicidade, entusiasmo, 
orgulho, gratidão, alegria, empatia e amor.

Que decisões tomará? Que coisas fará? Que experiências o 
aguardam, e como o vão fazer sentir? Limite-se a lembrar-se do 
seu futuro a partir desse novo estado de Ser. Divirta-se com estas 
ideias todos os dias. Uma vez que a “sua energia vai para onde for 
a sua atenção”, quero que invista a sua atenção e a sua energia no 
seu novo futuro. Assim, tal como o seu corpo segue a sua mente 
para o chuveiro todas as manhãs (para o conhecido), se continuar 
a seguir e a integrar um novo foco, o seu corpo vai seguir a sua 
mente para o desconhecido.

A nossa experiencia de vida baseia-se naquilo em que nos 
concentramos. Quando, por exemplo, estamos em constante 
pressão, tanto o nosso cérebro como o nosso corpo são inundados 

com cortisol, a hormona do stress,  que produz um efeito 
secundário  nos glóbulos brancos , a primeira linha de defesa do 
nosso sistema imunitário.
Por outro lado, quando nos sentimos mais equilibrados  com os 
nossos objetivos e pensamentos alinhados , estamos preparados 
para o sucesso. E, nestes casos, é menos provável que sejamos 
desencaminhados pela ansiedade ou negativismo.

Aquilo em que nos concentramos determina o significado. Em 
qualquer situação, pode concentrar-se no que é positivo ou 
negativo, e encontrará sempre o que precisa. É importante referir 
aqui que a forma de pensar irá adaptar-se em conformidade com 
o contexto em que está inserida. Todos experienciamos diferentes 
formas de pensar nas diversas áreas da nossa vida, dependendo 
dos estímulos externos que possam despoletar um modo 
particular de encararmos determinada situação.

Como acha que seria o seu dia com estados emocionais positivos?

Esta mentalidade provem da vontade de mudar os padrões 
de pensamentos e arranjar espaço para novos padrões, o que 
depende da sua capacidade para descartar crenças e suposições 
antigas e acolher  novas evidencias e ideias.
Temos mesmo esse poder à nossa disposição todos os dias. A 
qualquer momento.
A qualquer altura, as perguntas que se faz a si próprio podem 
moldar a sua perceção de quem somos, do que somos capazes de 
fazer e do que estamos dispostos a fazer para realizar os nossos 
sonhos.

Na vida, como na ciência, o progresso acontece de forma mais 
natural se estiverem dispostos e disponíveis para largar crenças 
antigas e abraçar a mudança.
Se continuar a fazer perguntas, qualquer que seja, continuará a 
obter respostas. Só precisa de criar uma pergunta melhor para 
obter uma resposta melhor.
Lutar por uma transformação a nível pessoal requer uma 
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Paula Teixeira
Terapeuta

honestidade inflexível face ao nosso pensamento, bem como toda 
a disponibilidade para mudar a forma de pensar.
É preciso que tenha uma força de vontade para se disciplinar a 
pensar de forma mais consistente e começar a experimentação do 
seu próprio processo.

Este processo implica romper a sua dependência química (pelo 
menos temporariamente) em relação às mesmas emoções 
que costumavam guiar os seus pensamentos, e parar de se 
sentir dessa forma para prestar atenção tridimensional da 
matéria (a partícula), e em vez disso, a dedicar à energia (onda). 
Provavelmente não o surpreenderá muito saber que essas 
experiências provocam mudanças significativas no nosso cérebro. 
E, assim quw o cérebro ganha coerência. Você ganha coerência. 
Quando o seu cérebro fica ordenado, você fica ordenado, quando 
funciona bem, você funciona bem.
Uma vez que as ondas coerentes são mais coordenadas, são 
também mais poderosas, pode dizer-se que falam a mesma 
língua, seguem o mesmo ritmo, partilham a mesma frequência 
e, por isso, é-lhes mais fácil comunicar estão literalmente no 
mesmo comprimento de onda. Quando as ondas cerebrais são 
incoerentes, por outro lado, as mensagens eletroquímicas ou 
os sinais que enviam a várias parte do corpo e do cérebro são 
confusos levando o corpo a não conseguir operar num estado 
equilibrado e otimizado.

Ninguém está destinado a ser de uma certa forma para o resto da 
vida, e que não estamos condenados  pelos nossos genes, pelo 
contrário somos seres maravilhosos de adaptabilidade e mudança.
Sempre que aprendemos algo de novo, surgem diante de nós 
possibilidades únicas de que até então não estavamos cientes e, 
consequentemente, mudamos. A isto chama-se conhecimento, e o 
conhecimento faz com que não vejamos as coisas como elas são, 
mas como nós somos.
Este é o processo de aprendizagem e, quanto mais aprendemos 
mais ligações sinápticas estabelecemos no nosso cérebro.

Assim, se nos derem as instruções adequadas quanto ao que fazer 
e se seguirmos as indicações e o fizermos devidamente , estamos 
a criar novas experiencias. A experiencia enriquece os circuitos 
cerebrais.  Assim que esses novos circuitos se organizam em 
novas redes do cérebro, este produz um químico. A este químico 
chama-se sensação ou emoção. 
Isto quer dizer que, no instante em que sente liberdade, 
abundancia, gratidão e alegria devido ao acontecimento novo, 
está a ensinar quimicamente ao corpo aquilo que a sua mente já 
entendeu intelectualmente.

Quando fez algo tantas vezes que o corpo sabe fazê-lo tao bem 
quanto a mente (como por exemplo conduzir ou andar de bicicleta) 
, isto torna-se automático, natural e sem esforço, ou seja, torna-se 
uma competência e um hábito. 

O efeito secundário dos seus esforços repetidos não só alterará 
quem é, como deverá a começar a criar possibilidades na sua vida 
que refletem tais esforços.

PERGUNTAS PODEROSAS QUE PROMOVEM
POSSIBILIDADES DIFERENTES

Anotem as vossas respostas de forma espontânea. Este processo, 
como outros, requer abertura e honestidade para se identificarem 
e reconhecerem.

1. Em relação ao que é que eu me sinto feliz, na minha vida, 
agora?

2. O que me deixa entusiasmado?
3. O que me deixa orgulhoso?
4. O que mais aprecio?
5. O que me faz ter empenho?
6. O que me faz amar?

Sentiram-se desafiados e a refletir?

Estas perguntas tem a pretensão de romper com o seu hábito 
de pensamento negativo, o que pode ajudá-lo a ser mais ativo, 
aperfeiçoando, assim, o crescimento, inteligência, criatividade e as 
aptidões.

As perguntas tem o poder de afetar as suas convicções e com 
elas o que considera possível ou impossível, podendo treinar e 
melhorar.
Anthony ROBBINS escreveu no seu livro “Desperte o Gigante que 
há em si”: “Se se sente triste, só há um motivo: é porque está a 
eliminar todas as razões que pode ter para se sentir bem. E se se 
sente bem, é porque está a eliminar todas as coisas más em que 
poderia estar a concentrar-se.”

A emoção é energia em movimento, e as emoções elevadas 
comportam uma frequência mais altas do que as outras.
Por isso, se quiser criar mudanças, tem de o fazer a partir de um 
nível de energia superior à culpa, superior à dor, superior ao medo, 
superior à fúria, superior à vergonha, superior à humilhação.
Sempre que sintonizar a energia do seu futuro no momento 
presente, estará a atrair o seu futuro para si.

Se o fizer muitas vezes, e se o fizer corretamente, irá alterar a sua 
biologia de uma realidade passado-presente para uma realidade 
futuro-presente.
Ou seja, irá transformar o seu cérebro: em vez de ser um registo 
do passado, passará a ser um mapa do futuro. Ao mesmo tempo, 
ao ensinar emocionalmente o seu corpo como será esse futuro no 
momento presente, estará a recondicionar o corpo com esta nova 
emoção elevada. Isto significa começar a usar biologicamente o 
seu futuro. É esta a energia que tem de estar disposto a sintonizar.

Quando o Dr. Joe Dispenza escreveu: “ O pensamento que estiver 
na mente torna-se a experiência.”, eu aplaudi!

"Acredito que quanto mais sei sobre mim, mais profunda a 
minha conexão pode ser com a comunidade. 
Adoro perceber novas formas de pensar e explorar ideias e 
conceitos com as pessoas através da escrita".

IAHP Certified Therapist
Cranial Sacral Theraphy 
International Certified PNL 
Human Design Analyst Student
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bvg lançam campanha para
compra de nova ambulância

Investigadora de São Martinho de 
Sande vence prémio Jovem Biofísico

Supercomputador vai ser 
instalado no Avepark

“Fake Wounds” é o single de 
estreia de What Lies Ahead

BREVES

O supercomputador representa um investimento global de 40 
milhões, a realizar em dois anos. O projeto arranca em 2021 e é 
parte de uma candidatura da Fundação de Ciência e Tecnologia e 
do Ministério da Ciência.

Domingos Bragança explicou que o equipamento “dá resposta 
à sociedade e economia digital” e destacou o papel de António 
Cunha na vinda deste equipamento para o concelho.
O supercomputador é cedido pela Universidade do Texas, nos Esta-
dos Unidos e visa estimular a participação de Portugal nas redes e 
consórcios europeus envolvidos no desenvolvimento e na utilização 
de computação.

A música retrata a “necessidade de agradar e de cumprir expec-
tativas, que nada mais nos traz para além da falsa sensação de 
realização e sucesso e de uma anulação da nossa identidade”.

Sobre o videoclip, a banda afirma: “seguimos tão firmes nas más-
caras que adotamos, que nos vamos esquecendo de quem somos, 
dos nossos sonhos e ambições, e do que nos torna distintos.”
Este videoclip que retrata um atleta “que vive da admiração e do 
reconhecimento externo e que, inevitavelmente, fica preso no 
vazio quando o padrão muda e passam a ser outros os objetos de 
admiração.”

Em “tempos difíceis como o que estamos a viver”, a compra de 
uma nova ambulância tem como principal objetivo “melhorar a 
prestação de serviços à população”, afirma João Pedro Castro.

Bento Marques, comandante da corporação vimaranense reve-
lou que, desde o início da pandemia, os bombeiros “têm passado 
momentos difíceis no transporte de doentes”, tendo chegado a 
transportar mais de 1.700 casos suspeitos de covid-19 desde o 
início da pandemia.
A nova ambulância, cujo custo ronda os 80.000 euros, permitirá 
também transportar doentes de cuidados intensivos, por esse 
motivo o seu valor é mais elevado.

Ana Rita Araújo, investigadora do Grupo de Investigação 3B’s da 
Universidade do Minho foi galardoada pela Sociedade Portuguesa 
de Biofísica com o Prémio Jovem Biofísico 2021.

O estudo da investigadora, doutorada em Engenharia de Tecidos 
-Medicina Regenerativa e Células Estaminais, foi desenvolvido no 
âmbito da tese de doutoramento orientada pelo professor catedráti-
co Rui L. Reis e pelo investigador Ricardo Pires.

A investigação procura usar compostos naturais, presentes na corti-
ça, para controlar, eventualmente curar, a doença de Alzheimer. 
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PANDEMIA: 
CRISE VIRA 
OPORTUNIDADE 
PARA O SETOR 
TÊXTIL

REPORTAGEM DE:
ELISEU SAMPAIO
FILIPA ROCHA
JOANA MENESES
LUÍS FREITAS 
RUI DIAS © JOÃO BASTOS
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MÁRIO JORGE MACHADO, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO 
DE PORTUGAL (ATP), REVELA À MAIS GUIMARÃES AS DIFICULDADES DO 
SETOR. QUEBRAS DE ATIVIDADE, VOLUME DE NEGÓCIOS, FATURAÇÃO 
REDUZIDA E DESINTERESSE POR PARTE DA GERAÇÃO MAIS JOVEM.

Que impacto teve a pandemia no setor têxtil? (Quais os setores 
mais e menos afetados)

Ao longo deste ano de pandemia, o setor viveu momentos de 
grande instabilidade, com uma quebra abruta da sua atividade 
em março, abril (-42% do valor exportado), maio, seguida de uma 
ligeira recuperação até agosto, voltando de novo a deteriorar-se 
de forma mais negativa em outubro e novembro do ano passado. 
Considerando o barómetro das exportações (que representam 
em média cerca de 70% do volume de negócios desta indústria), 
no último ano, o setor perdeu 11% no valor exportado (equivalen-
te a menos 572 milhões de euros), tendo alcançado os 4.643 mi-
lhões de euros. Apesar de não termos indicadores oficiais, as esti-
mativas apontam para uma quebra na mesma ordem no volume 
de negócios, o que significará menos 850 milhões de euros em 
termos de faturação do setor. Ainda termos de atividade, medida 
pelas exportações, há a assinalar que dentro do setor, o vestuá-
rio, foi a atividade mais penalizada, com uma quebra de 17% face 
ao ano anterior (menos 542 milhões de euros exportados). Ape-
sar das medidas de apoio às empresas limitarem o despedimento 
em determinadas condições, de acordo com o IEFP, o desem-
prego registado em janeiro de 2021 (últimos dados disponíveis) 
aumentou no sector, com mais 2.534 desempregados do que o 
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“O SETOR VIVEU 
MOMENTOS 
DE GRANDE 

INSTABILIDADE”

verificado em janeiro de 2020. A indústria de vestuário encontra-
-se no ranking das 10 atividades que registaram maior número de 
desempregados neste período.

A adaptação de algumas unidades à produção de máscaras e 
outros materiais de proteção, até que ponto serviu para diminuir 
o impacto da pandemia?

Conseguiu amenizar em determinada medida. Por exemplo, as 
exportações de equipamentos de proteção individual para o 
combate à COVID 19 foram avaliadas em cerca de 189 milhões 
de euros. Caso não tivéssemos este valor, as exportações do 
setor teriam sido de 4.453 milhões de euros, ou seja, menos 761 
milhões de euros, e a queda teria sido de quase 15%, comparan-
do com 2019. Naturalmente, o impacto fez-se igualmente sentir 
nos restantes indicadores de atividade. 

Registaram alguma alteração dos mercados dos têxteis portu-
gueses?

Espanha e Itália foram os mercados que registaram maior im-
pacto em termos das exportações de têxteis de vestuário. Para 
Espanha exportámos menos 25% (menos 392 milhões de euros) 
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e para Itália menos 13% (menos 43 milhões de euros), valores 
que não foram compensados por exemplo com os aumentos 
registados em França (acréscimo de 34 milhões de euros), na 
Dinamarca (mais 6 milhões de euros) ou na Alemanha (mais 4,9 
milhões de euros), apenas para dar alguns exemplos. Por outro 
lado, registámos alguns bons desempenhos em mercados não 
comunitários, como por exemplo a Austrália (mais 2,4 milhões 
de euros, +15%), a Nicarágua (mais 2,3 milhões de euros, + 67%) 
ou a Suíça (mais 1,8 milhões de euros, +3%). Desta forma, as 
exportações para destinos extracomunitários aumentaram 26% 
e para países comunitários caíram 19%. Respetivamente, agora 
representam 26% e 74% do total das exportações do setor.

O setor têxtil é atrativo para os trabalhadores? Há problemas na 
captação de mão-de-obra?

É verdade que a indústria em geral tem uma conotação mais 
negativa do que os serviços e isso tem algum impacto sobre-
tudo quando falamos de jovens. É uma questão de cultura da 
nossa sociedade e não está relacionada apenas com questões 
salariais, quando por exemplo um jovem prefere trabalhar numa 
loja, num centro comercial, por turnos, com o salário mínimo 
base, em detrimento de uma qualquer profissão na indústria, 
por vezes, com melhores condições salariais e sem trabalhar 
ao fim de semana. Antes desta crise, vivíamos um período de 
expansão e na altura algumas atividades tiveram algumas difi-
culdades de recrutamento para algumas profissões. No entanto, 
a indústria tem estado a sofrer uma enorme mudança, muito 
mais orientada para a inovação, I&D, design, sustentabilidade, 
digitalização e isso é um fator de enorme atratividade e vai com 
certeza ajudar a melhorar a imagem e perceção que os jovens 
e as famílias têm de uma forma geral da indústria. A ATP tem 
vindo a desenvolver várias iniciativas para promover a imagem 
do setor quer em termos nacionais, quer em termos internacio-
nais, sendo fundamental que os vários agentes, entre os quais, 
a própria comunicação social, sejam envolvidos neste processo. 

Qual o caminho para o futuro do setor têxtil?

A Indústria Têxtil e Vestuário Portuguesa já demonstrou várias 
vezes que é uma indústria resiliente e que tem as capacidades 
necessárias para se reinventar e conseguir aproveitar as oportu-
nidades que surgem. O facto de estarmos próximos dos gran-
des mercados de consumo, a relação de confiança que temos 
com os clientes, o conhecimento que temos no desenvolvimen-
to de produtos e serviços, que vão desde o design à logística e 
entrega dos produtos nas lojas, passando pelo desenvolvimento 
e produção, respondendo e superando as necessidades dos 
clientes, a flexibilidade e a capacidade de resposta rápida, a 
capacidade de inovação, investigação e desenvolvimento e as 
boas práticas em termos de responsabilidade social e sustenta-
bilidade, entre outros atributos, continuarão a ser determinan-
tes na retoma e no sucesso deste setor no futuro.

"A INDÚSTRIA TEM ESTADO A SOFRER 
UMA ENORME MUDANÇA, MUITO 
MAIS ORIENTADA PARA A INOVAÇÃO, 
I&D, DESIGN, SUSTENTABILIDADE, 
DIGITALIZAÇÃO"

Que avaliação faz dos apoios do governo, dos que podem ser 
assumidos pelos empresários do setor?

Os apoios do Governo foram e são manifestamente insufi-
cientes face às necessidades da economia e das empresas. 
As medidas de apoio foram chegando tarde, desajustadas 
das necessidades e criando injustiças entre as atividades e as 
empresas. É por isso que a ATP tem vindo a reivindicar junto do 
Governo mais apoios, simplificação das regras, ajuste às neces-
sidades, menor burocracia, mais agilidade e mais justiça. Por 
exemplo, desde o início do ano, altura em que a situação voltou 
a agravar-se e as medidas de confinamento foram reforçadas, 
teria sido fundamental que o Lay off Simplificado, medida que 
vigorou na primeira vaga, estivesse disponível a todas as em-
presas, de todas as atividades. No nosso caso, não faz qualquer 
sentido, apenas as atividades encerradas por regulamentação, 
neste caso, as lojas, poderem aceder à medida, quando todas 
as atividades que estão a montante e igualmente afetadas não 
o poderem fazer. É uma tremenda injustiça. Outra medida que 
tem sido fortemente criticada pelas empresas e que a ATP tem 
feito uma enorme pressão para mudar, infelizmente sem resul-
tados, está relacionada com o encerramento das escolas, e o 
facto de o apoio para assistência à família ter de ser suportado 
em parte pelas empresas, que ficam sem os trabalhadores, sem 
geração de valor por parte destes e ainda têm de suportar parte 
do seu custo. É outra situação de enorme injustiça e verdadeira-
mente incompreensível.
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Algumas empresas converteram as suas linhas de produção 
a passaram a criar máscaras, batas, e todo o equipamento 
médico que era necessário. O próprio Centro Tecnológico das 
Indústrias do Têxtil e do Vestuário (Citeve) desafiou as empre-
sas do setor têxtil para que produzissem equipamentos de 
proteção individual.

Joaquim Almeida, fundador e CEO da JF Almeida, diz à Mais 
Guimarães que, em março de 2020, apanharam um susto. Pen-
saram “que o mercado ia ter uma quebra brutal”. Uma empresa 
que se orienta para o têxtil lar e para a exportação.

A empresa teve “anulação de encomendas ou protelação”, mas 
houve, ainda, uma “quebra de produção também por falta de 
pessoal”. A pandemia obrigou a que muitos funcionários se 
vissem obrigados a ficar em casa. Isolamentos profiláticos, 
quarentenas ou cuidar de outros familiares, fizeram com que se 
sentisse a falta de pessoal.

Angelino Salazar, fundador da Carcil, uma empresa que se 
dedica à roupa interior masculina e feminina, vai mais longe. 
Conta que está a trabalhar com menos 25% das funcionárias. 
“Na indústria da confeção, a maior parte são mulheres. Os 
filhos estão em casa, fica tudo em casa”, desabafa. Contou que 
“98% dos pagamentos que a Segurança Social está a fazer às 
pessoas que estão a vigiar os filhos são para mulheres. Temos 
um país machista, que quem vigia os filhos são as mulheres.” A 
pandemia, acredita, veio mostrar-nos “algumas coisas que não 
estávamos à espera”. 

VÁRIAS FORAM AS EMPRESAS QUE, EM MARÇO DE 2020, PARARAM. 
VIRAM OS NEGÓCIOS ESTAGNADOS E SENTIRAM NECESSIDADE DE SE 

TRANSFORMAREM E RENOVAREM A SUA MONTRA. 

O SUSTO DE 
MARÇO DE 2020
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SCarla Augusta, responsável pelo desenvolvimento de produto da 

António Salgado, partilha da opinião. “O impacto que sentimos 
mais foi na confeção. Foram para casa não por terem covid, mas 
para tomar conta dos filhos.”

AS MÁSCARAS “NÃO IAM RESOLVER O 
PROBLEMA”

Produzir máscaras foi, segundo Joaquim Almeida, apenas “para 
resolver um problema da sociedade. Não é negócio.” Admite que 
foi um investimento muito curto.

Na Carcil acreditaram que “era uma coisa nova, ninguém estava 
à espera”, motivo pelo qual se adaptaram e, depois de parados, 
entre março e abril, começaram a produzir máscaras e alguns 
produtos de proteção. Foram três meses a trabalhar em másca-
ras certificadas. “Naquela altura pensávamos que ia ser para o 
futuro, mas passado algum tempo as encomendas começaram 
a vir outra vez. Vimos que aquilo não ia servir e não ia resolver o 
problema da indústria têxtil e das confeções.”

“As máscaras vieram numa altura certa.” O teletrabalho, e 
muitas vezes o ficar em casa, mudou aquilo em que as pessoas 
gastavam dinheiro. Angelino Salazar exemplifica, “no teletra-
balho é evidente que não gastam tanta moda, mas houve um 
boom muito grande nos pijamas, têxtil lar, roupa para a cama. 
As pessoas estavam em casa e sentiam que faltavam essas 
coisas.” Contudo, as pessoas aperceberam-se que a produtivi-
dade, em casa e de pijama, não era a mesma, pelo que houve 
necessidade de “roupa normal”.

Três meses “num impasse”, diz Carla Augusta. Fabricaram más-
caras certificadas, mas “o mercado começou a ficar saturado”. 
Contudo, admite que a faturação foi “quase a mesma do ano 
anterior”. Conseguiram recuperar e a partir de junho, consegui-
ram “quase atingir o patamar” pretendido.

O foco na António Salgado é a produção de artigos têxteis para 
o lar, motivo pela qual Carla acredita que o “mercado está bom. 
No têxtil lar estamos a trabalhar bem, talvez pelas pessoas pas-
saram mais tempo em casa. Estamos a ter bastante procura.”

“HÁ MUITAS ENCOMENDAS, MUITO 
TRABALHO”

“O nosso Governo esteve bem. Fomos gerindo da melhor forma, 
com layoff e sempre na esperança de que isto iria passar. Feliz-
mente, a partir de abril, as coisas voltaram ao seu normal a nível 
de vendas”, conta Joaquim Almeida.

A pandemia, acredita o CEO da JF Almeida, veio mostrar que “na 
Europa o que resta é Portugal e pouco mais na indústria têxtil”. 
Angelino Salazar parece concordar. “As grandes marcas, como 
não podem fazer deslocações para feiras e ver artigos, estão a 
comprar mais perto. É um dos fatores que está a contribuir para 
muitas encomendas aqui na Europa. É por isso que há um boom 
muito grande de encomendas em Portugal.”

Na incerteza do futuro, António Leite, comercial da António 
Salgado, mostra-se otimista, uma vez que as pessoas aprende-
ram a valorizar mais as suas casas. “As perspetivas são boas, 
porque as pessoas passam mais tempo em casa. Dão mais 
atenção àquelas coisas que fazem falta em casa e começaram 
a olhar mais para as camas, para os sofás, falta uma manta ali, 
uma almofada decorativa acolá. O negócio, tendo em conta o 
panorama geral, tem corrido bem”.

“Pelo menos a dois, três anos, a perspetiva é boa”, garante o 
empresário têxtil Angelino Salazar. “Mesmo com os problemas 
todos, 2020 até nem foi um ano muito mau. A maior parte das 
empresas, a partir de outubro, deixaram de fazer máscaras 
e começaram a fazer as coleções e aquilo para que estavam 
vocacionados. Há muitas encomendas, muito trabalho. Pode 
haver um setor ou outro da indústria têxtil que possa ter menos, 
mas a maior parte está com trabalho. Aqui temos trabalho até 
setembro, e ainda vamos no início do ano. Nos outros anos não 
tinha esta perspetiva de bons negócios. Este ano é um ano bom 
para o que estamos vocacionados.”
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Fonte: ATP

2020 EM NÚMEROS

Quebra de 11% face a 2019 
(equivalente a menos 572 
milhões de euros)

Setor com acumulado de 
exportações no valor de 
4.643 milhões de euros

Empresas exportaram 
189 milhões de euros em 
equipamentos de proteção 
individual para o combate à 
covid-19

Exportações de vestuário 
caíram 17% (incluindo os EPI 
nesta categoria)

Exportações de têxteis-
lar e outros artigos têxteis 
confecionados, entre os 
quais as máscaras têxteis, 
cresceram 14%

Exportações para destinos 
extracomunitários 
aumentaram 26% e para 
países comunitários caíram 
19%

Espanha (-25%) e Itália 
(-13%) foram os destinos que 
registaram maiores quebras.

França, Dinamarca e 
Alemanha foram os destinos 
com melhores desempenhos

Importações de têxteis e 
vestuário registaram quebra 
de 14%

Saldo da balança comercial 
do setor é de 830 milhões de 
euros

EXPORTAÇÕES
TÊXTEIS E VESTUÁRIO 
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Ricardo Costa

Vivemos tempos de grande indefinição e de insegurança a vários 
níveis. Desde logo na definição do caminho que devemos percor-
rer. Que fatores exógenos e endógenos deveremos ter em conta 
no futuro? Que economia encontraremos no pós-pandemia? Que 
mudanças conjunturais e estruturais encontraremos? Que variá-
veis deveremos ter em conta para a redefinição da estratégia? 
Que fatores políticos, sociais, culturais e tecnológicos deveremos 
levar em linha de conta para a definição do novo caminho a 
percorrer? Como devemos avaliar as Forças de Porter tendo em 
conta esta turbulência? Que barreiras à entrada? Que produtos 
substitutos? 

Que dados devemos ter em conta para conseguirmos uma 
análise swot fidedigna, no que diz respeito às suas ameaças e 
oportunidades?

Todas estas perguntas terão seguramente respostas diferentes, 
dependendo do analista e do seu nível de conhecimento, mas há 
uma certeza: a economia pós-pandemia não será seguramente 
igual.  

Se as respostas às perguntas podem ser diferentes, a realidade 
que se impõe é seguramente a mesma. 

A PERSONALIZAÇÃO DA ECONOMIA, 
A DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA E 
O E-COMMERCE, SÃO REALIDADES 
E CONTEXTOS QUE FAZEM PARTE 
INTEGRANTE DO ECOSSISTEMA 
ECONÓMICO QUE ENCONTRAMOS. 

A Europa apresenta hoje duas tendências que têm uma interde-
pendência natural e que devem ser exploradas a nível nacional. 
Uma é a questão da resiliência e a outra é a do desenvolvimen-
to regional. Por um lado, o desafio de tornar a indústria mais 
resiliente e por outro o de a tornar mais próxima do consumidor. 
Neste contexto, existem três características que podem ditar a 
competitividade da indústria e que se encontram diretamente 
ligadas: o elevado valor acrescentado, a resiliência e a sustenta-
bilidade.

Portugal deve aproveitar as oportunidades decorrentes das 
tendências de crescimento da fabricação flexível, da customi-
zação, promover a integração de soluções e a resposta rápida 

para se diferenciar, desenvolvendo simbioses entre materiais e 
tecnologias, fazendo uso das suas fortes e diversificadas com-
petências em engenharia, e criar produtos/soluções de alto valor 
acrescentado, focando-se na diversidade, com elevada variedade 
e reduzido volume. Para tal, é exigido um esforço de multidiscipli-
naridade, formação e de trabalho em rede.

Pela dimensão e características das empresas portuguesas, exis-
tem grandes oportunidades e potencial competitivo em equipa-
mentos para pequenas séries e sistemas customizados (automa-
ção flexível, robótica, sensores, inteligência nos equipamentos), 
com elevada capacidade de incorporação das tecnologias de 
transformação digital nos equipamentos. 

As empresas portuguesas devem apostar numa abordagem de 
empreendedorismo tecnológico e mais qualificado, em que as 
tecnologias de transformação digital são essenciais. É funda-
mental uma aposta no conhecimento para a produção de células 
produtivas e integração de tecnologias para a produção customi-
zada e flexível, a custos de produção em massa.

O edificado do estado/autarquias locais, ao serviço das empre-
sas, deverá congregar um conjunto de eixos que se articulam 
com as linhas condutoras essenciais de projetos de inovação 
para a Indústria de todo país, não esquecendo os recursos 
endógenos de cada distrito/região. Neste sentido e comple-
mentarmente aos serviços a instalar, esta infraestrutura deverá 
igualmente ser capaz de: agregar e promover o tecido económico 
dos concelhos no panorama nacional e internacional; potenciar o 
turismo cultural e industrial dos territórios; associar a imagem de 
dinamismo industrial à história das cidades; reforçar e promover 
a atratividade dos territórios através da difusão dos seus produ-
tos, tradições e atividades culturais; elevar a imagem de marca 
dos concelhos a um nível superior, numa constante busca pela 
excelência; intensificar a atratividade dos municípios na captação 
de novos investimentos nacionais e estrangeiros; estimular o em-
preendedorismo empresarial já existente e promover a responsa-
bilidade social empresarial.

Em suma, devemos promover a criação de valor para preparar o 
futuro sem esquecer o presente, apostando em marcas e paten-
tes, I& D com materialização na economia real, design e reforço 
de parcerias internacionais. A aposta na diferenciação da identi-
dade de cada território permitirá a alavancagem da economia. O 
futuro vence-se agora!

Ricardo Costa, vereador responsável pelo Desenvolvimento 
Económico na Câmara Municipal de Guimarães.

INDÚSTRIA - O FUTURO 
VENCE-SE AGORA!

Artigo de opinião
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“FRUTO DO CONFINAMENTO
AS PESSOAS VOLTARAM-SE

PARA A CASA”
Paulo Coelho Lima, CEO e administrador da Lameirinho

FUNDADA POR JOAQUIM MARTINS COELHO LIMA,  A 12 DE MAIO DE 1948, EM 
PEVIDÉM, A COMPLETAR EM BREVE 73 ANOS DE ATIVIDADE ININTERRUPTA, 
A LAMEIRINHO É UMA DAS MAIS ANTIGAS E MAIORES UNIDADES 
INDUSTRIAIS DO SETOR TÊXTIL DO PAÍS.

A partir das suas instalações em Guimarães, com aproximada-
mente 200 mil m2, a empresa produz artigos têxtil-lar para as 
mais reputadas marcas internacionais, nos segmentos cama, 
mesa e banho. É atualmente uma marca de valor acrescentado 
reconhecida internacionalmente. No mercado interno foi dis-
tinguida recentemente com o “Prémio Cinco Estrelas”, como a 
marca de têxteis-lar preferida pelos portugueses pelo 4º ano 
consecutivo.

Lameirinho é uma marca com história, de cariz familiar, de uma 
das famílias com maior tradição na área têxtil portuguesa – a famí-
lia Coelho Lima - que já vai a caminho da quarta geração.

Paulo Coelho Lima, filho do comendador Albano Coelho Lima, e 
neto do fundador da empresa, em conversa com a Mais Guima-
rães, confessa que 2020, o ano da pandemia, foi desafiante para a 
empresa que, nos primeiros meses foi afetada pelo “fator surpresa 
das incertezas que a situação causou a nível mundial”. Para o ad-
ministrador, deu-se uma suspensão e cancelamento de encomen-
das imediatamente a seguir aos primeiros “lockdown” europeus 
e americanos, os principais destinos dos produtos Lameirinho. Já 
numa segunda fase, o que se verificou foi o contrário, segundo 
Paulo Coelho Lima, “fruto do confinamento as pessoas voltaram-
-se para a casa, procuraram renovar e melhorar a sua qualidade 
de vida dentro de portas e isso refletiu-se nas vendas de artigos 
têxtil-lar de uma forma positiva. Assim terminámos o ano de 2020 
com um volume de faturação na ordem dos 60 Milhões de euros”. 

“OS NOSSOS MERCADOS MAIS 
IMPORTANTES CONTINUAM A SER 
EUA, UK E FRANÇA. EM TODOS 
ELES SE VERIFICOU CRESCIMENTO, 
ESPECIALMENTE NO SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2020”.
Paulo Coelho Lima, CEO e administrador da Lameirinho

Na Lameirinho, unidade que possui atualmente mais de sete 

centenas de colaboradores, a pandemia trouxe a necessidade de 
uma alteração imediata de procedimentos. Ao nível comercial, e 
habituada a marcar presença nas principais feiras internacionais do 
setor, a empresa “teve que se reinventar, criando mostras digitais, 
que funcionaram muito bem”. 

Mas Paulo Coelho Lima revela também que “dada a imprevisibili-
dade da situação” na área industrial todas as unidades acabaram 
por ser afetadas, uma vez que se tornou necessário fazer uma boa 
gestão dos recursos humanos por “situações pontuais de absen-
tismo” devido, sobretudo, aos isolamentos profiláticos ou apoios 
familiares que os colaboradores se viram forçados a garantir. As 
lojas físicas, que a marca dispõe em Guimarães e em vários pontos 
do país, tiveram que ser encerradas de acordo com os estados de 
emergência que foram decretados, mas a loja online da empresa 
apresentou-se como alternativa aos consumidores, estando, atual-
mente, “a funcionar acima do expectável”.
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“DADO O AUMENTO DA PROCURA DE 
TÊXTIL LAR A NÍVEL MUNDIAL, TIVEMOS 
QUE NOS ADAPTAR NO SENTIDO DE 
SATISFAZER AS ENCOMENDAS DOS 
NOSSOS CLIENTES”
Ainda sobre a chegada da pandemia, tal como muitas outras 
unidades têxteis vimaranenses, a Lameirinho produziu também as 
suas próprias máscaras sociais, devidamente certificadas. “Abra-
çámos este projeto (da produção de máscaras) por uma questão 
de necessidade interna, para os colaboradores da empresa, e 
acabámos por as disponibilizar para venda nos nossos canais. Em 
termos de resultados, salvaguardámos a proteção da nossa equi-
pa. Em termos de vendas não foi expressivo, nem era esse o nosso 
objetivo”. Diz Paulo Coelho Lima.

Relativamente aos apoios disponibilizados pelo Estado às empre-
sas, o CEO da Lameirinho diz que “sendo este um acontecimento 
sem precedentes, foram os apoios possíveis na altura”. No entanto, 
considera importante mencionar, que “não houve por parte do 
Governo celeridade em encontrar uma solução para a retirada 
abrupta (no início da pandemia em Portugal) da cobertura dos 
seguros de crédito, situação muito penalizadora para as empresas 
exportadoras”.
Relativamente à captação de mão-de-obra, o administrador ga-
rante que a empresa não tem sentido dificuldades, devido ao facto 
de este setor se ter tornado “mais atrativo, especialmente por ser 
cada vez mais moderno, organizado e dinâmico”. 

Quanto ao futuro da indústria têxtil, Paulo Coelho Lima, acrescenta 
que “é um sector que, como muitos outros, tem que estar cons-
tantemente a reinventar-se, procurando colocar no mercado um 
produto diferenciador, mantendo a aposta na qualidade e estando 
constantemente atento ao serviço ao cliente”.
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TÊXTEIS LAR NÃO
TÊM MÃOS A MEDIR

O SETOR DO TÊXTIL LAR VAI DE VENTO EM POPA. APESAR DA CRISE 
PROVOCADA POR UM ANO DE PANDEMIA, O SUBSETOR DO TÊXTEIS LAR 
ESTÁ A VIVER UM MOMENTO MUITO BOM, COM AS VENDAS EM ALTA. O 
PROBLEMA QUE AS EMPRESAS DO SETOR ENFRENTAM, NESTE MOMENTO, É 
A DIFICULDADE DE DAR RESPOSTA ÀS ENCOMENDAS.

“Para grande surpresa nossa, a pandemia acabou por beneficiar 
muito o têxteis lar”, afirma Irene Silva, agente têxtil na empre-
sa Junaman, sediada no Estoril, mas com a sua base avançada 
para o têxtil em Urgezes.

Com base nos dados do INE relativamente às exportações 
portuguesas de produtos têxteis e de vestuário, nos primeiros 
oito meses de 2019 as primeiras cinco posições (com uma quota 
conjunta de 83%) foram ocupadas por: vestuário de malha com 
uma proporção de 41%; vestuário exceto malha, normalmente 
referenciado como vestuário em tecido, com uma proporção de 
19%; outros têxteis confecionados, que inclui a grande parte dos 
têxteis lar, com uma proporção de 12%; tecidos impregnados e 
revestidos, com uma proporção de 6%; e pastas, feltros, falsos 
tecidos e cordoaria, com uma proporção de 5%.

De acordo com os dados preliminares, há duas alterações signifi-
cativas ao nível da representatividade das exportações dos cinco 
principais produtos: a quebra de representatividade do vestuário 
em tecido, que perdeu cerca de 2,7 pontos percentuais (p.p.) após 
registar uma descida de 25,8%; e o aumento dos outros têxteis 
confecionados, que conquistaram cerca de 4,0 p.p. de representa-
tividade.

Irene Silva confirma, pela sua experiência no terreno, esta ten-
dência: “empresas de vestuário estão com grandes problemas. 
Fábricas com 200/300 funcionários estão em layoff e algumas 
já há algum tempo. Porque não há encomendas no setor do 
vestuário”.

Além de os principais mercados de destino do vestuário em 
tecido terem sido muito afetados pela pandemia, com particular 
destaque para Espanha, a indústria portuguesa tem uma forte 
posição na fabricação de vestuário formal e de proteção contra o 
frio. Com as pessoas a trabalharem a partir de casa, a necessida-
de de vestuário para usar em ambiente laboral e de roupa para 
proteção contra o frio do inverno reduziu-se.

Na Junaman, os processos de trabalho mudaram, logo em março 
do ano passado. Habituados a promover o encontro entre os 
seus clientes, de gama media alta e alta, de mercados como os 
EUA com os fabricantes em Portugal, passaram a adaptar-se ao 
teletrabalho. “Conseguimos manter o relacionamento através de 
apresentações digitais e as encomendas começaram a chegar.”

No mercado do têxteis para o lar aconteceu o contrário do que 
aconteceu com o do vestuário. “Os consumidores estão enclau-
surados. Por exemplo, os americanos, que são muito consu-
mistas, neste momento não passeiam, não saem. Estão a usar 
a capacidade que têm de consumir comprando produtos para 
casa”, analisa Irene Silva.

A Junaman teve um crescimento de 40% nas encomendas de 
têxteis lar, em 2020, e neste momento já se aproxima do volume 
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de negócios total do ano passado, o que indicia um ano extraor-
dinário.
João Almeida, administrador da JF Almeida alinha com este dis-
curso otimista. Em 2021, a empresa já contratou mais 30 colabo-
radores. A JF Almeida previa, inicialmente, uma quebra de 30% 
na sua faturação que acabou por se reduzir a 5%. Numa primeira 
fase, a produção de máscaras e equipamentos individuais de 
proteção (EPI’s) representou um papel importante, acabando por 
significar dois milhões de faturação.

Segundo Irene Silva, nesta altura, a produção de EPI’s já não é 
uma alternativa viável para a grande maioria das empresas de 
têxteis lar, assoberbadas com encomendas daquilo que é o seu 
core business: colchas, felpos, toalhas…
“O consumidor americano e mesmo os escandinavos valorizam 
muito mais a decoração da casa que nós aqui em Portugal, nós 
não temos recursos financeiros para investir no ambiente deco-
rativo. O consumidor americano atualiza a sua casa com detalhes 
em cada estação do ano, inverno, verão, Natal, com preocupação 
relativamente às cores da moda. Não fazem, como nós, um enxo-
val que dura para a vida inteira. Nesta situação, com as pessoas 
em casa tanto tempo, essa preocupação aumentou”, reconhece 
Irene Silva.

Para esta agente têxtil, a mais valia das empresas portugue-
sas é a capacidade de oferecerem um produto diferenciado, 
incorporando mais valias. “Mas é preciso estar alerta, a Turquia 
aproxima-se nesta área”. Laboratórios como o CITEVE permitem 
às empresas portuguesas oferecerem produtos como os robes 
e as toalhas que aquecem e secam sozinhos, ou lençóis com 
THC (substância ativa da canábis) que oferecem um sono mais 
relaxante, ou roupa de cama com substâncias rejuvenescedoras 
ativas.

“O NOSSO CLIENTE DESTACA NAS SUAS 
EMBALAGENS QUE O PRODUTO É FEITO 
EM PORTUGAL E ISSO É MOTIVO DE UM 
GRANDE ORGULHO”.
A distância também joga a favor dos portugueses. João Almeida 
afirma que a JF Almeida é capaz de colocar uma encomenda em 
três semanas, que levaria meses a partir do Oriente. A juntar a 

isto, as empresas portuguesas têm uma enorme capacidade de 
adaptação às exigências do cliente, relativamente a detalhes, al-
terações, pormenores, “mesmo com o trabalho já em andamento 
e isso é muito valorizado”, reconhece Irene Silva.

Segundo Irene Silva, o consumidor americano vê hoje o “made in 
Portugal” como há vinte anos via o “made in Italy”. 

“A Itália era prestigiante, hoje não tem indústrias e Portugal 
tomou esse lugar. O nosso cliente destaca nas suas embalagens 
que o produto é feito em Portugal e isso é motivo de um grande 
orgulho”.

As estimativas da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) 
apontam para uma quebra do volume de negócios, no setor 
como um todo, da ordem dos 850 milhões de euros de faturação, 
em 2020. O desemprego, de acordo com os números de janeiro, 
aumentou em 19,5% na indústria têxtil e em 25,7% no vestuário, 
comparativamente ao mês homologo de 2019. Contudo, o bom 
comportamento da fileira do têxteis lar é uma luz de esperança 
para a indústria portuguesa.
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COMBATE À 
PANDEMIA
FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

O processo de vacinação da população arrancou na terça-feira, 
28 de fevereiro, no Multiusos de Guimarães.

Nesta fase, estão incluídos os cidadãos com mais de 80 anos e as 
que tendo mais de 50 anos tenham com morbilidades, de acordo 
com a norma: doença coronária, insuficiência cardíaca ou renal ou 
doença pulmonar obstrutiva crónica.

De uma forma ordeira e sem sobressaltos, o processo tem de-
corrido a bom ritmo. Este é um passo fundamental no combate à 
pandemia covid-19, procurando reduzir as contágios e consequen-
tes internamentos nos hospitais. 

O governo português espera que o país atinja a imunidade de 
grupo em meados de agosto deste ano. Contudo, para que isso 
aconteça, o processo de vacinação tem forçosamente que acelerar.
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QUATRO LIVROS 
PUBLICADOS NO INÍCIO 
DE 2021 QUE QUERERÁ 
TER NA SUA MESINHA 

DE CABECEIRA, 
PARA O AJUDAR A 
ULTRAPASSAR O 
CONFINAMENTO.

Apesar de ser muito mais conhecido pelo trabalho enquanto ator, 
que já lhe valeu inclusive várias nomeações para os Óscares, 
Ethan Hawke é também um talentoso escritor com vários roman-
ces (e novelas gráficas) publicados.
No início do presente ano, lançou um novo livro que promete ser 
também um tributo ao poder do teatro. Conta a história de um 
jovem ator que enfrenta a pressão de uma estreia profissional 
na Broadway ao mesmo tempo que o seu casamento passa por 
graves problemas.

Enquanto os dois primeiros trabalhos de Bill Gates se centravam 
mais no mundo dos negócios e da tecnologia, no novo livro o 
cofundador da Microsoft dedica-se sobretudo a um tema que lhe 
passou a dizer muito: as alterações climáticas.

Com a ajuda de especialistas de várias áreas, Bill Gates traça o 
cenário atual do planeta e apresenta soluções para evitar uma 
catástrofe ambiental.

Joan Didion é uma das mais notáveis escritoras americanas do sécu-
lo XX, segundo Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos 
da América, que a distinguiu, em 2013, com a Medalha Nacional das 
Artes. Didion tem um novo livro, lançado no início de 2021.
Trata-se de uma coleção de dez ensaios inéditos, escritos ao longo 
dos últimos 60 anos, que incluem dissertações sobre nomes como 
Ernest Hemingway e Martha Stewart, mas também sobre o que leva 
Joan Didion a escrever.

HOW TO AVOID A CLIMATE DISASTER
BILL GATES

A BRIGHT RAY OF DARKNESS
ETHAN HAWKE

LET ME TELL YOU WHAT I MEAN
JOAN DIDION
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FUTEBOL À LUPA

COMPETIÇÕES EUROPEIAS
A MUDANÇA...

“ – Nada voltará a ser igual.
A pandemia mudou tudo. Tornou-nos mais vulneráveis, inclusiva-
mente, no futebol. Este necessita de fórmulas mais emocionantes e 
que o tornem mais competitivo. O nosso clube participou em todas 
as inovações e protegeu as que foram surgindo. 
Precisamos, pois, de uma nova mudança, fazendo frente a um novo 
tempo.

Extracto do discurso de Florentino Perez, sobre o desejo de criação 
de uma Superliga europeia

O REGRESSO DA IDEIA DE CRIAÇÃO DE UMA SUPERLIGA EUROPEIA!

A criação de uma Superliga europeia é um desígnio, de há muito 
tempo, dos maiores clubes do futebol europeu.
Na verdade, as dificuldades financeiras causadas por uma pandemia, 
que teve tanto de inesperada como de devastadora para a economia 
mundial, fez com que a velha ideia fosse desenterrada: a criação de 
uma milionária prova europeia em que as equipas com mais adeptos 
e mais ricas tivessem lugar cativo, independentemente da classifica-
ção na respectiva liga interna.

Assim, nesta teriam lugar cativo quinze dos maiores clubes europeus. 
Seis deles seriam ingleses, sendo que apesar de não ser conheci-
da sua identidade, presume-se que sejam os denominados Big Six 
(Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea 
e Tottenham). Espanha teria três clubes, presumivelmente o Real 
Madrid, mas também Barcelona e Atlético de Madrid. Além destes, 
participariam três de Itália (ou seja, o  AC Milan, que está  no pelotão 
fundador e  provavelmente, Juventus e Inter), dois da Alemanha (pro-
vavelmente Bayern e Borussia Dortmund) e um de França (o Paris 
Saint-Germain). 
Refira-se que estes 15 emblemas para integrarem e criarem a primei-
ra edição da prova receberiam a quantia de 350 milhões de euros!

Falemos, agora, das receitas televisivas. Para uma prova especial, 
um conjunto de regras especial. Assim, 32,5% das receitas seriam 
divididos, imediatamente, à cabeça pelos clubes fundadores. Os ou-
tros 32,5% pelos 20 participantes da prova (os 15 clubes fundadores 
mais 5 clubes que não teriam lugar permanente). Outros 20% seriam 
distribuídos seguindo o modelo de meritocracia da Premier League, 
atendendo ao lugar em que as equipas terminem a prova. Os restan-
tes 15% seriam referentes à participação comercial dos mesmos.

Quanto à competição, propriamente dita, ela desenvolver-se-ia 
com recurso a dois grupos de dez equipas, com jogos a duas voltas. 
Seriam apurados para os quartos de final a duas mãos os quatro pri-
meiros de cada poule. Os jogos seriam disputados durante a semana 
e os clubes continuariam a actuar nas ligas nacionais. 

AS RESPOSTAS À INICIATIVA

Os emblemas de pequena e de média dimensão, desde cedo, mos-
traram-se contra a criação desta prova, pois as competições domés-
ticas onde poderão realçar-se perderiam relevo e a entrada nas me-
lhores e mais ricas provas europeias tornar-se-ia quase impossível.
Os próprios adeptos de emblemas de toda a Europa juntaram-se 
para assinar um documento conjunto a manifestar a sua indignação 

TEXTO: VASCO ANDRÉ RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

pela criação de uma competição que, a ser concretizada, iria cavar, 
de modo significativo, o fosse entre os maiores clubes europeus e os 
restantes.

Por fim, a própria FIFA emitiu um comunicado assinado pelo pró-
prio Gianni Infantino e por todos os presidentes das confederações 
afiliadas na FIFA. Neste, a Confederação das Confederações começa 
por reiterar que tal competição não será reconhecida pela FIFA, não 
podendo os jogadores que intervenham na nova prova participar nas 
regularmente organizadas.
Também por isso, as confederações filiadas na FIFA reconhecem que 
o Campeonato Mundial de Clubes é a única competição mundial de 
clubes a ser considerada, sendo que as Confederações, igualmente, 
assumem que as competições continentais por si organizadas são as 
únicas válidas.

A REFORMA DA LIGA DOS CAMPEÕES!

Para contrabalançar e até acalmar as pretensões destes clubes, a 
UEFA está a ponderar reformular a Liga dos Campeões.
Assim, esta deverá passar ser disputada por 36 equipas, com jogos 
só a uma volta na fase de grupos, e que possibilitará ao vencedor 
realizar 17 desafios até à glória.
Quanto aos participantes, as cinco principais ligas sonham em co-
locar 5 equipas, ainda que, pelo menos, uma tenha de integrar um 
play-off de apuramento.
Relativamente aos jogos da fase inicial que, como já dissemos 
supra, serão dez, sendo que cada equipa jogará cinco em casa e 
outras tantas fora, sendo a classificação globalizada numa única 
tabela posicional.
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Porém, para serem seleccionados os jogos, as equipas serão dividi-
das em 4 potes, atento o seu ranking. As equipas de pote 1 realiza-
rão 2 jogos contra outras do mesmo pote, 3 contra as do pote 2 e 
do pote 3 e 2 contra os do bombo remanescente. 

Acabada esta fase, os 8 primeiros classificados da tabela dos 36 es-
tarão imediatamente apurados para os oitavos de final. Os demais 
8 serão encontrados do seguinte modo: o 9º ao 16º posicionado 
encontrarão do 17º ao 24º, num modelo utilizado nos play-off de 
basquetebol, com o 9º a encontrar o 24º, o 10º o 23º e assim suces-
sivamente. Os vencedores desta eliminatória continuarão na Liga 
dos Campeões, enquanto os derrotados irão disputar a Liga Europa.
A partir deste momento, tudo se desenrolará normalmente, como 
sucede nos dias de hoje, até à grande final.
Os jogos da prova mais mediática por clubes da UEFA passarão dos 
actuais 125 a 209, excluindo os desempates. Ora, serão quase 70% 
a mais, o que faz os campeonatos nacionais temerem que este 
novo modelo seja nocivo para os seus recursos. 

A LIGA DAS CONFERÊNCIAS...A NOVA PROVA!

Além da remodelação do modelo competitivo, a UEFA, na próxima 
temporada, irá apostar numa nova competição. Nesta entrarão os 
5º classificados dos campeonatos das cinco primeiras ligas do ran-
king da UEFA. Assim, as ligas mais mediáticas (Inglaterra, Espanha, 
Alemanha, Itália e França) contarão, apenas, com um representante 
no debutar da competição.
Os campeonatos posicionados entre o 6º e o 15º posto desse ran-
king participarão com duas equipas, sendo que Portugal encontra-
-se neste intervalo. Assim, se o campeonato acabasse agora Paços 
de Ferreira e Vitória SC seriam os primeiros representantes portu-
gueses na competição.

Os países, cujos campeonatos estão entre o 16º e 50º lugar da ta-
bela, terão direito a colocar três equipas na nova competição, sendo 
que entre o 51º e o 55º entrarão com, apenas, duas.
Depois das fases de pré-eliminatórias e de play-off, serão consti-
tuídos 8 grupos de 4 equipas, apurando-se a primeira classificada 
para os oitavos de final, devendo o segundo posicionado enfrentar 
o terceiro classificado de cada grupo da Liga Europa para se decidir 
quem prossegue para os oitavos de final da competição. A partir 
daí, a prova será disputada por eliminatórias, decorrendo a grande 
final da primeira edição da prova em Tirana, na Albânia, na Arena 
Kombetare.
O vencedor da nova prova europeia, imediatamente, garantirá a 
participação na Liga Europa da temporada subsequente, que passa-
rá, apenas, a contar com a participação de 32 equipas.
Na verdade, trata-se de uma prova destinada a colocar as equipas 

FACEBOOK.COM/ECONOMIAGOLO

que a UEFA não tem interesse em contar nas provas mais mediá-
ticas e com mais interesse publicitário, sendo que por isso as ligas 
com pior classificação no ranking europeu colocam mais equipas. 

Porém, na hora da verdade, a entidade organizadora, com o modelo 
preconizado, procurou proteger e agradar os mais fortes, dando-
-lhes a oportunidade de, após eliminados da Liga Europa, frustra-
rem os objectivos dos segundos classificados dos grupos da nova 
taça.
Provavelmente, assistiremos à inauguração da novel competição no 
estádio do Rei...
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A Austrália acaba de avançar com uma lei 
que é inédita no mundo. Depois do Facebook 
dizer não à nova lei australiana e ter mesmo 
bloqueado a plataforma naquele país, aca-
bou por ceder e levantou o bloqueio depois 
de terem chegado, aparentemente, a acor-
do com o Governo Australiano. Entretanto, a 
Austrália aprovou, uma lei que obriga Face-
book e Google a pagar conteúdos jornalísti-
cos. A Google e o  Facebook já começaram a 
estabelecer acordos com os maiores meios 
de comunicação da Austrália. De relembrar 
que, na origem da lei de pagamentos por 
conteúdos jornalísticos esteve uma investi-
gação da Comissão Australiana da Concor-
rência e do Consumidor (ACCC).

Os carros elétricos desenvolvidos pela Tes-
la representam, para muitos, um sonho de 
consumo. De facto, não se lhe pode negar 
a inovação, bem como as arrojadas apostas 
para marcar a diferença. No entanto, há mar-
cas que, pesando todos os elementos, estão 
acima dela. Aliás, a Lucid Motors partilhou a 
sua opinião, dizendo que a Tesla, ainda que 
seja inovadora, não é uma marca de luxo. 
A Lucid Motors considera que a Audi repre-
senta o luxo tecnológico, a BMW o luxo des-
portivo e a Mercedes-Benz o luxo clássico. 
Por sua vez, a Tesla situa-se no pós-luxo que 
procura reunir estes três conceitos. Ou seja, 
tecnologia de ponta, alto desempenho, aca-
bamentos criteriosos, entre outros.

Um estudo britânico recente revelou que o 
novo coronavírus pode sobreviver na rou-
pa até três dias. O estudo foi realizado por 
investigadores da Universidade britânica 
De Montfort University (DMU) e as conclu-
sões são interessantes. Tal como acontece 
com outros vírus, da família do coronaví-
rus, o SARS-CoV-2 pode também sobrevi-
ver até 72 horas na roupa. Além do “tempo 
de vida”, há outro dado curioso do estudo. 
Segundo o que foi revelado, o tipo de teci-
do onde o SARS-CoV-2 se “aguenta” mais 
é no poliéster. A DMU alerta ainda para o 
facto das lavagens a altas temperaturas 
não eliminarem o vírus da roupa contami-
nada.

AUSTRÁLIA:
FACEBOOK E GOOGLE 
OBRIGADOS A 
PAGAR CONTEÚDOS 
JORNALÍSTICOS

LUCID MOTORS 
CONSIDERA TESLA UMA 
MARCA INOVADORA, 
MAS NÃO DE LUXO

CORONAVÍRUS PODE 
SOBREVIVER ATÉ TRÊS 
DIAS NA ROUPA, INDICA 
ESTUDO
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Com o valor das criptomoedas a aumentar 
cada vez mais, sobretudo o Bitcoin, é normal 
vermos uma crescente corrida ao hardware 
capaz de as minerar. Dessa forma, são então 
requentes as descobertas de sistemas de 
mineração com dezenas de equipamentos. 
E há agora mais um exemplo disso mesmo. 
Foi descoberto um impressionante sistema 
de mineração de criptomoedas que conta 
com quase uma centena de placas gráficas 
GeForce RTX da Nvidia e ASICs. O sistema não 
para e funciona 24 horas por dia, durante sete 
dias por semana. Foi também notícia durante 
o mês de fevereiro que uma empresa anóni-
ma comprou 20 mil máquinas para minerar 
Bitcoins na Sibéria.

O Twitter divulgou quatro redes de contas 
falsas responsáveis por operações e partilha 
de informações veiculadas ao Estado. No to-
tal, a rede social apagou 373 contas falsas 
responsáveis pela disseminação de infor-
mação falsa. Estas contas eram responsá-
veis por operações independentes ligadas à 
Arménia, Rússia e Irão. Todas as 373 contas 
foram permanentemente apagadas do Twit-
ter devido à violação das suas políticas de 
manipulação da plataforma. No que respei-
ta ao Irão, no final da investigação o Twitter 
suspendeu um total de 238 contas falsas. No 
entanto, a rede social revela que estas con-
tas tinham uma baixa amplitude e, como tal, 
tiveram pouco impacto ao nível público.

Como parte da experiência MARSBOx (Mi-
crobes in Atmosphere for Radiation, Survival, 
and Biological Outcomes Experiment), em 
2019, cientistas da NASA e do Centro Aeroes-
pacial Alemão lançaram vários organismos 
fúngicos e bacterianos para a estratosfera. 
Os cientistas concluíram que o microrganis-
mo só poderia viver na superfície de Marte 
temporariamente. Contudo, descobriram 
que os esporos podiam ser ressuscitados 
depois de voltarem para a Terra. No inte-
rior do recipiente de alumínio da MARSBOx 
viajaram microrganismos, como Aspergillus 
niger e Salinisphaera shabanensis, Staphy-
lococcus capitis subsp. capitis e Buttiauxella 
sp. MASE-IM-9.

DESCOBERTO SISTEMA 
DE MINERAÇÃO DE 
CRIPTOMOEDAS COM 
QUASE 100 GRÁFICAS E 
ASICS

TWITTER APAGOU 373 
CONTAS FALSAS COM 
DESINFORMAÇÃO SOBRE 
OS GOVERNOS

NASA: 
MICRORGANISMOS 
TERRESTRES 
PODERIAM SOBREVIVER 
TEMPORARIAMENTE EM 
MARTE
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

A doença rara é rara. De acordo com a Aliança 
Portuguesa de Associações de Doenças Raras, 
afeta no máximo uma em cada 2000 pessoas. 

Talvez por isso sejam desconhecidas da maioria 
da população. Mas os números evidenciam a 
importância de dedicarmos atenção a estas 
patologias. Foi o que fez o Curtir Ciência. Entre 
outras atividades, contou com o contributo de 
Patrícia Maciel, Investigadora no Instituto de 
Investigação em Ciências da Vida e da Saúde da 
UMinho. “O nosso trabalho – referiu - foca-se na 
identificação de causas genéticas de doen-
ças neurológicas, muitas das quais raras, no 
estudo dos seus mecanismos e na pesquisa de 
possíveis tratamentos. Usamos as ferramentas 
da Genética, da Biologia Celular e Molecular, e 
também estudos de comportamento animal. A 
título de exemplo, contribuímos para a iden-
tificação de mutações causadoras e para a 
compreensão dos mecanismos de doenças do 

neurodesenvolvimento, como a síndrome de 
Rett, e neurodegenerativas, como a doença de 
Machado-Joseph”.

Entretanto, esta investigadora defendeu, 
em artigo no Público, que “é preciso facilitar 
a partilha de informação” a nível europeu e 
“garantir a todos o acesso aos diagnósticos 
por sequenciação de ADN de “nova geração”, 
que vieram “multiplicar as probabilidades de 
sucesso e reduzir de forma assinalável o tempo 
de diagnóstico”. 

Isso implica, em sua opinião, investimento 
público na investigação em doenças raras, até 
porque, sendo raras, não suscitam o interesse 
do mercado privado da saúde, em particular 
das farmacêuticas. A nível europeu existe o 
compromisso, que Portugal subscreveu, de se 
encontrar até 2030 terapias para 1000 doenças 
raras.

Segundo dados oficiais, estão 
identificadas mais de 6000 doenças 
raras a nível mundial, sendo a maioria 
delas, 80%, de origem genética.

O controlo de equipamentos 
domésticos através de dispositi-
vos móveis ganha cada vez mais 
importância, seja a partir de casa 

ou através da internet.

MUITAS RARAS 

REMOTO

Um dia raro dedicado às doenças 
raras. O Dia Internacional das Doen-
ças Raras celebra-se, simbolica-
mente, a 29 de Fevereiro. Nos anos 
não bissextos (caso de 2021) a data 
assinala-se no dia 28. 
Este ano o Curtir Ciência – Centro 
Ciência Viva de Guimarães asso-
ciou-se à evocação deste dia que 
visa sensibilizar a sociedade para 
os problemas com que a comunida-
de das doenças raras se defronta. 
Estima-se que em Portugal existam 
800 mil doentes destas patologias. 
Na Europa há cerca de 30 milhões 
de pessoas que vivem com uma 
doença rara. À escala mundial são 
mais de 300 milhões. As comemo-
rações deste ano decorreram online 
e culminaram com um desafio 
repleto de simbolismo. O Curtir 
Ciência lançou o desafio lançado 
ao público para aderir ao momen-
to simbólico de erguer e juntar as 
mãos, partilhando as fotografias 
desse gesto nas redes sociais do 
Curtir Ciência. Uma ação simples 
que mostrou a união em prol das 
doenças raras.
Obrigado a todos!

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES
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MAIS GUIMARÃES N95 MARÇO 2021

Q U I Z

1 – EM QUE PAÍS SE ENCONTRAM LOCALIZADAS AS MONTANHAS MACHU PICCHU?
a) Peru      b) Chile      c) Bolívia     d) Equador

2 – PORTUGAL JOGOU A FINAL DO MUNDIAL SUB-20 CONTRA...
a) Inglaterra       b) Brasil      c) Paraguai      d) Nigéria

3 – EM QUE ANO SE DISPUTARAM, PELA ÚLTIMA 
VEZ, OS JOGOS OLÍMPICOS EM ATENAS?

a) 2000
b) 2004
c) 2008
d) 2012

5 – QUAL É A CAPITAL DO AZERBAIJÃO?

a) Baku
b) Sumqayit
c) Masally
d) Ganja

4 – QUE ATIZ INTERPRETA TOKIO NA SÉRIE CASA DE 
PAPEL?

a) Esther Acebo
b) Itziar Ituño
c) Úrsula Corberó
d) Alba Flores

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



36

Com o apoio:


