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https://www.facebook.com/imperatrizmodainfantil
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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.

Quando escrevo este texto é dia 12 de maio, o dia Internacional do 
Enfermeiro. A casualidade de o escrever nesta quarta-feira, num 
período ainda pandémico e em que estes profissionais de saúde se 
revelaram fundamentais no combate ao surto, leva-me a invocar 
alguma consciencialização sobre o quanto importantes são.

Habitualmente apontados para um segundo plano na ação de 
cuidados de saúde, fomos conduzidos neste período exigente 
a perceber que foram claramente dos profissionais que mais se 
destacaram na prestação dos cuidados aos doentes, na proximidade e 
no afeto.

Nesta edição da revista Mais Guimarães apresentamos uma 
reportagem sobre o trabalho de um conjunto de enfermeiros 
especialistas integrados na Unidade de Cuidados à Comunidade de 
Guimarães. 

De uma forma simplificada direi que os enfermeiros carregam uma 
predisposição para dar, para se darem, e que essa predisposição os 
leva a entregarem-se, a envolverem-se muito mais do que estava 

previsto. Acredito que será algo que crescerá com o tempo, no 
exercício da profissão, mas também uma propensão que nascerá em 
cada um deles. 

Florence Nightingale, conhecida como a “Dama da Lâmpada”, nasceu 
em 1820 na cidade de Florença, na Itália. É com o pensamento desta 
Enfermeira que revolucionou por completo os serviços de saúde, 
lembrada neste dia, que deixo também a nossa homenagem a estes 
profissionais.

“Escolhi os plantões, porque sei que o escuro da noite amedronta os 
enfermos.
Escolhi estar presente na dor porque já estive muito perto do 
sofrimento.
Escolhi servir ao próximo porque sei que todos nós um dia precisamos 
de ajuda.
Escolhi o branco porque quero transmitir paz.
Escolhi estudar métodos de trabalho porque os livros são fonte saber.
Escolhi ser Enfermeira porque amo e respeito a vida!” Florence 
Nightingale

A DAMA DA LÂMPADA
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MAIO,
MÊS DO 
ENFERMEIRO
O DIA INTERNACIONAL DO 
ENFERMEIRO CELEBRA-SE A 12 DE 
MAIO, DATA QUE REMETE PARA 
O ANIVERSÁRIO DE FLORENCE 
NIGHTINGALE, CONSIDERADA A 
FUNDADORA DA ENFERMAGEM 
MODERNA.

Filha de pais ingleses, Florence Nightingale nasceu a 12 de maio 
de 1820 em Florença. Fez várias viagens que fez pela Europa, 
tendo observado as várias vertentes da enfermagem e publica-
do estudos comparativos entre os diversos países sendo o seu 
principal desejo a fundação de uma escola de enfermagem com 
novas bases.

Durante a Guerra da Crimeia, que despoletou em 1853, ficou 
conhecida como a “Dama da Lâmpada”, devido aos inovadores 
tratamentos dos pacientes que implementou como superinten-
dente de um grupo de enfermeiras voluntárias.
A Rainha Victória de Inglaterra condecorou-a com a Cruz Ver-
melha Real em 1883 e em 1907 tornou-se na primeira mulher a 
receber a Ordem de Mérito.

A 9 de Julho de 1860, Florence Nightingale concretizou o seu 
sonho de fundar uma Escola de Enfermagem. 
A comemoração deste dia é uma homenagem a todos os en-
fermeiros, relembrando e salientando a importância que têm na 
prestação de cuidados gerais e especializados à população.
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Localizada no Centro de Saúde Professor Arnaldo Sampaio, polo 
de Urgezes, a Unidade de Cuidados na Comunidade de Guima-
rães serve um universo de aproximadamente 120 mil pessoas, é 
composta por onze enfermeiros especialistas e uma fisioterapeu-
ta, que prestam cuidados de saúde e apoio psicológico e social, 
de âmbito domiciliário e comunitário, a pessoas, famílias e grupos 
mais vulneráveis em situação de maior risco ou dependência física 
e funcional.

A Unidade de Cuidados na Comunidade de Guimarães atua tam-
bém na educação para a saúde, na integração em redes de apoio 
à família e na implementação de unidades móveis de intervenção.

Estas unidades, compostas exclusivamente por enfermeiros es-

pecialistas, têm autonomia organizacional e técnica, podendo os 
profissionais alterar qualquer plano de trabalho individual definido 
para o doente, de acordo com a avaliação. “Nós podemos também 
fazer referenciações para os médicos de família, porque os nos-
sos doentes são doentes das Unidades de Saúde Familiar, e que 
podem ser de qualquer Unidade de Guimarães”, acrescenta Elvira 
Miranda.

São várias as áreas de atuação da UCC Guimarães, destacando-se 
a área da vigilância da saúde materna, com o curso de preparação 
para o parto e de recuperação pós-parto, a consulta de apoio à 
amamentação ou a visita domiciliária no puerpério. Há também 
projetos na área da reabilitação, da saúde comunitária e da saúde 
infantil e escolar.

A MISSÃO DA UCC É “OBTER GANHOS DE SAÚDE NA COMUNIDADE”, SENDO 
QUE A ATUAÇÃO É PRINCIPALMENTE DIRECIONADA A GRUPOS QUE TENHAM 
ALGUMA VULNERABILIDADE OU RISCO ASSOCIADO”, DIZ A ELVIRA MIRANDA, 
ENFERMEIRA, COM QUEM ESTIVEMOS À CONVERSA.

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

UCC - UNIDADE DE CUIDADOS
NA COMUNIDADE DE GUIMARÃES

ECCI - EQUIPA
DE CUIDADOS
CONTINUADOS 
INTEGRADOS 
Estas unidades, integradas na UCC, prestam apoio aos doentes 
no domicílio, um serviço que é prestado “sete dias da semana, 
sendo que ao fim-de-semana apenas a doentes com neces-
sidades de cuidados diários”, já que aos restantes é possível 
fazer-se a calendarização.

A unidade tem capacidade para tratar 20 utentes (20 camas). 
Para os enfermeiros “o internamento e tratamento em casa traz 
imensos ganhos.”

Há fila de espera pelos serviços da equipa, sendo que “os doen-
tes que aguardam vaga, que estão referenciados, só saem do 
hospital quanto tivermos possibilidade de os acompanhar,” ou 
então são encaminhados para outras unidades de saúde, as cha-
madas “camas de retaguarda” e aguardam lá.

Há uma nova Unidade de Cuidados na Comunidade que está a 
ser criada e entrará em funcionamento em breve, dividindo os 
utentes com a UCC Guimarães, e que vai designar-se por UCC 
Novo Amanhecer.

Vitor Oliveira, um dos enfermeiros associado aos Cuidados Con-
tinuados Integrados fala-nos da regra dos três R`s, que define a 
atuação destas equipas: A Reabilitação, que permite obter ganhos 
funcionais, motores; a Reinserção no contexto familiar e social, e a 
Readaptação, que é a adaptação a uma nova realidade.”

ASSISTA AO VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=7x9TTPHvgCY&ab_channel=MaisGuimar%C3%A3es
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Aos 83 anos de idade, Maria, nome fictício, aguarda pela chega-
da dos enfermeiros. As duas visitas semanais dos profissionais 
da Unidade, que acontecem desde o natal, garantem a super-
visão aos cuidados que a sua filha, professora, assegura há 12 
anos.

Fez 83 anos em fevereiro, possui insuficiência cardíaca e respira-
tória, lúpus diagnosticado também há uma dúzia de anos e três 
episódios de internamento nos últimos meses. O mesmo número 
de vezes esteve em coma, contou à Mais Guimarães a filha.

Apesar de todas as condicionantes, de toda a preocupação que 
representa ter a sua mãe em casa, é isso que a mantém viva. 
“A minha mãe podia estar nos cuidados continuados, ou estar 
num lar, para nós era mais facilitador, mas ela já teria morrido”, 
diz-nos, enquanto tenta explicar-nos o quanto estar em casa é 
importante para a doente.

“Quando estão numa unidade estão longe da sua casa, da sua 
família. Aqui ela vai à cozinha todos os dias, e está envolvida 
na dinâmica familiar. Aqui a vigilância é também constante. Por 
muito profissionais que possam ser nas unidades de saúde ou 
de apoio, aquilo que faço há minha mãe mais ninguém faria”, 
diz-nos.

“Eu lembro-me dela estar em coma no hospital, e as senhoras 
são excecionais, e eu ia para la corrigir testes, falar com ela, e ela 
abria os olhos, e voltava ao coma. Houve sempre apelos à vida, e 
isso tem sido fundamental.” 
Maria passou o aniversário, em fevereiro último, no hospital e 
quando regressou não reconhecia as pessoas mas já recuperou. 
A chegada dos enfermeiros é um momento de alegria e boa dis-
posição naquela casa.

Para a cuidadora, o serviço prestado pelos enfermeiros tem sido 
uma “mais-valia, para nós fundamental”, diz. “É ótimo porque eles 
não fazem só o apoio ao doente, fazem o apoio à família. Qual-
quer duvida que tenhamos, no tratamento, ou a oxigenação, eu 
telefono e eles antecipam a vinda ou orientam.”

NÃO FAZEM SÓ O APOIO
AO DOENTE, FAZEM
O APOIO À FAMÍLIA

“É PRECISO REVER
O ESTATUTO
DO CUIDADOR” 
Para professora, “não são subsídios que estão em causa” e que 
é preciso rever no estatuto do cuidador, recentemente aprovado. 
“Nós temos de ter horários mais flexíveis, para podermos dar o 
apoio, e tempo para o descanso. É preciso sabermos que vamos 
descansar um tempo e temos o serviço assegurado”.

No caso de Maria, com um grau de dependência acima de 60%, 
se a filha estivesse desempregada teria direito a um subsídio. 
Mas não é o caso. Para a cuidadora, é importante que perante a 
entidade patronal, “possa ter facilitação de horário para cuidar, 
que não está previsto. A minha mãe está há 12 anos comigo e 
nunca tive férias”, acrescenta a filha.

Isabel Fonseca não têm dúvidas, “o cuidador só pode cuidar se se 
cuidar também. Por vezes dizemos para irem fazer compras, para 
tirarem uma tarde para passear, para carregarem as pilhas, senão 
ficam completamente saturados e o cansaço vai-se acumulando. 
Só temos sucesso no nosso trabalho se o cuidador estiver bem”, 
acrescenta.
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André Veríssimo
Empresário, Investigador Universitário,  

Ensaísta

“Tudo está, no entanto, por decidir. O desterro de Portugal, inicia-
do em Alcácer-Quibir, continua. (Pinharanda Gomes, Meditações 
Lusíadas, Lisboa, Fundação Lusíada, 2001, p. 137)

“(…) O ser é, como sabemos, a proposição não sai da tautologia, 
porém, em si mesma, significa que o ser se afirma ou se colo-
ca; significa, poder-se-ia dizer, a sua energia de ser. (…) Porém, 
simultaneamente afirmação ou posição imperfeitas, essencial-
mente imperfeitas enquanto que horríveis na maneira que têm 
de afirmar-se sem moderação ou de pôr-se até impor-se absolu-
tamente.” 
 
“Porém esta tara simultaneamente designada como perfeição 
e como imperfeição não está na contemplação do ser como 
objecto teórico que vá poder explicitar-se, está na elucidação da 
relação que com o ser puro mantém o ente que sempre de algu-
ma maneira tem relação com ele de tal modo que tenha sempre 
certa compreensão dele.
 
Este verbo inspirado que o pneuma ou espírito carrega a reali-
dade das coisas ditas e por dizer. A palavra assim interpretada 
é recurso de princípio e discurso lógico e “isolada ou contextua-
da, é um discurso multiplamente interpretável, equivocamente 
significativo.”  E numa passagem de arrojo profético como se 
disséssemos que a vida da palavra é a ortonomia da verdade diz 
Pinharanda Gomes “como ave que perde a asa, a palavra perde a 
integridade significativa, se cai no contexto vital em que se inse-
re, estando para a gramática como a pedra para a arquitectura, 
ou como o homem para a comunidade, ou como a flor para a sua 
planta – é um elemento vivo, sujeito a uma história de geração e 
de corrupção. Só na palavra se pensa.” 

Depois das leituras sapienciais da Palavra em Pensamento 
Português teses e noções orientadoras da determinidade da 
palavra pelo discurso e pelo princípio filológico, natureza e arte, 

PINHARANDA GOMES:
A ARTE E RAZÃO
DA PALAVRA

Pensadores de Vulto 
Por Andre Veríssimo

princípio e origem, razão da palavra e palavra da razão (Longino), 
revelando uma epagogè que anela a língua e o corpo, a razão e a 
animidade, o espaço e o espírito, logo aí encontramos a noção do 
universo circundante, na imaginação do universo invisível em que 
“ todo o homem que fala a sua língua, afirma que está na sua 
pátria, e que dispõe do sistema filosófico, expresso numa gramá-
tica. Era isto que pretendiam Fernando Pessoa ao declarar que “a 
minha pátria é a língua portuguesa” e logo adianta Pinharanda 
Gomes que a língua também é a pátria (…) a língua que falamos é 
o teor onde exprimimos o que pensamos e como pensamos é o 
que vivemos”.

ASSISTA AO VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=T6CyDtyuykE&t=4s&ab_channel=MaisGuimar%C3%A3es
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https://www.facebook.com/geekstore.prt
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TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: SPDESIGN

“A JUNTA DE FREGUESIA REORIENTOU
TOTALMENTE O SEU POSICIONAMENTO E AÇÃO”

O que mudou no posicionamento da Junta de Freguesia de S. 
Torcato com a chegada da pandemia?

A Junta de Freguesia reorientou totalmente o seu posicionamen-
to e ação. 
Com o surgimento da pandemia, percebemos que era funda-
mental, reforçar ainda mais a proximidade com a população, 
instituições e tecido económico. A partir de março de 2020, co-
meçámos a preparar medidas tendentes a mitigar os efeitos da 
pandemia, estando diariamente no terreno a intervir, sobretudo 
junto dos mais idosos e sem retaguarda familiar. Sentimos que o 
momento era de exceção e de dificuldades nunca vistas, por isso 
entendemos que todo o nosso calendário de atividades, festivi-
dades e até obras teriam de passar para segundo plano, priori-
zando o apoio direto à população, num esforço sem precedentes 
da Junta de Freguesia e de um grupo enorme de voluntários que 
diariamente nos deixam sem palavras, tamanha é a sua entrega 
e dedicação.

Quais a medidas que adotaram ao longo do último ano, na 
resposta aos efeitos da pandemia?

A Junta de Freguesia implementou um vasto conjunto de medi-
das, algumas das quais inéditas em trabalhos realizados por Jun-
tas de Freguesia. Estas medidas foram divididas em três partes o 
apoio direto à população, ao comércio, restauração e serviços da 
Vila e às Instituições. No apoio direto à população, as medidas fo-
ram diversas, com enfoque especial, no transporte para o centro 
de vacinação (mais de 200 transportes efetuados), mas outras 

ALBERTO MARTINS, PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE S. TORCATO, 
EXPLICA À MAIS GUIMARÃES OS DESAFIOS TRAZIDOS PELA PANDEMIA DE 
COVID-19 E A IMPORTÂNCIA DO REFORÇO DA ATENÇÃO DEDICADA À ÁREA 

SOCIAL, ENALTECENDO O TRABALHO DIÁRIO DE UM GRUPO DE VOLUNTÁRIOS.

medidas como o apoio financeiro à natalidade, a disponibiliza-
ção de material geriátrico e adaptativo (como camas articuladas 
e cadeiras de rodas), a disponibilização de bens alimentares de 
emergência, a ida aos supermercados e farmácias substituindo 
os grupos de risco, a distribuição de máscaras pela população, 
álcool gel por todos os alunos das escolas de São Torcato, isen-
ção taxas em atestados e declarações ou o apoio aos alunos nas 
aulas à distância, com impressão de trabalhos e/ou disponibiliza-
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ção de material de apoio. Outras ainda foram reforçadas, como a 
realização de pequenas obras em habitações, tendentes a resol-
ver problemas na população mais idosa ou o encaminhamento 
social. Todos estes apoios resultaram de trabalho diário no ter-
reno, ninguém ficou para trás nesta luta desigual travada contra 
a covid-19. No que diz respeito ao apoio à atividade económica, 
a Junta de Freguesia através do seu gabinete do empreendedor, 
implementou medidas robustas e dinâmicas para fazer fase a 
este momento negro da história da humanidade. Desde a pri-
meira hora, isentamos os feirantes de pagamento de taxas miti-
gando o impacto da redução da atividade. Mas fomos mais longe 
colocamos em prática um ambicioso programa de dinamização 
do comércio, restauração e serviços da Vila, com um concurso 
que atribuiu 500 euros em prémios para voltarem a ser aplicados 
na Vila. Foi a maior dinamização de sempre na vila, permitindo 
desta forma um retorno a atividades praticamente paradas em 
2020. Disponibilizamos ainda a criação gratuita de logotipos para 
os negócios de S. Torcato, distribuímos álcool gel pelos estabe-
lecimentos e criamos a marca “ Compre no comércio local de 
São Torcato” com campanha na comunicação social. Ainda agora 
aquando da atribuição do prémio literário Vila de São Torcato, 
os prémios atribuídos serão convertidos em vale de compras na 
Vila de São Torcato. É assim reforçando sinergias e apostando 
no apoio direto ao tecido económico da Vila que obtemos resul-
tados reais e apoio nesta fase critica. Sentimos também que era 
fundamental ir ao encontro das necessidades das associações 
da terra que ficaram sem atividade em 2020 e nesse particular 
a Junta de Freguesia reforçou em 10% o apoio direto ao tecido 
associativo de S. Torcato, tendo ainda realizado uma conferência 
com todos, para escutar os anseios e preocupações em tempos 
de pandemia.

Foram medidas adequadas às necessidades da população da Vila?
Que projetos têm no terreno, e que respostas vão ainda colocar no 
terreno neste período da pandemia?
 
Penso que sim, gostaríamos de ter um orçamento maior, por 
forma a poder intervir de forma ainda mais abrangente, mas o 
balanço que fazemos é extremamente positivo. Sentimos por 
parte da população e do tecido associativo e económico, esse 
reconhecimento e que fomos fundamentais neste tempo difícil, 
nunca deixando ninguém para trás. A Junta de Freguesia tem no 
terreno o Projeto Juntar S. Torcato, um projeto abrangente em ter-
mos sociais e que brevemente irá se consolidar e expandir para 
o apoio psicológico à população. Sabemos que paralelamente à 
crise de saúde pública, provocada pela covid-19, os problemas do 
foro mental e psicológico vão prevalecer e manter-se por anos. 

Acreditamos ser fundamental auxiliar a população neste contex-
to, colocando no terreno um profissional da área, acompanhando 
a população e identificando necessidades e problemas.

Para além das medidas de resposta à pandemia, há outras 
iniciativas que ainda assim realizaram ou pretendam realizar, e que 
vale a pena destacar?

A Junta de Freguesia de S. Torcato como referi, deu primazia total 
ao apoio à população, complementadas com o ciclo de confe-
rências online sobre o impacto da pandemia na saúde pública 
e sobre o futuro de São Torcato e das suas instituições, contu-
do continuamos a ter iniciativas que consideramos importantes 
para a dinamização da vila. Assim realizamos as comemorações 
dos 25 anos de vila, com as inaugurações do parque de lazer da 
corredoura e do projeto Juntar São Torcato, assim como a atribui-
ção da medalha da vila e diplomas de mérito, assinalamos o 25 
de abril e atribuímos o 1.º prémio literário Vila de S. Torcato. Ao 
nível ambiental a Junta de Freguesia lançou uma campanha para 
não lançar mascaras e luvas para o chão, efetuamos uma cam-
panha em parceria com a GNR para sensibilizar para a limpeza 
de terrenos, procedemos à limpeza das poças de Rua Franca e 
de Pinhão, assinalamos o dia mundial da árvore, com a plantação 
de espécies autóctones e efetuamos nova candidatura ao galar-
dão de Eco Freguesia XXI. Estamos ainda expectantes para afe-
rirmos da possibilidade de realização de grandes iniciativas que 
são marcantes para a nossa Vila, como a festa da juventude ou 
o Trail Vila de S. Torcato. Outras iniciativas estão na calha, como 
as comemorações dos 26 anos de elevação a vila e o dia mundial 
da criança (num formato ainda a definir). Contudo sabemos que 
a nossa aposta no apoio direto à população, economia e às insti-
tuições é prioridade total da Junta de Freguesia para o ano 2021.
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Sucedendo a Esser Jorge na liderança da coletividade, a direção 
de Eliseu Sampaio integra Tiago Mendes Dias, Sónia Monteiro, 
Delfim Machado, Helena Lopes, Joana Meneses e Luís Miguel 
Ribeiro.

A Mesa da Assembleia Geral continua a ser presidida por José 
Luís Ribeiro que é acompanhado por Paulo Machado, Esser Jorge 
Silva e Aníbal Rocha.
Fernando Carmo Tavares preside ao Conselho Fiscal, órgão que é 
também integrado por Pedro Barroso da Fonte, Victor Jorge Oli-
veira e António Magalhães Ribeiro.

Aos associados, após a tomada de posse, Eliseu Sampaio afir-
mou que a nova direção pretende “rejuvenescer e dinamizar a 
associação”, aumentado “significativamente” o número de asso-
ciados e as atividades, sobretudo formativas, que a associação 
se propõe desenvolver. 

O Presidente anunciou também a intenção de realizar, em Gui-
marães, uma Convenção de Jornalistas, “de âmbito nacional, até 
ao final do mandato”, com o propósito de “discutir os desafios 
do setor e as condições em que os profissionais exercem a sua 
profissão”. 

“A atividade que desenvolvemos é fulcral para a manutenção de 
um Estado democrático. É, por isso, e hoje mais que nunca, ne-
cessário estarmos ao lado dos jornalistas e outros profissionais 
da comunicação, defendendo-os e auxiliando-os no desempe-
nho da sua profissão,” terminou.

O Gabinete de Imprensa, associação de âmbito nacional sediada 
em Guimarães é uma instituição de utilidade pública, sem fins 
lucrativos, fundada em 1976, há 45 anos, contando atualmente 
com cerca de 250 associados.

ELISEU SAMPAIO FOI ELEITO, EM ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA A 07 DE 
MAIO, PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO GABINETE DE IMPRENSA, 
COLETIVIDADE QUE AGRUPA PROFISSIONAIS E COLABORADORES DA 
COMUNICAÇÃO E QUE TEM SEDE NA PRAÇA DE S. TIAGO EM GUIMARÃES. 

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

ELISEU SAMPAIO
ELEITO 
PRESIDENTE
DO GABINETE
DE IMPRENSA

“UM DOS 
OBJETIVOS DA 
NOVA DIREÇÃO 
É REALIZAR, EM 
GUIMARÃES, UMA 
CONVENÇÃO DE 
JORNALISTAS, 
DE ÂMBITO 
NACIONAL”
Eliseu Sampaio
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https://casadasbaterias.com/
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Ter um cartão de crédito é ambição de muitos consumidores 
que vem nele uma possibilidade de comprar bens ou serviços 
pagando mais tarde. É certo que o cartão de crédito permite 
efetuar pagamentos e levantar dinheiro a crédito, facto que 
corresponde a um adiantamento de numerário a crédito deno-
minado de cash advance.

Quando o cartão é utilizado, o consumidor beneficia de um 
crédito que é reembolsado na data e nas condições acordadas 
com a instituição emissora do cartão. Portanto, as operações não 
se refletem de imediato numa conta de depósito à ordem, mas 
numa conta autónoma denominada conta-cartão.

São vários os custos que podem estar associados a um cartão de 
crédito, dos quais se destacam:

Anuidade: É uma comissão anual cobrada pela emissão do 
cartão de crédito, embora já existam alguns cartões no mercado 
sem anuidade.

Comissões: Existem algumas operações realizadas com o cartão 
que podem estar sujeitas a comissões, por exemplo os levanta-
mentos de dinheiro e pagamentos em Portugal e no estrangeiro.

Juros: Serão devidos juros de acordo com a modalidade de reem-
bolso acordada. Os juros serão cobrados no caso do montante 
utilizado não ser integralmente pago na data-limite

Juros de mora e comissões: Valores que podem ser cobrados em 
caso de atraso no pagamento.

Imposto do selo: Pagará imposto do selo sobre a anuidade (4%), 
sobre os juros (4%) e sobre o capital em dívida da conta-cartão 
(0,105% todos os meses).

TAEG – taxa anual de encargos efetiva global: Trata-se de um va-
lor percentual que corresponde ao custo total do crédito, incluindo 
todas as comissões, anuidade, juros e impostos aplicáveis.
Os custos associados à utilização do cartão de crédito devem, 
ainda, constar do preçário da instituição.

Para estas e mais informações a DECO- Delegação Regional do 
Minho, sita na Avenida Batalhão Caçadores 9 Viana do Caste-
lo, encontra-se disponível para o auxiliar, mediante marcação 
prévia, podendo contactar-nos para o efeito através do 258 821 
083 ou por e-mail para deco.minho@deco.pt. Visite o nosso site: 
www.deco.pt

CARTÃO DE CRÉDITO:
INIMIGO OU ALIADO?

Parceria



15

MAIS GUIMARÃES N97 MAIO 2021

CAVALEIROS
DE S.JORGE
VIVEM ANO
DE SONHO
TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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O PEVIDÉM SPORT CLUBE VIVE UM MOMENTO HISTÓRICO. ACABA DE 
SAGRAR-SE CAMPEÃO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO DE PORTUGAL, 

GARANTINDO UM LUGAR NA LIGA 3 E A DISPUTA DO PLAYOFF DE ACESSO À 
SEGUNDA-LIGA. É UM MOMENTO DE VIRAGEM, ASSUMIDO PELA ESTRUTURA 

DO CLUBE.

Rui Machado, o presidente da direção, é o rosto da ambição, 
daqueles que, em poucos anos, elevaram o clube a este patamar, 
surpreendendo os amantes do futebol, dos que amam a com-
petição feita de paixão, entrega, trabalho e querer. Estivemos no 
relvado, com o líder dos Cavaleiros de S.Jorge.

Que momento é este que o Pevidém SC vive?

Sinto que é um momento de viragem, um momento em que 
forçosamente teremos que tomar algumas decisões que poderão 
mudar o clube para um registo mais profissional, de maior exigên-
cia, porque essa advém da própria divisão que nós iremos compe-
tir no próximo ano, seja ela a III Liga ou eventualmente se tivermos 
sucesso a II Liga que obriga mesmo ao profissionalismo. São 
tempos de muita reflexão, de alguma preocupação. Não escondo 
isso, porque a expetativa que nós tínhamos centrava-se num pro-
gresso mais comedido. Uma entrada para a II Liga de um clube que 
disputava os distritais é violento e requer uma outra estrutura que 
nós não temos neste momento. 

Imaginou, quando assumiu a presidência do Pevidém, alcançar 
este sucesso?

Eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Se falar por mim, posso 
afirmar sem falsas modéstias que sim, que sonhei sempre mui-
to alto, portanto sempre fazer melhor hoje do que aquilo que fiz 
ontem. As pessoas que me foram acompanhando apelidavam-me 
de “tolinho”, que eu tinha expetativas que eram impossíveis de se 
concretizarem neste contexto. Contudo, cá estamos e o céu é o 
limite. E eu costumo dar o exemplo do Moreirense. Um exemplo 
que é um case study, uma freguesia ainda mais pequena que Pevi-
dém e que tem um clube há muitos anos cimentado na I Liga. Isso 
requer obviamente outro tipo de visão, de estrutura e de vontade 
das pessoas que pertencem às associações.

Em que momento da época percebeu ser possível alcançar o 
título?

Na dobragem do campeonato, quando começamos a fazer contas 
e a ver a nossa performance, começamos a perceber que era, não 

só possível, mas exequível. O discurso do treinador foi sempre no 
sentido que se os jogadores conseguissem executar aquilo que 
lhes era pedido. Se se preparassem bem, se fizessem das fraque-
zas forças era possível e ninguém nos iria ganhar. E o homem teve 
razão, por isso o mérito é em grande parte dele. Nós somos 100% 
amadores, na medida em que não recebemos nenhum salário ao 
fim do mês. Mas temos gente com capacidade que se enquadra 
dentro daquilo que aconteceu e um staff que já tinha alguma ex-
periência, que tinha visão, e muita ambição. Acho que houve aqui 
brilhantismo. Isto foi 11 contra 11, qualidade de jogo, as bolas entra-
vam na baliza e no final do campeonato somando todos os pontos 
e confronto direto ficamos em primeiro com os mesmos pontos da 
Associação desportiva de Fafe. Isso dá-nos algum alento para o 
futuro. 

No final do jogo, daquela conquista do título de campeão, o que 
disse à equipa no balneário?

Nós cá somos muito informais, somos uma família. Não há ne-
nhum sentimento especial para os jogadores se o presidente for ao 
balneário. É uma situação completamente normal. Aquilo que eu 
lhes disse e normalmente o que se passa no balneário não é reve-
lado, mas eu entrei lá e pedi para eles se acalmarem todos e disse: 
“meus amigos, não fizeram mais do que a vossa obrigação”, o que 
despertou uma gargalhada gigante. Depois tivemos aqui dias de 
festa, de sensação de um trabalho cumprido e de um trabalho 
notável, brilhante.

“ISTO FOI 11 CONTRA 11, 
QUALIDADE DE JOGO, 
AS BOLAS ENTRAVAM 
NA BALIZA…”

“CÁ ESTAMOS 
E O CÉU É
O LIMITE”
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Quanto à preparação da próxima época, como está a ser feita?

O plantel não falarei. Uma coisa posso garantir não haverá uma ra-
zia, não haverá uma importação maciça dos jogadores estrangei-
ros, não haverá absolutamente nada disso. Aliás, um dos fatores 
do nosso sucesso tem sido a estabilidade e queremos mantê-la. 
Vamos, no entanto, ter de ter gente com conhecimentos de direito 
jurídico para nos auxiliar, vamos ter de ter alguém profissional para 
gerir o dia-a-dia do clube, em termos de burocracias, de todos 
os requisitos. Porque isto, de facto, é uma vontade das instâncias 
federativas de Portugal, fazer com que se separe o joio do trigo. 
Podemos concordar ou não. Eu não concordo. Estas exigências 
fazem com que alguns clubes possam nunca lá chegar. E para lá 
chegar têm que se dotar de meios financeiros que normalmente 
advêm da formação de associados anónimos, com capital, na 
maior parte estrangeiro. Não queria dizer proveniência dúbia, mas 
também há bons e maus exemplos. Vai haver alguma concen-
tração das decisões da representatividade dos clubes naqueles 
players económicos do futebol. E eu confesso que não é uma 
faceta que me agrade muito, mas que é inevitável. Não queremos 
viver um sucesso temporário, queremos estruturar o clube e fazer 
do Pevidém não uma sensação, mas sim uma referência nacional. 
Uma SAD com contornos muito próprios. Irei propor às chamadas 
forças vivas da vila, à massa empresarial, em vez de nos darem 
patrocínios ou doações, que invistam, porque o futebol é um 
negócio e podem ter retorno. O Pevidém em termos daquilo que 
são as suas receitas ordinárias é um clube da Divisão de Honra da 
Associação de Futebol de Braga, de uma divisão intermédia. Nem 
sequer tinha, até há bom pouco tempo, capacidade de disputar o 
Campeonato Nacional. Só poderia subir, mas não teria capacidade 
para mais do que isso. Para se ir mais além, temos que usar as 
armas que estão ao nosso dispor. Não fomos nós que investamos 
o futebol como ele é hoje, portanto não podemos vencer o inimigo, 
temos que nos juntar a ele. 

Em que será necessário intervir, para que o Pevidém possa 
competir neste novo escalão?

Desde logo conseguir receber bem e o receber bem é dotar o 
recinto de infraestruturas básicas para os adeptos, para os jorna-
listas….Nós não temos umas casas de banho dignas para homens 
quanto mais para senhoras. Temos um bar que é um contentor, 
muito bem feito porque resolveu o problema na altura. Não temos 
lotação suficiente nem para a Liga 3. A Federação Portuguesa de 
Futebol preconiza que haja pelo menos 1.500 lugares sentados 
e não temos. Zonas sociais, uma sala de imprensa, uma sede. 
Falta tudo. Com boa vontade isso terá que ser feito, com dinhei-
ros públicos, não há outra solução. Ao longo dos anos a Câmara 
tem apoiado bastante as associações desportivas naquilo que diz 
respeito às infraestruturas. Aliás, é só nisso que apoiam, e bem. 
Temos uma verba que já nos foi atribuída, de 200 mil euros, vamos 

“NÃO QUEREMOS VI-
VER UM SUCESSO 
TEMPORÁRIO, QUERE-
MOS ESTRUTURAR O 
CLUBE E FAZER DO PE-
VIDÉM NÃO UMA SEN-
SAÇÃO, MAS SIM UMA 
REFERÊNCIA NACIO-
NAL.” Rui Machado

tentar fazer mais uma vez muito com pouco. Fazendo aquilo que é 
mais essencial, para depois passar ao luxo, se é que um dia pode-
mos lá chegar. 

Que mensagem quer deixar aos adeptos neste momento?

Já se vê muitos miúdos na rua com a camisola do Pevidém. É logo 
uma das evidências que, de facto, a população está a regressar 
ao seu clube, mas temos também que perceber que vivemos num 
meio industrial. O rendimento médio das pessoas não é muito ele-
vado, temos um colosso que capta tudo o que é a força do futebol, 
e ainda bem, não estou a pôr isso em causa e se tiverem de pagar 
a cota do Vitória SC, para depois pagar a cota do Pevidém, mais 
o bilhete…o futebol é muito caro em Portugal. É muito caro em 
termos relativos. A malta tem a internet mais cara da Europa, tem 
a televisão mais cara da Europa, tem os combustíveis mais caros 
da Europa, a eletricidade, as rendas e não sobra o dinheiro para o 
futebol. Isso complica e dificulta a afluência do povo num estádio. 
Nós estamos atentos. Somos o clube de futebol mais barato do 
país e ser sócio do Pevidém custa 15€ por ano. No início, os nossos 
adeptos eram os pais dos atletas, hoje já vamos ter adeptos do 
Pevidém. O Pevidém é aquele símbolo, é aquela organização, é 
aquele conjunto de pessoas. Isto é muito rico e ensina-nos muito 
para a vida.

ASSISTA À ENTREVISTA
EM VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=NZdVajAoXqg&t=116s&ab_channel=MaisGuimar%C3%A3es
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ENEDECOR, A SUA CASA
MERECE UM ESPAÇO ASSIM!

Num espaço moderno e muito confortável, ficou mais fácil de 
encontrar mobiliário para todas as divisões da casa, uma enor-
me variedade de sofás, colchões, carpetes, candeeiros, telas e 
decoração.

Neste aumento da área de exposição, deu-se também um au-
mento natural da variedade de produtos, e também serviços. 
Destaque para as cozinhas por medida e a elaboração de pro-
jetos 3D, que permitem ao cliente perceber, claramente, como 
ficará a sua casa depois de mobilada e decorada. Serviços de vão 
ao “encontro das necessidades dos clientes”, conforme refere Es-
meralda Teixeira, à Mais Guimarães.

A ENEDECOR, SITUADA AO CIMO DA AV. D. JOÃO IV EM GUIMARÃES, REABRIU 
AO PÚBLICO EM ABRIL DUPLICANDO A SUA ÁREA DE VENDA, OFERECENDO 

AGORA MIL METROS QUADRADOS DE EXPOSIÇÃO.

À Enedecor chegam diariamente clientes de todo o concelho de 
Guimarães e dos concelhos vizinhos, mas também, com regulari-
dade, oriundos do Porto, de Lisboa ou até do estrangeiro. Quem 
já conhecia a loja fica surpreendido com a transformação.

Criada em setembro de 2010, a Enedecor sempre pautou o seu 
posicionamento por uma “grande proximidade” com o cliente, 
auxiliando-o na escolha dos produtos para a casa, para que este 
possa sentir-se “confortável no seu lar”, acrescenta a responsá-
vel.

Com a pandemia, esta atenção para com o conforto no lar e com 
a qualidade do mobiliário aumentou. As pessoas passaram mais 
tempo em casa e começaram a refletir sobre o bem-estar que 
o lar lhes proporcionava, sobre os móveis, os sofás ou colchões 
que tinham, por exemplo. Assim, “quando nos procuram, de-
monstram uma preocupação maior com isso e nós temos todo o 
gosto em os orientar”. Até porque, comprar estes produtos para 
a casa exige sempre alguma ponderação.

“Informar o cliente com honestidade e verdade” são outras mar-
cas da Enedecor, e é uma postura que traz os seus frutos, segun-
do Esmeralda Teixeira: “Quando acreditamos no que estamos a 
vender, transmitindo ao cliente segurança e verdade, o cliente 
fideliza. E temos clientes que trazem famílias, porque estão sa-
tisfeitos. Um cliente bem servido traz outros consigo. Esse é o 
nosso melhor cartão-de-visita,” diz.

A Enedecor dispõe também de um eficaz serviço de entregas e 
montagens ao domicílio. 
Enedecor, a sua loja de mobiliário e decoração em Guimarães.
Deixe-se surpreender!
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“ELEVAMOS TAMBÉM A 
FASQUIA, AO NÍVEL DO 
MOBILIÁRIO E TAMBÉM 
DA DECORAÇÃO, DE 
MODO A ATINGIRMOS 
OUTROS PÚBLICOS, 
ALARGANDO A NOSSA 
ÁREA DE ATUAÇÃO”
Esmeralda Teixeira, da Enedecor

Av. D. João IV - 1147
4800-532 Guimarães
Tel. 933 578 928
geral@enedecor.pt
www.enedecor.pt

https://www.facebook.com/enedecor
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

Pedro Morgado, da Universidade do Minho 
(parceira do projeto Curtir Ciência – Centro 
Ciência Viva de Guimarães) acaba de ser dis-
tinguido na primeira edição do FLAD Science 
Award Mental Health, patrocinado pela Funda-
ção Luso-Americana para o Desenvolvimento. 

O júri destacou o trabalho desenvolvido pelo 
investigador na área da doença obsessivo-
-compulsivo. Em particular o facto de permitir 
melhorar o diagnóstico e encontrar novas solu-
ções para esta doença. O investigador da Escola 
de Medicina da UMinho recebeu um valor de 
300 mil euros para este projeto apostado em 
melhorar a qualidade de vida de quem sofre de 
perturbações mentais.

Uma distinção oportuna se tivermos em conta 
que a OMS já alertou para o impacto que, por 
exemplo, a covid-19 tem na saúde mental, com 
um possível aumento de distúrbios e suicídios. 
As situações de isolamento, de medo e a crise 

económica provocados pela pandemia podem 
levar, alerta a OMS, ao aumento exponencial de 
distúrbios psicológicos. 

Os leitores com mais idade devem lembrar-se 
de casos destes, até mesmo em Guimarães: 
doentes do foro mental, crianças e jovens, que 
eram mantidos em condições sobre humanas 
deploráveis, aprisionados em espaços exíguos 
destinados a animais.

Estes casos ainda são muito comuns em países 
pobres. Não só por ausência de respostas 
sociais, mas também devido ao estigma que 
envolve a doença mental. A organização de de-
fesa dos direitos humanos Human Rights Watch 
alerta que em 60 países da Ásia, África, Europa, 
Médio Oriente e América é prática comum 
acorrentar homens, mulheres e até crianças 
com menos de 10 anos em espaços confinados, 
durante semanas, meses ou mesmo anos, só 
porque têm distúrbios mentais.

Em todo o mundo, uma em cada 10 
pessoas (792 milhões) tem problemas 
de saúde mental. Os governos gas-
tam menos de 2% dos orçamentos 
para a saúde nesta área. 

Daniel Ferreira, do Curtir Ciên-
cia, é co-autor de um artigo da 

revista “Frontiers in Ecology and 
the Environment” sobre a abelha, 
vespa-asiática e vespa-europeia.

792 M 

ARTIGO

A Fundação INATEL tem as suas 
origens em 1935. Na altura, em 
pleno Estado Novo, designava-se 
Fundação Nacional para Alegria 
no Trabalho. Atualmente é tute-
lada pelo Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social 
e desenvolve atividades de valori-
zação dos tempos livres. Dispõe de 
uma rede de 27 centros locais, 17 
unidades hoteleiras, um Parque de 
Jogos, vários pavilhões desportivos 
e um teatro. 
O Agrupamento de Escolas do Su-
deste de Baião (concelho do Porto 
nas margens do Douro) junta-se a 
dezenas de escolas de Guimarães 
e concelhos vizinhos, como Fafe, na 
dinamização de atividades ligadas 
à Ciência. 
Porque são estes exemplos con-
vocados para este texto? Porque 
corporizam o retomar da atividade 
do Curtir Ciência. Aos poucos o 
público retoma a salutar prática das 
visitas e das atividades didáticas 
ligadas à Ciência. A estes e a todos 
os outros, o Curtir Ciência diz: bem-
-vindos e disfrutem da Ciência e da 
Tecnologia! 

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES
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CONHECE 
GUIMARÃES?
TEXTO: ELISEU SAMPAIO E JOANA MENESES• FOTOGRAFIAS: JOANA MENESES E DIREITOS RESERVADOS

Vivemos apressados, cheios de vontade de conhecer os quatro 
cantos do mundo. Nessa correria, esquecemo-nos da nossa ci-
dade casa, da que nos viu crescer e todos os dias nos dá chão.

A Mais Guimarães tem procurado desafiar-se e testar os conhe-
cimentos. Também nós queremos conhecer melhor a cidade que 
nos acolhe. Hoje, convidamos os nossos leitores a embarcarem 
connosco nesta viagem. Temos descoberto muitas histórias 
que, embora não sejam novas, são, muitas vezes, desconheci-
das. Queremos partilhar todos estas histórias, do imaginário ou 
não, consigo.

PASSEAMOS PELA 
CIDADE QUE NOS 
ACOLHE, PELO NOSSO 
PALCO DE TODOS 
OS DIAS, LEMOS 
NAS ENTRELINHAS E 
TAMBÉM NAS PEDRAS 
DA CALÇADA. ACEITA O 
DESAFIO?
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Quando o Conde Hermenegildo Gonçalves, seu marido, morre, 
em 928, passa a governar o Condado sozinha. Em 950 os domí-
nios são divididos pelos seus filhos e é nesta altura que funda, 
na herdade de Vimaranes, um mosteiro, onde hoje encontra-
mos a igreja da Nossa Senhora da Oliveira.

Alguns anos mais tarde, Mumadona Dias determina a construção 
de um castelo para proteção, revelando que o mandara erguer 
para proteger o Mosteiro de um ataque de “gentios”.

A FUNDADORA DE GUIMARÃES, CONDESSA DE PORTUGAL NO SÉCULO X, 
FOI UMA DAS MULHERES MAIS PODEROSAS NO NOROESTE DA PENÍNSULA 
IBÉRICA. FALAMOS DE MUMADONA DIAS, UMA MULHER MUITO INFLUENTE NO 
SEU TEMPO.

QUEM FOI
MUMADONA DIAS?

cia militar, tendo alguma da sua pedra sido retirada, espaços de-
molidos e tendo, inclusivé, servido de prisão. 

Em 1881, classificado como Monumento Nacional, o Castelo é res-
taurado e inaugurado a 4 de junho de 1940. Atualmente, perten-
ce à área classificada como Património Cultural da Humanidade.

A MULHER QUE 
MANDA CONSTRUIR 
O CASTELO DE 
GUIMARÃES

Lê-se, em Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães, de Tor-
quato Peixoto de Azevedo, “sabendo Muma Dona, que os Gentios 
não cessavam em perseguir os christãos, e continuamente fa-
ziam entradas por Galliza, assolando suas terras; fundou em uma 
penha forte no alto da villa velha Araduca, entre norte e nascen-
te, um castello para guarda e defensa de seu mosteiro, a que pôz 
o nome S. Mamede, e lhe ficou servindo de defensa pela parte do 
norte, e nascente a poente a muralha velha, ficando entre uma 
e outra um terreno de vinte o cinco passos de largo, e pela parte 
do sul, de nascente a poente não tem contra muralha, porque lhe 
fica servindo de defensa a mesma villa Araduca”.

Provável é que D. Henrique e D. Teresa tenham aí vivido, no Paço 
Condal que existia dentro do Castelo. Talvez tenha sido aí que, 
em 1111, nasce Afonso Henriques e, logo a seguir, vai a batizar na 
Capela de S. Miguel.

Até aos dias de hoje, o Castelo sofreu muitas mudanças e al-
terações. Nos finais do século XI, ainda não tinha torreões nem 
uma torre de menagem, era um simples pátio rodeado por uma 
muralha.

Com D. Afonso Henriques no comando, o Castelo é ampliado e 
a muralha é coroada por um adarve, do qual ainda há vestígios. 
É algures entre D. Afonso III e D. Dinis que são construídos oito 
torreões e a torre de menagem. É, então, entre a segunda meta-
de do séc. XIII e inícios do séc. XIV, que o Castelo de Guimarães 
ganha o aspeto que hoje tem.

No século XV, no interior da muralha, é erguido o Paço do Alcaide, 
com quatro andares: zonas de serviço e zona residencial. Já no 
exterior, foi erguida uma Barbacã, da qual não há vestígios. Com 
o passar dos anos, o Castelo vai perdendo interesse e importân-
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Engana-se quem pensa que Guimarães é considerada o berço por 
ter sido o local de nascimento de Afonso Henriques, que, na verdade, 
continua a ser uma incógnita.

É em Guimarães que, a 24 de junho de 1128, se dá a Batalha de S. Ma-
mede. O dia que ficou conhecido como o Dia Um de Portugal.

Uma batalha entre as tropas de Afonso Henriques e as de sua mãe, 
D. Teresa, e do Conde Fernão Peres de Trava de Galiza. O objetivo era 
apenas um: a independência do Condado Portucalense face ao reino 
de Leão.

VISITÁMOS
O CAMPO DA ATACA

OBJETIVO CUMPRIDO. 
MAS ONDE FOI, 
AFINAL, A BATALHA DE 
S. MAMEDE?
O Campo de S. Mamede parece, para muitos, ter sido o lugar onde co-
meçou a história de Portugal. Talvez o nome nos leve a pensar que sim. 
Porém, a única certeza é que existe, é de que a batalha aconteceu em 
Guimarães.

A Mais Guimarães foi a S. Torcato, ao Campo da Ataca, onde, segun-
do a tradição de muitas gerações, se travou a Batalha de S. Mamede. 
“D. Afonso Henriques conquistou a chefia do Condado Portucalense 
e iniciou o processo político da independência de Portugal, ao afastar 
a tentativa de hegemonia galega”, lemos à entrada. A entrada neste 
campo de batalha é feita, curiosamente, pela freguesia de S. Mamede 
de Aldão. 

No final do campo encontramos sete estátuas, de Augusto Vasconce-
los, um arranjo artístico-monumental inaugurado em 1996 que celebra 
a batalha de S. Mamede. 

O local está lá, existe e é importante, mas não mostra a sua verdadeira 
essência. A pouca sinalização e alguns sinais de descuido não encami-
nham nem os vimaranenses, nem outros visitantes, ao local.
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D. Afonso, oitavo Conde de Barcelos - mais tarde, primeiro Duque 
de Bragança -, casa com D. Constança de Noronha, em 1422, altu-
ra em que se deve ter iniciado a construção do Paço dos Duques.

Viajou muito pela Europa e talvez essas viagens tenham influencia-
do modo de ver o mundo e de viver de D. Afonso, tendo também 
influenciado a forma como edificou o seu Paço em Guimarães. As 
casas do Duque eram de um lado do Paço e, do outro lado da Cape-
la, ficavam os aposentos da Duquesa. Uma residência sumptuosa 
para a época. “Um quadrado com quatro torreões”, tal como nos 
conta Isabel Maria Fernandes, diretora do Paço dos Duques de Bra-
gança. Não havendo certezas se terá, ou não, sido concluída a obra, 
sabe-se que se manteve como residência até ao século XV.

Com o tempo, começa a degradar-se e é no século XVII que os 
monges pedem ao rei autorização para tirar pedra do edifício. Os vi-
maranenses, contudo, e como lhes continua a ser tão caraterístico, 
unem-se para que isso não aconteça. 

Já no final do século XVIII, o Paço dos Duques passa a quartel e o 
edifício sofre algumas alterações, mantendo “a estrutura e a robus-
tez em granito”.

Por volta de 1930, faz-se uma campanha para o edifício seja recu-
perado e, em 1959, finalizadas as obras, o Paço dos Duques abre ao 
público como museu e residência oficial do Presidente da República.
Nada do que decora, atualmente, o Paço dos Duques é do século 
XV, as coleções são do século XVII e XVIII. “Que ninguém pense que 
na altura do nosso Duque os espaços estavam decorados assim. 
Provavelmente, na altura, as paredes seriam todas pintadas com 
cores muito quentes, haveria tapeçarias, mobiliários, os tetos eram 
decorados”, frisa Isabel Maria Fernandes.

O PAÇO DOS
DUQUES DE BRAGANÇA

D. Luís, filho de D. Manuel, vem a Guimarães. É recebido à entrada 
da cidade, vai ao Largo da Oliveira, entra na Casa da Câmara e vai 
à varanda. “Uma varanda que só é aberta quando visita a cidade 
alguém muito importante”, diz a diretora do Paço dos Duques. 
Nessa vinda a Guimarães, vai ao Paço dos Duques, porque o seu 
irmão estava casado com D. Isabel de Bragança e, pelo casamento, 
receberam o ducado de Guimarães. D. Luís observa a paisagem e 
diz “Oh Guimarães, quem te deu não te viu. Se te vira não te dera”.

Isabel Maria Fernandes explica que, se o duque de Bragança tivesse 
reconhecido a qualidade de Guimarães, nunca a teria dado a sua 
irmã, D. Isabel.

“OH GUIMARÃES, 
QUEM TE DEU NÃO TE 
VIRA, SE TE VIRA NÃO 
TE DERA”

Curiosidades
262 janelas
155 portas

39 chaminés
39 lareiras

4 escadas em caracol
6 escadas de tiro

413 degraus
134 conversadeiras

286 merlões
3 vigias

876 lâmpadas
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O largo da Oliveira esconde vários segredos. Além dos normais se-
gredos que contamos, entre só mais um brinde. É na Oliveira que 
nos refugiamos com os nossos amigos depois de mais um dia de 
trabalho, de mais um teste, depois de um dia mais ou menos bom.

É também aqui que, muitas vezes, damos início a mais um fim de se-
mana, lugar de celebrações, de artistas de rua, de esplanadas cheias. 
Quando pudermos, será novamente sítio de reencontros, de abraços 
apertados, de música, cenário de mais uma Feira Afonsina ou de uma 
Noite Branca, palco de tunas e outros festivais.

O local de passagem e paragem de turistas e vimaranenses. É aqui 
que nos encontramos, entre uma oliveira, a Igreja de Nossa Senhora 
da Oliveira, a Capela de São Nicolau, as casas pitorescas tão típicas, 
os antigos Paços do Concelho.

Quantas vezes já ouvimos alguém dizer “vocês, vimaranenses, têm 
duas caras!”? Será verdade que mostramos ser uma coisa que não 
somos? A Conquista de Ceuta poderá estar relacionada com esta 
questão? Será a cara uma frente de batalha?

Olhamos para os antigos Paços do Concelho, levantamos o olhar e 
vemos uma estátua que, dizem, representa Guimarães. Uma figura 
masculina com duas caras, uma no rosto e outra no abdómen. Cha-
mam-lhe mesmo o Guimarães, mas muito se desconhece ainda. 

Estamos em 1415, à conquista de Ceuta, altura em que cara é a frente 
de batalha. Existiam duas frentes de batalha, uma da responsabilida-

de dos vimaranenses e outra da responsabilidade de Barcelos.
Barroso da Fonte, em Guimarães e as duas caras, escreve “os vima-
ranenses teriam cumprido a sua missão e, devido à falta de coragem 
do povo de Barcelos, teriam ainda dado apoio na cara que lhes dizia 
respeito”.

As tropas de Barcelos fraquejaram e fugiram e Guimarães teve duas 
frentes para proteger. Contudo, o rei castiga os de Barcelos. Os no-
bres teriam agora de vir varrer as ruas de Guimarães na véspera das 
festas, com um barrete vermelho na cabeça e um pé descalço e outro 
calçado.
Se não quisermos ficar por aqui, e porque estamos na praça da Oli-
veira, podemos perceber o simbolismo de outros elementos da está-
tua. Procuramos pelo seu escudo.

A árvore da oliveira está, desde muito cedo, ligada à cidade de Gui-
marães. A própria estátua que vos apresentamos anteriormente, 
apresenta uma. Olhamos com atenção para o escudo e observamos 
um leão deitado e uma oliveira que se sobrepõe e o agarra com as 
raízes. Para muitos, a árvore representa Guimarães e o animal o país 
vizinho.

“Guimarães que resiste e que vence Espanha, numa referência à con-
tribuição desta terra para a génese da nacionalidade portuguesa", 
refere Amaro das Neves, professor de história, num dos seus textos.
A figura, de seu nome Guimarães, é, então, “o nobre guerreiro que 
espreita a praça da Oliveira, do alto da antiga Casa da Câmara, é Gui-
marães que se contempla a si própria”.

SENTADOS NA ESPLANADA

© JOÃO BASTOS
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“SOMOS FEITOS
DE AFONSOS E PEDRALVAS”

Salgado Almeida, artista plástico vimaranense, encontra-se com 
a Mais Guimarães para dar a conhecer o Colosso de Pedralva. Co-
meça por relembrar Afonso Henriques e o Pedralva. Não sabemos 
como podem estar relacionados, mas Salgado Almeida explica 
que “são duas figuras simbólicas dos vimaranenses em termos do 
espaço e do tempo. São figuras que nos reportam para as nossas 
memórias, para as nossas raízes identitárias que se perdem preci-
samente na lonjura do tempo”.

O Pedralva veio da freguesia de Pedralva, que fica perto de Guima-
rães, mas já é Braga. Foi Martins Sarmento, enquanto escavava na 
Citânia de Briteiros, que encontrou três pedaços de uma estátua 
enterrados no chão.

Em 1892, Martins Sarmento adquiriu e comprou esses pedregulhos 
e trouxe-os para Guimarães. Mais tarde, reconstituiu o Colosso e 
colocou-o nos jardins na Sociedade Martins Sarmento, junto dos 
Claustros do Convento de São Domingos. Esteve ali durante várias 
décadas, até que, no final do milénio, a autarquia, em consonância 
com a Sociedade Martins Sarmento, resolveu trazer o Pedralva para 
o local onde se encontra atualmente.

Como foi encontrado nas imediações da Citânia de Briteiros, foi as-
sociada a uma escultura feira a essa época. No entanto, mais recen-
temente, há quem diga que esta figura é bem mais recente, um par 
de séculos mais novo.

“É efetivamente um colosso” tem dois metros e 95 de altura. Dizem 
até que, na Península Ibérica, parece ser o único exemplar assim, 
com estas dimensões. 

Quantos de nós fazemos a Alameda Mariano Felgueiras diariamen-
te? Às vezes passamos mais do que uma vez por dia pelo Colosso 

da Pedralva e nunca, ou quase nunca, nos questionamos o que en-
contramos no centro da Alameda.

Afonso Henriques é nativo de Guimarães e o Pedralva veio de fora, 
assim como os habitantes de Guimarães. “Temos essa particulari-
dade”, diz Salgado Almeida, “somos feitos de Afonsos e Pedralvas. 
Eu sou Afonso, nasci cá e por cá fiquei. Os Pedralvas vêm de fora e 
por cá ficam, de pedra e cal, como o Pedralva”.

A cidade de Guimarães parece ter esta caraterística bem vincada, o 
bem acolher quem vem de fora. A estátua do Colosso de Pedralva 
é apenas mais um exemplo daqueles que por cá passam e acabam 
por ficar.

PARA DESCOBRIR
NO CIAJG
O Colosso tem, como diz o artista vimaranense, “renascido”. Da Ci-
tânia de Briteiros foi passando por vários cenários e hoje, além de 
o podermos visitar na Alameda Mariano Felgueiras, podemos ficar 
a conhecê-lo melhor do Centro Internacional de Artes José de Gui-
marães.

Como escreve Ángel Calvo Ulloa, curador convidado, “para além dos 
vereditos sobre a importância da origem e datação do, o projeto 
Complexo Colosso pretende aprofundar de forma indisciplinada as 
várias camadas que constituem este relato. Transferir a análise do 
Colosso para o campo da arte permite também repensar o relato 
fazendo uso de todas essas camadas”.
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AS IGREJAS DE GUIMARÃES

Igreja de São Miguel do Castelo
Junto ao Castelo e Paço dos Duques de Bragança encontramos este 
humilde e poderoso símbolo da nacionalidade. A românica Igreja de 
São Miguel do Castelo foi construída nos inícios do século XIII. No 
seu interior de uma só nave coberta a granito e escassamente de-
corada, admira-se, por entre antiquíssimas cruzes da sagração e 
lajes tumulares, a pia batismal onde terá sido batizado D. Afonso 
Henriques, o primeiro rei de Portugal.

Igreja de Santa Maria Madalena
A igreja situa-se na fronteira entre a freguesia de Santa Cristina de 
Longos, Guimarães, e a de Nogueira, pertencente ao concelho de 
Braga. Foi construída no século XVIII, com projeto do arquiteto An-
dré Soares, por iniciativa do arcebispo D. Rodrigo de Moura Telles. 
A igreja foi construída sobre um outro monumento religioso do sé-
culo XII. É um belíssimo exemplar da arquitetura religiosa Barroca. 
O interior está revestido de azulejos do século XVIII do ceramista 
Policarpo de Oliveira Bernardes.

Santuário da Penha
É um exemplar único da arquitetura religiosa de Marques da Silva. 
Em 1930, o reconhecido arquiteto, ficou incumbido do projeto e da 
escolha do local de implantação. Os trabalhos de regularização do 
terreno começaram em 6 de Agosto do mesmo ano. Inaugurado 
em 1947, é um monumento de singular beleza e valia arquitetónica 
e religiosa. Uma obra emblemática de Guimarães.

Basílica de São Torcato 
Esta igreja dedicada a São Torcato foi elevada pelo Papa Francisco 
à categoria de Basílica Menor em setembro de 2019. No dia 27 de 
fevereiro de 2020 foi a cerimónia formal e oficial de elevação, coin-
cidindo com o dia religioso dedicado ao mártir.
O templo de estilo híbrido, com elementos clássicos, góticos, renas-
centistas e românticos, encontra-se todo construído em cantaria de 
pedra de granito da região, sendo uma obra-prima do neomanueli-
no, cuja construção se iniciou em 1825 e concluída e depois solene-
mente sagrada em Outubro de 2015. No interior da Igreja encontra-
-se o corpo incorrupto do próprio São Torcato.

Basílica de S.Pedro (do Toural)
A Basílica de São Pedro tem as suas origens na Irmandade de São 
Pedro, constituída no ano de 1616. Ainda decorriam as obras de 
construção, (no inicio apenas como uma primitiva capela) quando 
a 26 de Março de 1751 é elevada à dignidade de Basílica Menor, pelo 
Papa Bento VIX, estatuto que era “a primeira que na prima diocese 
[de Braga] se reconhece e a terceira que ilustra a orbe lusitana.” 
Apesar da dignidade do título e a importância desta igreja ainda 
hoje permanece incompleta, pois a segunda torre prevista nunca foi 
construída, ficando a fachada assimétrica.

Igreja dos Santos Passos
Com origens numa diminuta capela, erguida em 1594, a setecentista 
Igreja dos Santos Passos, mais conhecida como Igreja de São Gualter 
é a última obra do arquitecto bracarense André Soares, mestre do 
barroco e rococó.
Estes dois estilos artísticos convivem harmoniosamente nesta igreja.

Capela de S.Crispim
A Capela de São Crispim é simultaneamente conhecida como Capela 
do Anjo da Guarda e São Crispim, e está localizada no Centro Histó-
rico de Guimarães, na Rua Dona Maria II. Na lateral encontramos o 
albergue de S.Crispim e S. Crispiano, onde é servida aos pobres da 
cidade, há mais de sete séculos, a ceia de natal. É uma capela com 
estilo rococó, neoclássica e revivalista. 

Igreja de São Francisco
De origens medievais, na sua presente localização a sua igreja con-
ventual oculta dois santos de canonização e devoção popular: São 
Gualter e “Santa” Constança de Noronha.
São Gualter foi um frade franciscano que aqui chegou, cerca de 
1216/1217, incumbido por São Francisco de Assis de implantar a Ordem 
de São Francisco em Portugal. 
Constança de Noronha, a Duquesa Santa, foi a segunda mulher de 
D. Afonso de Bragança e primeira Duquesa de Bragança. Extrema-
mente devota, com a morte do seu marido, dedicou-se a várias obras 
caritativas, dedicando especial atenção a este convento e ao seu en-
grandecimento.

Igreja de Santa Cristina de Serzedelo
Ao longo de quatro séculos aqui se construiu uma igreja românica, 
um narthex já gótico, um muro-campanário igualmente do século 
XIII e uma capela funerária. No interior, conservam-se ainda inte-
ressantes vestígios de pintura mural, muito degradados. É um dos 
mais interessantes núcleos religiosos baixo-medievais do Entre-
-Douro-e-Minho.

DESDE OS PRIMÓRDIOS DOS SEUS DIAS QUE GUIMARÃES TEM A SI ASSOCIADA 
RELIGIOSIDADE. AS IGREJAS, ESPALHADAS PELA CIDADE E PELO CONCELHO 

SÃO A MATERIALIZAÇÃO DESTA FORTE LIGAÇÃO.
FAZEMOS AQUI UM ROTEIRO DE ALGUNS ESPAÇOS DE CULTO SIGNIFICATIVOS.
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COMO PODE DESCOBRIR
MAIS SOBRE GUIMARÃES?
Não é novidade para ninguém que uma das melhores formas de 
conhecer um lugar é saber escutar histórias e memórias de outras 
pessoas. 

Paramos na rua do Retiro quando reparamos na placa que dizia “au-
dio walk. EM TORNO começa AQUI”. Uma descrição e um QR Code 
que pode ser lido através do telemóvel. Através de um processo de 
criação “muito estimulante, novo e verdadeiramente desconhecido” 
para a diretora artística, Manuela Ferreira, é possível conhecer espa-
ços escondidos Guimarães.

Em Torno é uma experiência performativa, em formato de percur-
so sonoro, que convida os espectadores-ouvintes a “construir e a 
recriar o espaço da cidade”, partindo da “recolha de testemunhos 
junto dos habitantes, colecionando memórias, experiências e des-
crições de lugares, itinerários, rotinas, pessoas, impressões visuais 
e sonoras, e outros múltiplos estímulos que recebemos da cidade”.

A 13 de maio, na plataforma em.guimaraes, vai ser lançado o filme 
Em Torno, com realização de Eva Ventura Ângelo.

Como é que surge a ideia para Em Torno?

É muito difícil identificar as origens das ideias para avançar em de-
terminados projetos. Às vezes são mais as oportunidades que sur-
gem. Sempre me interessou muito a ideia do formato de uma audio 
walk, poder fazer um percurso guiado, de forma mais imersiva na 
relação com a escuta. Entretanto, o Município lançou uma call aos 
artistas da cidade para apresentarem propostas artísticas, precisa-
mente para este período em que o contacto e a presença estavam 
um bocadinho comprometidos. Um dos critérios para a seleção dos 
projetos era precisamente o envolvimento, o caráter integrador, in-
clusivo da participação da comunidade. É uma área que me é próxi-
ma e na qual tenho desenvolvido muito trabalho neste cruzamento 

com a comunidade. Fiz esse casamento entre pensar outro formato 
e que permitisse, de facto, a participação na criação da comunidade.

O que é isto de "construir e recriar" o espaço da cidade?

Eu não sou de Guimarães, mas já estou a viver em Guimarães há 
bastantes anos, tempo suficiente para ir conhecendo melhor a ci-
dade. É evidente que todos nós, habitantes de uma mesma cidade, 
traçamos mapas diferentes, quer através das nossas rotinas, mui-
to pessoais e íntimas, quer através da memória de outros tempos. 
Muitas vezes até na interseção e na sobreposição de mapas de ou-
tras cidades. Sempre que chegamos e habitamos uma nova cidade, 
temos tendência, e é natural que assim aconteça, que o mapa que 
trazemos da cidade onde vivemos se intersete e crie dinâmicas com 
a cidade que nos acolhe.

São essas várias camadas, que contam uma cidade, que contam o 
habitar de uma cidade, que me interessava explorar, uma dimensão 
mais afetiva e sensorial. Normalmente somos mais atentos às cida-
des que não conhecemos e, por vezes, automatizamos os nossos 
sentidos no nosso quotidiano e este tipo de experiência chama-nos 
a atenção para olhar para determinados detalhes ou escutar deter-
minadas memórias.

Começar na rua do Retiro permite uma diversidade enorme de 
caminhos. Como é que foi feita esta seleção de percurso?

Não estava, de todo, definido. Nem sequer sabia que iria começar 
por ali. Sabia, claramente, que o desenho do projeto acontecia a 
partir da coleção de testemunhos de pessoas da cidade, mas não 
sabia que me iria incluir. Por acaso, aconteceu. A dada altura, fazia 
sentido que assim fosse. Por isso mesmo é que começa ali, foi a 
primeira casa onde eu vivi em Guimarães. Foi também a partir dali 
que eu conheci a cidade.

A construção do percurso foi muito orgânica, quase que como quem 
sai de casa para passear e de repente vai cartografando o que será 
o percurso a ser fixado.

Lancei uma call à comunidade, um formulário com 15 perguntas de 
diferentes naturezas, algumas mais vocacionadas para a memória, 
outras para rotinas... Perguntas que permitissem aceder a materiais 
diversos. Fiz uma seleção daqueles conteúdos que achava que po-
deriam ter mais interesse partilhar e explorar. A partir dessa seleção, 
sem pensar em nenhum desenho de trajeto, comecei a perceber.

Uma das melhores formas de conhecer locais é precisamente o 
saber escutar histórias e memórias de outros. Qual é, para si, a 
importância destes testemunhos?

Estes testemunhos eram a matéria, a dramaturgia para criar, foram 
o ponto de partida para a criação desta audio walk. É importante 
este tipo de experiências. O espetador ouvinte é conduzido de for-
ma contínua, sem paragens, mas há esta ideia de transitamos de 
uma memória ou de uma história para outra sem pré-aviso, sem 
relação direta. Aproxima-se da ideia de vaguear, de deriva, de po-
dermos descobrir, perder-nos. Aquilo que propõe a audio walk são 
histórias inesperadas que se cruzam e que criam outras leituras aos 
lugares e espaços por onde passamos.

É diferente fazer esta viagem no silêncio de um confinamento ou 
na agitação de Guimarães?

Tenho a minha própria experiência. Na fase final do processo, na-
quele período em que estamos a fazer as últimas afinações, depois 
de já ter decidido o percurso, quando estamos a fazer já trabalho de 
pós-produção e edição, fiz várias vezes o percurso. Fiz de manhã, à 
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noite, em diferentes alturas do dia. Só mudando a hora do dia altera 
totalmente a experiência, fazer o percurso com muitas pessoas, e 
muitas a cruzarem-se pelo caminho, torna as leituras outras. 

Enquanto encenadora e dramaturga, quais são as principais 
preocupações que tem durante o processo de criação?

O meu grande interesse prende-se mesmo com o processo criativo. 
Aquilo que mais me estimula enquanto artista é pensar, experimen-
tar e desenhar novos processos criativos. Muito dificilmente repito 
um modelo de processo criativo. À semelhança de uma audio walk, 
sou muito errante na forma de criar e agrada-me essa instabilidade, 
não saber, pensar novas formas de criar e desenhar um processo 
criativo. Aquilo que mais me interessa, de facto, é encontrar novas 
formas de o fazer, de arriscar, novos formatos, novas formas de co-
criar, também. Interessa-me muito a cocriação e daí a tendência 
em chamar para o meu trabalho a participação de profissionais e 
não profissionais e da comunidade em particular. É o meu maior 
interesse.

A criação artística é, por excelência, um lugar imprevisível. Gosto de 
aprofundar essa caraterística e cada nova criação segue caminhos 
inusitados.

E em relação ao público?

A questão do público, para mim, é fundamental. Muitos dos traba-
lhos que tenho desenvolvido, para além dos processos criativos que 
são muito diversos, os formatos também são.
O público tem um lugar importante e privilegiado. Interessa-me in-
vestigar novas formas de incluir e de relacionamento com o público. 
Quando desenho um novo objeto artístico, antes de mais, a primeira 
questão que eu coloco é “que tipo de relação é que eu quero esta-
belecer com o público?”. Isso é fundamental no meu trabalho. Aquilo 
que acho importante é testar limites, perceber como é que gostaria 
que o público participasse.

Não é a primeira vez que tenta dar a conhecer um espaço de 
Guimarães, como fez, por exemplo, na peça Do Avesso. Porquê?

Não é específico de Guimarães. É uma linha de trabalho que me 
é muito próxima, esta do site specific e interessa-me o lugar, ou 
explorar o poder performativo do lugar. Os lugares e os espaços já 
são narrativas pré existentes, são elas próprias textos e histórias. 
Interessa-me muito criar a partir da memória do lugar, das pessoas 
que habitam esse lugar, a partir da arquitetura. Há muitas dimen-
sões do lugar.

1. 160cmx35cmx46cm  129€   
2. 200cmx150cm  179€ (cabeceira e colchão não incluídos)

3. Sofá 3 lugares 192cmx92cmx102cm  339€ 
4. Sofá 2 lugares 172cmx92cmx102cm  305€
(assentos deslizáveis e encosto reclinável) 

5. 154cmx86cmx40cm  199€ 

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

REABRIMOS COMimensas novidades

1 2

43

5

O TUDENCONTA ajuda desde 1986 as famílias que
nos visitam, a tornar as suas casas em espaços mais
confortáveis e capazes de crescer com a família.
Temos tido o orgulho de no mesmo estabelecimento 
conseguir servir múltiplas gerações que em nós confiam.

Reabrimos com um espaço de 4000 m2 remodelado, 
onde impera o design a baixo preço.

https://tudenconta.pt/
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Dr. José Preza Fernandes
Especialista em urologia

Sendo novo nestas lides, inauguro esta rubrica médica com 
um tema que me é querido e explico o porquê! O meu falecido 
orientador da especialidade e a quem aproveito para prestar 
uma sincera homenagem, o Dr. Mário João Gomes era uma 
sumidade no tema e com ele aprendi muito do que pratico hoje 
em dia. Partiu cedo mas deixou legado.

Mas de que falaremos então? Incontinência urinária feminina! A 
perda de urina é uma condição que constrange e envergonha 
muitas mulheres, não escolhe idades ou classes sociais e não 
pode ser nem é  algo com que se tenha de viver para sempre! 
Prometo-vos que se chegar ao final destas linhas e puderem des-
mistificar o assunto, assumo o trabalho cumprido! 

Incontinência urinaria significa perda de urina e os motivos ou 
causas do problema podem ser variados. No entanto indepen-
dentemente da origem das perdas, tenham esta ideia presente: 
ela tem solução! 

De uma forma a facilitar a discussão do tema podemos dividir a 
incontinência em três tipos: 

- de esforço (que resulta após algum tipo de força abdominal 
como por exemplo um espirro, tosse ou ao pegar em algum obje-
to pesado ou numa criança), 
- de urgência (que acontece porque a vontade de urinar surge 
de uma forma tão súbita que não permite a chegada à casa de 
banho e tem origem em algum tipo de instabilidade na bexiga) 
- mista (uma mistura de ambas as condições anteriores). 

As causas podem ser múltiplas mas estão geralmente relacio-
nadas com a idade, a genética, problemas de saúde feminina 
anteriores (ex: número e condições das gravidezes prévias, com-
plicações no parto, alterações hormonais decorrentes da meno-
pausa, alterações de força muscular, etc). Outras causas podem 
ser doenças infeciosas, neoplásicas ou simplesmente idiopáticas 
(este é o termo que nós médicos usamos para classificar uma 
doença à qual não conseguimos atribuir a uma causa concreta!). 

Conforme o tipo de condição que atinge a mulher que perde 
urina a solução terapêutica pode variar. 

Na incontinência urinaria de esforço, onde o problema é a falta de 
força na musculatura pélvica (músculos onde estão apoiados e 
suportados os órgãos pélvicos, como por exemplo a bexiga ou o 
útero) ou a incompetência do esfíncter urinário (músculo loca-
lizado junto à uretra e que é responsável por conter a urina na 
fase de enchimento da bexiga) o tratamento pode consistir em 

fortalecer a musculatura pélvica. Estes exercícios são chamados 
de exercícios de kegel e devem ser realizados, preferencialmente 
com o apoio de fisioterapeutas especializados na área. Em caso 
de estes exercícios não surtirem sucesso ou de a incontinência 
ser moderada a grave (ex perdas que  obriguem ao uso de 3-5 
pensos higiénicos para proteção diária) deve ser ponderada a 
realização de uma cirurgia corretiva. Esta cirurgia consiste na co-
locação de uma fita (prótese) em redor da uretra de forma voltar 
a assegurar a continência urinária. É uma cirurgia segura, rápida 
e realizada normalmente em ambulatório (internamento inferior a 
24horas).

Já na incontinência urinária de urgência e uma vez que o pro-
blema está relacionado com a instabilidade da bexiga durante o 
enchimento de urina, a solução passa por administrar medica-
mentos que acalmem esta fase do ciclo miccional. O objetivo é 
promover um enchimento da bexiga de forma relaxada. Isto pode 
ser administrado através de comprimidos (medicamentos anti-
colinérgicos ou beta agonistas) ou então por uma injeção de um 
fármaco (toxina botulínica) diretamente no músculo da bexiga e 
através de um cistoscópio (aparelho que permite entrar e ver o 
interior da bexiga num ecrã). Esta toxina promove um relaxamen-
to do músculo e impede ou diminui os espasmos da bexiga que 
provocam as perdas de urina.

Em casos em que tudo isto falhe, pode ser necessário a coloca-
ção de um pacemaker (aparelho colocado junto coluna vertebral 
e que ajuda a controlar quando uma bexiga deve guardar ou 
esvaziar a urina). 

Na incontinência urinária mista, como o próprio nome indica, 
existe uma mistura de ambos os problemas anteriores. A solução 
para este tipo de incontinência passa por entender primeiro qual 
o tipo que mais afeta a qualidade de vida da mulher em causa, 
para depois atuar em acordo. Nestes casos o tratamento não 
é tão linear e pode necessitar de algum período de adaptação 
entre o tratamento proposto pelo médico e a resolução da perda 
de urina!

Voltando ao início da rubrica, é importante passar a mensagem 
que a incontinência urinária feminina não é uma condição com 
que “se tenha de viver”. É um problema actual e que continua a 
tirar a qualidade de vida e a impedir muitas mulheres de fazerem 
o que gostam, como por exemplo exercício físico ou até mesmo 
pegar num filho ou neto ao colo!

Existe solução para este problema por isso não se esconda e 
procure ajuda!

INCONTINÊNCIA
URINÁRIA FEMININA

Artigo de opinião
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INFORMAR
CONTAMOS CONSIGO PARA

L I G U E   2 5 3  5 3 7  2 5 0
GERAL@MAISGUIMARAES.PT     FACEBOOK.COM/MAISGUIMARAES

RIGOR, INDEPENDÊNCIA E PLURALIDADE

O que acontece na sua rua,
no seu bairro, na sua freguesia...

É NOTÍCIA!
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Expo Diabólica – Uma Expressão da Cultura Popular mostra uma 
coleção particular, pertença de Fernando Capela Miguel, com-
posta por obras, todas elas, criadas em Barcelos por artesãos 
locais. Cerca de metade foram desenhadas pelo próprio colecio-
nador e executadas por encomenda.

Professor de carreira, Capela Miguel estudou Antropologia e tem-
-se dedicado ao estudo da cultura popular. É autor de dois livros 
sobre temáticas relacionadas com o Diabo, que são o resultado do 
trabalho desenvolvido nesta área ao longo dos anos.

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA DE VÁRIAS PEÇAS DE OLARIA REPRESENTATIVAS DO 
DEMÓNIO E UM CONJUNTO DE ILUSTRAÇÕES ALUSIVA AO TEMA PODERÁ SER 
VISITADA NO MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO, EM GUIMARÃES, ATÉ 31 DE MAIO.

TEXTO E FOTOGRAFIAS: ELISEU SAMPAIO

EXPO DIABÓLICA
UMA EXPRESSÃO DA CULTURA POPULAR
NO MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO

Uma dessas obras, “Contos e Lendas do Diabo em Guimarães”, foi 
apresentada no dia da inauguração da exposição, no dia 1 de maio, 
por Fernando Azevedo, da Universidade do Minho.

Na Sala do Capítulo, é ainda possível ver várias peças de olaria 
representativas do demónio e das diversas formas que assume, 
assim como um conjunto de ilustrações alusivas, da autoria de 
Joaquim Salgado Almeida.
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Numa altura em que muito pouco se sabia sobre a covid-19, sa-
biam eles que este seria um extraordinário desafio, tão traba-
lhoso quanto necessário. O programa Consultório Aberto surgiu 
nesse contexto, servindo como um meio para chegar literalmente 
às pessoas, “aproximarmo-nos delas e ajudá-las a identificar e a 
conhecer melhor a sua saúde psicológica”, diz à Mais Guimarães, 
Emanuela Lopes. 

Isto é algo em que a psicóloga “de serviço do Consultório Aberto” 
acredita e pela qual se movimenta, já há alguns anos. “Estarmos 
mais próximos da comunidade (não só dentro de um gabinete) e 
promover a literacia em saúde, na saúde psicológica. Isto é para 
mim um pilar assente. Tudo o que servir para colocar a saúde psico-
lógica na agenda mediática é positivo, de forma a diminuir o estigma 

e aumentar o conhecimento das pessoas nesta área”, acrescenta.
Durante as cerca de quatro dezenas de edições já realizadas, os 
seguidores dos Mais Guimarães puderem também colocar as suas 
dúvidas, questões e preocupações. E as pessoas aderiram. 

“Acho que criámos um conceito diferente, não sei se inovador, mas 
sem dúvida nenhuma que para este concelho e outros vizinhos, foi 
bem aceite e conseguido. Fomos marcando a diferença e baseio-me 
não só pelo retorno que temos das pessoas, não só pelos temas e 
pelos convidados que aceitaram participar, mas também porque 
tentámos ser sempre objetivos, não entrar em ‘achismos’, nem da 
promoção do pânico ou do medo, que se ouvia pelo excesso de 
notícias e fake news”, diz Eliseu Sampaio, diretor do Mais Guimarães.

A 18 DE ABRIL DE 2020, A COMPLETAR UM MÊS DA DECLARAÇÃO DO PRIMEIRO 
ESTADO DE EMERGÊNCIA, QUE NOS CONFINOU, NOS DISTANCIOU, NOS 

CORTOU LIBERDADES ATÉ ENTÃO TIDAS COMO ABSOLUTAS, EMANUELA LOPES, 
PSICÓLOGA CLÍNICA E DA SAÚDE NO HOSPITAL SENHORA DA OLIVEIRA, E 

ELISEU SAMPAIO, DIRETOR DO GRUPO MAIS GUIMARÃES DECIDIRAM LANÇAR 
ESTE PROGRAMA QUE ABORDA A SAÚDE PSICOLÓGICA EM TEMPO DE 

PANDEMIA.

HÁ UM ANO 
ABRIMOS O CONSULTÓRIO

PARA FALAR DE SAÚDE MENTAL
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“A NOVA REALIDADE 
ELEVOU OS NÍVEIS
DE ANSIEDADE
E DE STRESSE
DE SOCIEDADES
COMO A NOSSA”
Emanuela Lopes

Emanuela Lopes considera que o balanço do “Consultório Aber-
to” é “extremamente positivo”. A psicóloga destaca os programas 
que envolveram convidados, cerca de 20, alguns profissionais 
que são referência nacional nas suas áreas. “Ouvir especialistas 
a falar de temas específicos para ajudar as pessoas a reconhece-
rem os sinais, o que devem saber, e algumas reflexões sobre as 
mudanças que a pandemia trouxe, foi de facto uma mais-valia”.

Estivemos à conversa com Emanuela Lopes

Que balanço é possível fazer-se nesta altura, Emanuela?

Resistimos a 2020 e isso é um excelente indicador para aquilo que 
estamos agora a vivenciar. Mas realmente é importante referir que 
existe um número elevado de pessoas em sofrimento psicológico 
não apenas em Portugal, mas também no mundo.
E realmente passamos por uma situação nova, sem precedentes, 
mas era expectável que existisse (e nós falamos logo isso nos pri-
meiros programas) um agravamento dos problemas e dificulda-
des psicológicas. Nós sabíamos que isso iria acontecer sobretudo 
às populações mais vulneráveis, pessoas com problemas prévios 
de doença psicológica, outras em situações de precariedade ou 
até pessoas que contactam diretamente com as consequências 
da pandemia: profissionais de saúde, pessoas que perderam en-
tes queridos e as mulheres que foram mais afetadas pelas difi-
culdades na conciliação dos vários papeis (trabalho, casa, filhos…). 
Portanto foi acrescentada uma sobrecarga desta pandemia, das 
incertezas existentes e das condições pré-pandémicas que o nos-
so país já tinha antes desta situação. 

Portugal era, pré-pandemia, um dos países da Europa que apre-
sentava maior prevalência de dificuldades e problemas de saúde 
psicológica, sobretudo devido aos baixos níveis de educação, de 
competências sócio-emocionais e de literacia em saúde (psicoló-
gica), que acresciam os elevados índices de precariedade, pobreza 
e exclusão, de isolamento e solidão e as significativas inacessibi-

lidades a serviços de Psicologia e Saúde Mental. Com exceção da 
literacia, estaremos hoje pior em todos estes aspetos. 

Quais são as principais queixas que os utentes apresentam em 
consulta?

A maior parte das pessoas relata sentir ou ter sentido ansiedade, 
tristeza, solidão, perturbações do sono, medos vários (do contá-
gio, da incerteza em relação ao futuro), dificuldade na gestão das 
relações e dos problemas económicos gerados pela pandemia. 
Nos profissionais de saúde, além destes sintomas, surgiram ainda 
queixas relativas à dificuldade de gestão do distanciamento com o 
núcleo familiar, ao stress laboral e ao cansaço físico e psicológico.
E o que fazer para ultrapassar isso?

A nova realidade elevou os níveis de ansiedade e de stresse de so-
ciedades como a nossa, e o retorno ao tão desejado normal, que 
tem marcado as últimas semanas, volta agora a exigir uma nova 
série de adaptações.
Nesta fase, não estamos só dependentes das medidas dos deci-
sores políticos, mas também, e muito mais, do comportamento 
de cada um de nós. Até porque as mensagens das autoridades 
podem variar em intervalos de tempo curtos, podendo parecer in-
coerentes.

É fundamental entender que regressar à vida ativa é um desafio à 
nossa capacidade de adaptação. Muito de nós irá conseguir, mas 
alguns de nós, sem ajuda profissional, não. Estamos perante uma 
conjuntura com impactos sociais e psicológicos fortes e a forma 
como a vivemos e como aprendemos a ultrapassar dificuldades, 
é decisiva.

Quais foram as principais dificuldades que as pessoas sentiam ao 
longo deste ano?

Todas as fases que passamos durante esta pandemia têm caracte-
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De segunda a sábado, das 08h00 às 20h00

“REGRESSAR À VIDA 
ATIVA É UM DESAFIO 
À NOSSA CAPACIDADE 
DE ADAPTAÇÃO"

rísticas muito diferentes entre elas, mas existe um ponto comum: 
um impacto incontornável na saúde psicológica das pessoas. Des-
de a agitação emocional trazida pela impossibilidade de realizar 
as atividades do dia-a-dia de forma normal até aos estados mais 
profundos de depressão e pânico ou situações graves de compor-
tamentos agressivos.
Tudo isto tem implicações diretas e muito concretas na vida de 
cada um de nós: a nossa maior ou menor tranquilidade ao longo 
do dia, a capacidade de trabalhar ou cumprir as tarefas que nos 
cabem, o impacto nas relações com aqueles que estão à nossa 
volta.

É importante garantir que quem se sente mais afetado e desam-
parado tem a quem recorrer para encontrar formas saudáveis de 
se adaptar às novas circunstâncias. Ainda precisaremos lidar com 
a fase que envolverá o trabalho sobre o trauma e sobre o luto mal 
elaborado. Entretanto, o facto é que ainda não conhecemos os 
contornos finais da batalha contra a Covid... 

Há um sub-investimento na saúde mental?

Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, os dois bastonários falaram so-
bre isso. Estamos num país com um crónico sub-investimento na 
área da saúde mental, em que cerca de 65% dos casos de doença 
se encontram sem tratamento e que anualmente provocam per-
das de mais de 300 milhões de euros na economia, urge apostar 
na contratação de recursos humanos e no desenvolvimento de 
um verdadeiro modelo de intervenção comunitária.

E o futuro do Consultório Aberto?

Nós fizemos este trabalho todo, para estarmos próximos das pes-
soas. Eu estou perfeitamente convicta que este é o caminho a se-
guir. Vamos acompanhando a evolução da pandemia e enquanto 
acharmos que faz sentido fazer este trabalho e que as pessoas 
reconheçam a sua qualidade e a sua importância, nós iremos con-
tinuar por cá.
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Público vai acrescentar emoção à
edição de 2021 do Rali de Portugal

Manuel Cruz e Clã celebram
10 anos de Banhos Velhos

Lions Clube de Guimarães entrega 
200 livros a crianças e jovens

A Praga invadiu Guimarães 
durante o início do mês de maio

BREVES

No dia Mundial da Língua Portuguesa, o Lions Clube Guimarães – 
Portugal efetuou a entrega de mais de 200 livros infantis e juvenis 
a cerca de 200 crianças e jovens residentes nas Habitações Sociais 
geridas pela CASFIG (Coordenação De Âmbito Social E Financeiro 
Das Habitações Do Município De Guimarães). O presidente da Re-
pública Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou ao Lions Club 
de Guimarães uma mensagem de saudação pela iniciativa, que de-
correu no dia 5 de maio. “Não poderia, pois, deixar de me associar a 
esta vossa iniciativa, saudando e incentivando o vosso serviço, que 
será sempre maior do que a soma das vossas ações coletivas”, pode 
ler-se na missiva presidencial.

O Teatro Praga regressou à cidade de Guimarães com duas estreias, 
MacBad e Info Maníaco, uma oficina com José Maria Vieira Mendes 
e a apresentação do work in progress do filme SuperNatural. Houve 
ainda uma conversa com a companhia. André e. Teodósio, ator de 
Info Maníaco, faz referência às pessoas, como sendo “protagonistas 
da peça”, destacando o público vimaranense. Um público “incrível” e 
preparado para receber uma oferta diferente da habitual. “A oferta 
tem sido muito variada e é um público muito preparado. Em Guima-
rães aparecem coisas que, às vezes, é muito difícil ver em Lisboa, 
porque é mais fechado em determinadas estruturas e aqui vêm de 
todo o lado”.

O Rali de Portugal, que se realizará entre 21 e 23 de maio, vai con-
tar com a presença de público. A informação foi confirmada pelo 
secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales. 
A competição lusa, que conta para o Mundial de ralis, é realizado 
na zona centro, com classificativas em Lousã, Góis e Arganil, e na 
zona norte, em Lousada, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto, 
Amarante, Porto, Felgueiras e Fafe. O Vodafone Rally de Portugal 
irá ter uma extensão total de 346,26 quilómetros, divididos por 21 
provas especiais. Os aficionados do desporto motorizado, entre os 
quais vários vimaranenses, vão poder voltar a sentir bem de perto 
as emoções do rali. 

O ano de 2021 promete um programa para assinalar uma década 
dedicada à cultura. Música, teatro, tertúlias, oficinas e serviço edu-
cativo fazem parte de quatros meses de programação de iniciativas 
de entrada livre. Visitas guiadas, oficinas de escrita criativa, uma 
noite de astronomia e cinema serão alguns dos eventos que mar-
cam os 10 anos de Banhos Velhos. Na música os destaques vão 
para a plataforma em.guimaraes com os concertos de Manuel Cruz, 
de David Bruno e Bruno de Seda, os regressos de Sensible Soccers 
e Noiserv e JP Simões em setembro. Para encerrar a programação 
musical, haverá um espetáculo de Clã, naquele que promete se um 
dos pontos altos desta década dedicada à cultura.
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Tecnicamente falando, a tecnologia sem fios começou com o 
1G. Já a tecnologia 2G começou quando as empresas de tele-
comunicações possibilitaram aos utilizadores enviarem mensa-
gens de um dispositivo para o outro, enquanto o 3G permitiu 
às pessoas fazerem ligações, enviarem mensagens de texto e 
acederem à internet. O 4G não apenas otimizou a tecnologia 3G 
como também melhorou a velocidade de download e upload de 
conteúdo. Em seguida veio o LTE (do inglês “long term evolu-
tion”), que tornou a tecnologia 4G ainda mais rápida.

O 5G possui expressivamente maior velocidade e capacidade 
que as atuais tecnologias sem fios, assim como um tempo de 
latência muito inferior (dando às pessoas maior velocidade de 
download). Esta tecnologia será construída com base na atual 
4G LTE com uma velocidade significativamente mais rápida e 
com a capacidade de suportar o grande aumento do número de 
dispositivos que requerem acesso à internet; dos eletrodomésti-
cos aos acessórios. Deste modo, o 5G é o principal recurso para 
viabilizar a implementação da Internet das Coisas ou “Internet of 
Things”, cuja principal característica será o incentivo para a me-
lhor integração dos dispositivos conectados à internet, como as 
smart TVs, automóveis, serviços de segurança, entre outros.

Enquanto a velocidade de transferência do 4G LTE pode alcançar 
1GB (“gigabit”) por segundo, o 5G aumentará a velocidade de do-
wnload para até 10 GB por segundo. Mas o que significa isto em 
termos práticos? Ao invés de demorar aproximadamente uma 
hora para fazer o download de um vídeo curto em HD (assumindo 
que as condições são ideais e que o sinal não é interrompido), o 
5G permitirá que faça o download de um filme completo em HD 
em questão de segundos.

É válido lembrar que o 4G requer conexão com fibra, enquanto o 
5G não. Isto significa que a banda larga residencial 5G é mais fácil 
de ser distribuída pelas operadoras que as linhas de fibra ótica 
que tem que ser instaladas em cada residência, com custos ope-
racionais muito elevados. As operadoras de telecomunicações 
podem apenas instalar redes de fibra ótica nas torres e antenas 
a cada poucos quarteirões, ao invés de fazê-lo em todas as ruas. 
Uma vez que isto for feito, elas podem fornecer aos utilizadores 
exclusivamente modems sem fio.

As empresas de telecomunicações terão que melhorar as in-
fraestruturas de telecomunicações para acomodar a tecnologia 
5G, incluindo as Estações de Radio Base de chão e as antenas 
instaladas nos topos de edifícios. Mesmo que a tecnologia 5G 

PROVAVELMENTE JÁ COMEÇOU A OUVIR FALAR SOBRE O 5G MAS AINDA 
NÃO SABE O QUE SIGNIFICA, NEM QUAIS AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 
ENVOLVIDAS.

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

5G
O QUE É E COMO VAI 
MUDAR A SUA VIDA?

ainda leve algum tempo para ser fornecida aos utilizadores, é 
evidente que os equipamentos atuais podem ser substituídos 
por novas tecnologias de modo a preparar a chegada do 5G, fa-
zendo com que as existentes estruturas se tornem obsoletas.
O 5G irá operar somente em altas frequências, o que requer que 
as torres e antenas de telecomunicações estejam relativamente 
próximas umas das outras, uma vez que sinais de frequências 
mais altas não percorrem distâncias tão longas devido ao com-
primento de onda destas ser muito mais curto que o das fre-
quências baixas.

Qual é a necessidade do 5G?
Precisamos do 5G principalmente para atender ao au-
mento massivo do número de dispositivos que requerem 
acesso à internet móvel. Com estimados 6,4 mil milhões 
de dispositivos atualmente conectados por todo o mun-
do, uma conexão mais rápida com melhor capacidade de 
download e upload torna-se cada dia mais imprescindível. 
Consegue-se imaginar a fazer o download de seis filmes 
em alguns segundos e transmitir ao vivo um vídeo com os 
seus amigos e colegas – tudo ao mesmo tempo? Isso irá 
acontecer muito em breve.
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FUTEBOL À LUPA

O FUNDO APOLLO
E O VITÓRIA
TEXTO: VASCO ANDRÉ RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

“ A Vitória Sport Clube, Futebol SAD viu aprovada pela Comissão 
de Mercado de Valores Mobiliários uma operação de titularização 
de créditos decorrentes do contrato de cedência de direitos 
de transmissão televisiva e multimédia celebrado com a Altice 
Picture, SARL. Esta operação garante o encaixe de um montante 
de 20 milhões de euros.

A Vitória SAD conseguiu junto da entidade financiadora uma taxa 
de juro de 5,25%, salvaguardando também a possibilidade de, a 
qualquer altura, liquidar o financiamento e de, durante a vigência 
do mesmo, continuar a receber uma parte dos direitos televisivos 
contratualizados com a Altice

Comunicado do Vitória SC sobre o acordo efectuado com a 
financeira Apollo.

AFINAL, O QUE É O FUNDO APOLLO?

Foi notícia do passado mês de Março e, ainda, não esclarecida 
por quem de direito.

O Vitória, com o objectivo claro de obter maior liquidez financeira, 
resolveu antecipar 20 milhões de euros, mediante 10% de 
comissão aquando da sua contratualização, referentes aos 
créditos dos direitos de transmissão televisiva obtidos através 
do acordo lavrado com a Altice.

Para isso recorreu a uma instituição financeira norte-americana, 
o Fundo Apollo, que foi o parceiro da operação.

Este tem sede em Nova Iorque, tendo sido criado na década de 
90, para imediatamente obterem um expressão superlativa no 
que tange à carteira de activos. Assim, estes encontram-se na 
ordem dos 147 milhões de euros,  o que lhe permite atacar a 
compra de instituições bancárias, financeiras, seguradoras, entre 
outras.

A sua entrada no nosso país deu-se em 2015, quando adquiriu 
a companhia de seguros Tranquilidade ao Novo Banco, por uma 
quantia de 50 milhões de euros, ao qual acresceu um aumento 
de capital na instituição na ordem dos 152 mil milhões de euros, 
num lenitivo para a derrota na corrida à Companhia de Seguros 
Fidelidade; pugna que foi vencida pela chinesa Fosun (com 
interesses nos ingleses do Wolverhampton), em detrimento da 
Apollo.

Tal seria o início das actividades da financeira norte-americana 
que tentou sem êxito comprar a seguradora AXA, para obter 
sucesso posterior nas negociações da Açoreana.

Tal demonstra, de modo claro, o seu principal escopo que passa 
pela “private equity”; ou seja no investimento em sociedades 
comerciais já estabelecidas, e de preferência saudáveis, com 
perspectivas de crescimento, para posteriormente vender, 
obtendo lucros. Foi assim, o modo de trabalhar do fundo até o 
futebol reparar nas suas potencialidades.

A ENTRADA NO MUNDO DO FUTEBOL

Seria em Março de 2019 que o Sporting lavraria um acordo com 
esta instituição financeira, no sentido de ceder a esta os créditos 
decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão 
televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática e 
virtual do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting 
TV e direitos de patrocinador principal, celebrado em 28 de 
Dezembro de 2015, entre a Sporting SAD, a Sporting Comunicação 
e Plataformas, S.A. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.

Tratou-se de uma operação na ordem dos 65 milhões de euros, 
na esteira do que o FC Porto celebrou com a Sagasta Finance na 
ordem dos 50 milhões de euros.

Estas três operações confirmam o estado agónico das finanças 
das sociedades desportivas dos principais clubes portugueses.

A PANDEMIA E O VITÓRIA!

Tal seria agravado pela pandemia, como confirmou o presidente 
vitoriano, Miguel Pinto Lisboa, que referiu, a 18 de Março passado 
que “a pandemia teve um impacto em toda a sociedade e também 
a indústria do futebol. Por um lado, as receitas operacionais 
caíram de forma significativa, no caso do Vitória a quebra é da 
ordem dos 53%. Por outro lado, com o encolhimento da economia, 
houve um estreitamento do mercado de transferências e houve 
um desequilíbrio maior na contabilidade dos clubes. Os custos 
operacionais, que na sua maior percentagem resultam dos 
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custos com os planteis, não são de fácil ajuste no curto prazo. Os 
custos operacionais foram aumentados por termos mais custos 
associados à manutenção da actvidade num contexto covid. 
Tivemos que fazer um investimento em medidas de higienização 
mais apertadas, maior número de balneários utilizados por cada 
equipa, e também com os testes covid, que no caso do Vitória 
reflectiram-se num acréscimo de cerca de 300 mil euros dos 
custos”

Ou seja, trocando por miúdos uma atroz redução de receitas para 
um aumento de custos.

Assim sendo, estaria justificada a necessidade da operação de 
titularização de créditos, num contexto de extrema necessidade 
financeira fruto de um facto inesperado e que varreu todas as 
condicionantes previsíveis.

AS MOVIMENTAÇÕES DO CLUBE DURANTE ESTE PERÍODO!

Porém, a bem da verdade, deveremos aludir ao facto da pandemia 
ter eclodido no nosso país em Março de 2020. Assim, num 
período posterior à maior venda da história do clube (Tapsoba 
para o Bayer Leverkusen por 18 milhões de euros) e a meio da 
pretérita temporada.

Ora, tal obrigaria a que a presente fosse preparada num contexto 
parcimonioso, de extrema cautela.

Tal, inexplicavelmente, não sucedeu. Na verdade, a reformulação 
completa do plantel vitoriano, com a aquisição de atletas 
cujo rácio custo/aproveitamento foi quase nulo, ajudaram à 
necessidade posterior desta operação. Falamos de homens como 
Lyle Foster, contratado ao Monaco por 1,2 milhões de euros, para 
actuar, apenas, em cinco jogos pela equipa A, o guarda-redes 
Matous Trmal, contratado por 1 milhão de euros ao Slovacko para 
ser suplente, ou o francês Poha, adquirido a título definitivo por 
300 mil euros ao Rennes, para ser cedido passados quatro meses 
ao Portimonense, entre outras despesas nas contratações dos 
muitos atletas que passaram a envergar a camisola vitoriana, 
poderão ajudar a explicar esta situação.

Além destes, realce para os muitos atletas contratados no último 
defeso, que reiteramos, já em plena pandemia para todas as 
equipas, num total de quase 50 jogadores.

Acrescem, ainda, os gastos com a negociação da compra das 
acções à sociedade MAF, do Comendador Mário Ferreira, por 6 
milhões de euros, bem como a construção do novo mini-estádio 
na Academia do Clube.

Como já, em 2012, o economista António Samagaio referia 
nas páginas do Público “ a atitude dos clubes portugueses faz 
lembrar um jogador que perdeu no casino e agora está a apostar 
as fichas todas para,

desesperadamente, tentar recuperar as perdas”, para 
posteriormente concluir que “A austeridade ainda não é um 
vocábulo que tenha entrado definitivamente no léxico dos 
gestores destas SAD. Estão numa fuga para a frente.”

Fuga essa que legitima todas as entradas de capital... 
inclusivamente, o resgate de receitas provenientes de um futuro 
longínquo.
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A infraestrutura situada em Arouca entra-
rou em funcionamento no dia 3 de maio. De 
acordo com as informações, a ponte pedo-
nal suspensa sobre o rio Paiva tem um vão 
de cerca de 516 metros e uma altura do rio 
de aproximadamente 175 metros, exibindo 
um tabuleiro em gradil metálico com largura 
útil de 1,20 metros, sempre com guarda la-
teral. A ponte ligará as margens do rio Paiva 
nas imediações da Cascata das Aguieiras e 
da Garganta do Paiva, fazendo com que seja 
possível apreciar estes dois pontos e toda a 
paisagem envolvente a partir de uma cota 
superior. O investimento total elegível exe-
cutado foi de 1.708.327,36 €, comparticipado 
a uma taxa de 85% (1.452.078,26 €).

Se hoje em dia a limpeza de uma cidade ca-
rece de uma enorme logística, provavelmente 
com o  Trombia Free tudo é diferente. O 5G vai 
ajudar neste salto tecnológico e não será pro-
priamente através do smartphone. Também 
no segmento dos veículos existirão muitas 
mudanças, em especial ao nível dos veículos 
autónomos (que necessitarão das redes 5G).  
Este carro autónomo tem 3,52m de compri-
mento e 2,3m de largura e tem a capacida-
de de limpar sozinho as ruas de uma cidade. 
Para a condução autónoma usa tecnologia 
ótica de deteção remota (Lidar) entre outras 
tecnologias. Este veículo pode atingir os 10 
km/h, apesar de funcionar normalmente en-
tre os 2km/h a 6km/h.

Pela primeira vez na história, um grupo de 
cientistas conseguiu criar uma máquina 
que aprende como aprende um cérebro 
humano. A tecnologia usa componentes 
inovadores que agem como sinapses. As si-
napses são zonas ativas de contacto entre 
uma terminação nervosa e outros neuró-
nios, células musculares ou células glandu-
lares. Portanto, esta descoberta supera as 
limitações dos computadores atuais para 
processar informações complexas e abre 
as portas para uma revolução no mundo da 
computação neuromórfica, onde o objetivo 
é emular o incrível poder de processamen-
to do cérebro humano com o mesmo baixo 
custo de energia.

MAIOR PONTE 
SUSPENSA PEDONAL 
DO MUNDO SITUA-SE 
EM PORTUGAL

TROMBIA FREE: O ROBÔ 
AUTÓNOMO QUE LIMPA 
AS RUAS

CIENTISTAS 
DESENVOLVEM 
O PRIMEIRO CÉREBRO 
ELECTRÓNICO
QUE APRENDE COMO 
UM HUMANO
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Embora o Coliseu se tenha aguentado fir-
memente, na sua maioria, do pavimento não 
se pode dizer o mesmo. Afinal, os mais de 
50.000 lugares foram desvanecendo com o 
tempo, deixando as salas do andar de baixo 
completamente expostas. Na tentativa de re-
cuperar a sua índole, o ministério da Cultura 
italiano anunciou que está no processo de 
contratação de uma empresa de engenha-
ria, a Milan Ingegneria, para levar a cabo um 
projeto de remodelação. Aquela que planeia 
concluir o projeto até 2023. O projeto a ser 
desenvolvido envolve a inclusão de uma pla-
taforma de madeira que cobrirá todo o piso 
principal da arena. A intervenção vai permitir 
também a ventilação das salas subterrâneas.

Um grupo de astrónomos australianos des-
cobriu o planeta TOI-1431b. Este novo astro 
está localizado a cerca de 490 anos-luz da 
Terra e impressiona pelo seu tamanho. Os 
dados dizem que o exoplaneta é três vezes 
mais massivo do que Júpiter, o maior planeta 
do nossos Sistema Solar. Os cientistas des-
cobriram também que este tem outras par-
ticulares, que faz dele um novo motivo de 
interesse. O TOI-1431b está tão perto da sua 
estrela brilhante que o seu período orbital é 
de dois dias e meio. A temperatura do plane-
ta está entre as mais quentes já descober-
tas. A temperatura diurna chega aos 3.000K 
(aproximadamente 2.700°C), e a noturna 
aos 2.600K (aproximadamente 2.300°C).

É uma grande aposta da Tesla, mas não 
tem corrido muito bem. O CEO da empresa 
já chegou a avisar que a condução autóno-
ma dos seus carros não é completamente 
autónoma. Por isso, os condutores devem 
estar alertas enquanto estão em andamen-
to com ela ativada. Embora seja um cla-
ro objetivo, que a longo prazo poderá ser 
atingido, Elon Musk revelou, através de um 
tweet, aquele que considera ser o proble-
ma da condução autónoma. Na opinião de 
Musk, o grande obstáculo, descodificando o 
que foi dito, é o facto de as estradas serem 
concebidas para cérebros e olhos humanos 
e a Inteligência Artificial ainda não estar 
preparada para agir em conformidade.

COLISEU DE ROMA
VAI VER O PISO DA SUA 
ARENA REMODELADO

DESCOBERTO UM NOVO 
PLANETA INFERNAL,
MAIS QUENTE DO QUE 
A LAVA

ELON MUSK REVELA 
O VERDADEIRO 
PROBLEMA DA 
CONDUÇÃO AUTÓNOMA
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Hoje questiona-se muito o conceito de liderança e a sua magni-
tude na Sociedade. Comparar Chefia com Liderança é promover 
a aproximação dos opostos. Liderança é a arte de motivar um 
grupo de pessoas a atuar na busca de um objetivo comum, 
atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentali-
dades e comportamentos.

A liderança incorpora conceitos como: a decisão, o foco, a con-
sistência, a empatia, a confiança, o otimismo, a honestidade e a 
inspiração. Está relacionada com a motivação, porque um líder 
eficaz sabe como motivar os elementos do seu grupo. 

O líder tem a função de unir os elementos de um grupo, para que 
juntos possam alcançar os objetivos do grupo. Algumas aptidões 
de um líder são: o carisma, a paciência, o respeito, a disciplina e 
principalmente a capacidade de influenciar e inspirar as pessoas 
que o rodeiam.

Mais especificamente, os líderes partilham objetivos e padrões 
similares a serem respeitados. Mas, é comum que cada líder 
tenha o seu próprio estilo e estratégia. Vários estilos de liderança 
são consequência de diferentes influências externas e desafios 
pessoais.

Existem vários tipos de liderança que ajudam a definir um líder. 
A Liderança Autocrática/ Autoritária habitualmente apresenta-
-se como tendo um foco na execução das tarefas e limitam a 
participação do grupo. O líder habitualmente não ouve o grupo 

e é dominador e temido pelo grupo correndo sérios riscos de 
desmotivação no grupo gerando alguma improdutividade. Este 
líder aproxima-se do conceito de chefe!! A Liderança Democrática 
possibilita que o grupo tenha uma participação ativa nas defini-
ções/decisões importantes, aceitando ideias, sugestões e críticas. 
O líder encoraja a participação e preocupa-se com o grupo. Esta 
liderança dá espaço para uma comunicação interna muito mais 
efetiva, criando melhoria na relação interpessoal que é impossí-
vel numa liderança Autoritária. A Liderança Liberal deixa o grupo 
mais livre para exercer suas funções e tomar suas próprias deci-
sões, ganhando na motivação. A responsabilidade ou a falta dela 
por parte do grupo poderá ser um ponto fulcral a ter em conta, 
porque a participação do líder é limitada.

Mas um líder Motivador geralmente exerce um papel importante 
em momentos de crise, pois é capaz de unir pessoas, propósitos 
e objetivos apenas com suas palavras e os seus atos. Ao con-
tagiar os demais com a sua confiança e o seu otimismo, acaba 
estimulando todo o grupo a seguir da melhor maneira, alcançan-
do os resultados definidos.

Numa coletividade, quando temos um Líder Autoritário e irres-
ponsável, que fundamentalmente não tem carisma e não gera 
entusiasmo junto do grupo, ficamos apreensivos e desmotivados 
para o futuro próximo que se avizinha.

Neste Maio, mês de Maria e de Nossa Senhora de Fátima ficamos 
a orar por um futuro melhor e mais próspero.

LIDERANÇA
Artigo de opinião

toda a informação na nossa página

Obituário...

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

https://www.facebook.com/funerariapassos/
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toda a informação na nossa página

Obituário...

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

Q U I Z

1 – QUAL É A SEGUNDA CIDADE MAIS POPULOSA DE ITÁLIA?
a) Roma      b) Milão      c) Nápoles     d) Turim

2 – QUAIS SÃO AS CORES DO XICO ANDEBOL?
a) Azul e preto   b) Azul e branco  c) Azul e amarelo  d) Preto e branco

3 – EM QUE ANO FOI INAUGURADA A TORRE EIFFEL, 
EM PARIS?
a) 1889
b) 1890
c) 1989
d) 1990

5 – QUAL É A CAPITAL DA REPÚBLICA CHECA?

a) Brun
b) Praga
c) Viena
d) Bratislava

4 – QUE ATOR INTERPRETA OTIS MILBURN 
NA SÉRIE SEX EDUCATION?

a) Alistair Petrie
b) Connor Swindells
c) Ncuti Gatwa
d) Asa Butterfield

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