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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.

JUNHO, MÊS DE LIBERTAÇÃO

Aqui está a edição de junho da Mais Guimarães - a revista da Cidade-
Berço.

Neste número que tem nas mãos destacamos as comemorações do 
50º aniversário do Serviço de Pediatria do Hospital Senhora da Oliveira. 
Um serviço que ajudou transformar Guimarães num bom local para se 
nascer, algo que claramente não era verdade há cinco décadas, conforme 
nos relata António Gama Brandão, o pediatra que foi responsável pela 
implantação deste importante serviço na comunidade vimaranense. 
Creio que temos uma dívida de gratidão a este grande Homem que, 
pela sua dedicação e disponibilidade, socorreu e auxiliou muitos dos 
nossos cidadãos, sempre com o afeto que lhe é característico. Obrigado.

Nesta edição da revista falamos também do novo livro de Paulo César 
Gonçalves. Chama-se “ O Primeiro” e será apresentado no dia 24 de 
junho, pelas 11h28 em Guimarães, no dia da Batalha de S.Mamede, Dia 
Um de Portugal, e que injustamente ainda não subiu à categoria de 

feriado nacional. Este é um livro de poesia que nos dá outra visão de D. 
Afonso Henriques, um “homem extraordinário para o seu tempo”, como 
refere o autor em entrevista.

São vários os artigos e as reportagens que poderá ler e ver neste 
número que preparamos num mês especial para a cidade-berço. 

Quanto à Pandemia, que desde março de 2020 nos atormenta, 
continuamos o caminho da libertação. A vacinação, que avança em 
sentido descendente tendo em conta a idade dos cidadãos, chega 
agora aos indivíduos na casa dos quarenta. Tudo a melhorar, portanto.

Relaxe um pouco e folheie esta edição da Mais Guimarães, procurando 
também as interações com os nossos meios online, para uma 
experiÊncia mais significativa.

Boas leituras.
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JORNADAS HISTÓRICAS E EXPOSIÇÃO RETROSPETIVA MARCAM O 
PROGRAMA DE 2021.
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RUI DIAS

Sem a possibilidade de voltar ao formato de espetáculo de rua 
popular, o programa da Feira Afonsina 2021 fica reduzido às II Jor-
nadas Históricas e a uma Exposição Fotográfica Retrospetiva.

Além da Exposição Retrospetiva das edições da Feira Afonsina, de 
2011 e 2019, que vai decorrer no Monte Latito, entre 24 e 27 de ju-
nho e das II Jornadas Históricas, que acontecem no dia 19, no Paço 
dos Duques de Bragança e na Casa de Sarmento, a vereadora da 
Cultura, Adelina Paula Pinto, anunciou uma “cerimónia do 24 de 
junho num formato um pouco diferente”.

“Será este mix que teremos este ano, a Feira Afonsina é um evento 
de rua de muito difícil controlo”, justificou a vereadora, ao anunciar 
que, em 2021, mais uma vez não haverá o evento de rua.

“Esperemos estar aqui, em 2022, com um programa mais exten-
so”, foi o desejo que Adelina Paula Pinto deixou no ar.

Na apresentação, feita no Paço dos Duques de Bragança, com 
presença de Antero Ferreira, diretor da Sociedade Martins Sar-
mento, da diretora do Paço dos Duques e da vereadora, foi anun-
ciada a publicação da Revista com as atas das comunicações 
feitas nas I Jornadas Históricas, que aconteceram em 2019. Esta 
publicação estava prevista para 2020, mas acabou por não acon-
tecer porque todos os eventos à volta da Feira Afonsina foram 
cancelados.

As Jornadas Históricas são um evento científico que, desde 2019, 
foi adicionado à Feira Afonsina. Pretendem dar visibilidade às in-
vestigações que se vão produzindo sobre a época medieval. Esta 
edição incide sobre “o Papel da Mulher na Idade Média”.

Adelina Paula Pinto salientou a importância de “acrescentar as 
Jornadas Históricas, para um melhor conhecimento desta época”.

As Jornadas contam com a participação de académicos das Uni-
versidades do Minho, Porto, Lisboa e Santiago de Compostela e 
com jornalistas e escritores de relevo.

FEIRA 
AFONSINA

Luís Carlos Amaral, da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, apresenta uma comunicação intitulada “D. Teresa e o Gover-
no da Terra Portucalense (1112-1128)”; Joana Gomes, do Instituto de 
Filosofia da Universidade do Porto, apresenta “Relatos lendários 
e a representação do poder político das mulheres na Idade Média 
peninsular”; “Alimentar, vestir e vender: a participação feminina no 
trabalho urbano”, é a comunicação que Mariana Alves Pereira, da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, traz às Jornadas; Sofia Kinnon, da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto fala sobre “D. Beatriz: uma infanta por-
tuguesa no Reino Inglês (c.1380-1439).

A conferência de encerramento é proferida por Israel Sanmartin, 
professor de História Medieval da Faculdade de Geografia e His-
tória da Universidade de Santiago de Compostela, com o título “O 
papel das mulheres na construção do milenarismo plenomedieval 
de Raoul Glaber”.
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FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A marca portuguesa de mobiliário e decoração, Antarte, abriu no-
vas instalações em Silvares, Guimarães, reforçando a sua expan-
são. Novas linhas de mobiliário, e uma app iOS renovada e lançada 
agora, também, para a versão Android, são grandes novidades.

A Antarte, numa altura tão sensível para as empresas a nível 
mundial, mantém o pé no acelerador e em contraciclo, continua a 
inovar. Nos últimos meses reforçou a sua estratégia de expansão 
em Portugal com a abertura de novas lojas, lançou novas linhas 
e coleções e mais recentemente, reforçou a sua presença na área 
digital com a atualização da App lançada em 2020 já disponível 
para iOS e Android. Todos os investimentos alinhados com uma 
maior proximidade ao mercado.

Guimarães foi uma das duas cidades escolhidas para as novas 
aberturas, criando uma maior proximidade ao consumidor na 
zona norte.
 
Outra novidade é o lançamento de duas novas linhas de produto. 
Lisboa e Tokyo são as mais recentes cidades que dão nome e 
inspiração às linhas que vêm agora integrar a gama de produtos 
da Antarte.  

O exotismo da coleção Tokyo, caracterizado pelo espírito orien-
tal alia-se ao design clean e às linhas sóbrias tão ligadas a esta 
cultura, traduzindo-se em espaços harmoniosos e contribuindo 
para o equilíbrio dos ambientes onde se inserem. 

A elegância das linhas intemporais e o requinte conferido pela 
geometria, tão características da capital portuguesa, são a inspi-
ração para a coleção Lisboa. Representada na beleza da madeira 
de carvalho natural e palissandro coordenados com os lacados 
pérola e negro, vêm criar novos ambientes e permitir novas vi-
vências de acordo com a personalidade de cada família. 

ANTARTE CHEGA 
A GUIMARÃES
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A Antarte está a apostar ainda na ampliação da sua gama de 
produtos com o lançamento de uma linha de Mobiliário de Es-
critório, integrando uma oferta variada de secretárias, mesas 
de reuniões, cadeiras de escritório, armários e móveis de apoio, 
numa coleção que combina a modernidade das linhas com bons 
espaços de organização para dias de trabalho mais produtivos. 

Outra das novas propostas é a linha de Mobiliário de Exterior, onde 
o foco é privilegiar a elegância e o conforto, criando uma continua-
ção do ambiente que se vive dentro de casa. Com uma oferta que 
engloba sofás, espreguiçadeiras, mesas de refeição e de centro, 
cadeiras, cadeirões, entre outros produtos, a linha de exterior da 
Antarte convida a momentos de relaxamento e convívio familiar, 

sempre com o conforto e elegância que caracteriza a marca. 

Sendo a luz fundamental para equilibrar um espaço, realçar e 
destacar objetos e peças de mobiliário, a Antarte apresenta ain-
da uma gama de iluminação com uma série de marcas de reno-
me internacional, como é o caso da italiana Flos.

E porque a proximidade ao cliente surge cada vez mais aliada às 
novas tecnologias, a Antarte aposta na renovação total da APP 
até agora disponível para iOS. Será mais rápida, completa, atual 
e intuitiva, sendo ainda possível ler em qualquer plataforma sem 
restrições a nenhum utilizador, estando disponível não só para 
dispositivos iOS mas agora também para Android. 

Para Mário Rocha, CEO da Antarte “a estratégia da marca passa 
por estar atento às necessidades do cliente, percebendo aquilo 
que procuram e criando as respostas adequadas para que se sin-
tam cada vez mais próximos da marca e se identifiquem connos-
co. Esta fase da pandemia acabou por nos permitir continuar a 
aumentar a nossa rede de retalho, desenvolver novos produtos e 
novas gamas que vêm agora complementar outras que já faziam 
parte da nossa oferta. Foi também o momento ideal para forta-

lecer a nossa área digital que é cada vez mais valorizada pelos 
nossos clientes”. 

Há 20 anos que a Antarte está presente na casa dos portugue-
ses, sendo que cada vez mais se tem vindo a destacar no mer-
cado das tendências de decoração e mobiliário, principalmente 
pela excelência dos seus materiais, do seu design intemporal e 
da sua constante inovação.

Rua dos Carvalhais Lj. 4 FR E, 4835-412 Guimarães   |   253 417 161   |   Todos os dias, das 10h00 às 20h00
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FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Rui Vaz, fisiatra no Serviço de Medicina Física e de Reabilitação 
(MFR) do Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, lançou 
o 3.º volume do livro Patologia Músculo-esquelética para Médicos 
de Família.

“Este livro surgiu da necessidade e da importância de uma inter-
disciplinaridade das especialidades médicas e cirúrgicas para uma 
melhor avaliação e orientação da patologia músculo-esquelética do 
Membro superior”, afirma Rui Vaz, à Mais Guimarães.

O terceiro volume conta com 63 autores de várias especialidades, 
e com internos de formação especifica e especialistas de MGF, de 
MFR, de Medicina de Trabalho, de Radiologia, de Ortopedia, de Reu-
matologia, de Medicina Desportiva e de Neurologia. Destes 63 au-
tores, apenas 30 são de Medicina geral e Familiar. Para além destes 
autores, este livro também contempla um acreditado grupo de 34 
revisores que dão um maior suporte científico e uma abrangência 
maior deste manual. 

“A INTENÇÃO É PERCEBER 
QUAIS AS VERDADEIRAS 
NECESSIDADES QUE OS 
MÉDICOS DE FAMÍLIA TÊM NA 
SUA PRÁTICA CLÍNICA DIÁRIA” 
RUI VAZ 

PATOLOGIA MÚSCULO-ESQUELÉTICA 
PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA

O livro está dividido em 13 capítulos, abordando temas como: os 
Síndromes clínicos do ombro, os Síndromes clínicos do cotovelo, os 
síndromes clínicos do punho e mão dissecando as patologias mais 
frequentes que aparecem na consulta do médico de família. O tema 
das Neuropatias Periféricas do MS com a colaboração de neurolo-
gistas, e o tema da mão reumatoide com a colaboração de reuma-
tologistas ajuda a ter uma outra dimensão na procura de um melhor 
diagnóstico. O Síndrome de Dor Regional Complexa é tema deste 
livro para melhor orientação diagnóstica e terapêutica. O tema dos 
produtos de Apoio e Ergonomia com a colaboração de médicos da 
Medicina do Trabalho ajuda a perceber melhor a importância do 
médico de família nestas lesões Músculo-esqueléticas relaciona-
das com o trabalho. Na vanguarda da MFR e achando pertinente 

colocar os médicos de família como parceiros aparece o tema das 
Técnicas de intervenção ecoguiadas em MFR, para ajudar não só no 
diagnóstico, mas essencialmente no tratamento. Também sabendo 
da importância do médico de família na prevenção da lesão no des-
porto elaboramos um capítulo onde se evidenciam as lesões do MS 
mais frequentes em Medicina Desportiva. O manual termina com 
um capítulo de perguntas e respostas.

Este volume, tal como os anteriores, será entregue gratuitamente 
pela Tecnifar a todos os médicos de família do país.

“Congratulo-me em nome de toda a equipa com o facto de todos os 
temas terem tido uma ampla adesão dos colegas, e de ter sido pos-
sível discutir de forma exaustiva cada tema, e desta forma elevar 
ainda mais os padrões de excelência na prestação de cuidados de 
Saúde, objetivo primeiro do dia a dia de um médico”, conclui Rui Vaz.
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https://casadasbaterias.com/?avia_forced_reroute=1
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A Mood Imobiliária nasceu em maio deste ano e pretende preen-
cher uma lacuna no mercado imobiliário, onde cada vez mais os 
clientes procuram um acompanhamento mais personalizado e 
completo, ao contrário de uma exclusiva comercialização dos seus 
imóveis.

A equipa da Mood é composta por elementos com mais de 10 anos 
de experiência no ramo imobiliário. A equipa é multidisciplinar e fun-
ciona como um todo, preparada para ir ao encontro dos anseios dos 
clientes. Os vimaranenses Miguel Silva e Hugo Lobo são os proprie-
tários.

Para além da comercialização de imóveis compra, venda e arrenda-
mento, a Mood Imobiliária presta um serviço que permite projetar, 
realizar e personalizar os imóveis, com o selo de qualidade que a 
caracteriza. Para além disso, presta todo o apoio jurídico, apoio ao 
crédito bancário e elaboração contratual.

O projeto da Mood distingue-se dos demais, pois, para além da com-
pra e venda de imóveis novos e usados, potencia também os usa-
dos, colocando-os no mercado com um valor acrescentado. “Como 
possuímos uma equipa de arquitetos, possibilitamos a elaboração 
de projetos 3D, que permitirão que o futuro comprador consiga vi-
sualizar o imóvel transformado. No mesmo projeto e, sabendo como 
o mercado da construção está escasso em mão de obra qualificada, 
temos uma equipa preparada e especializada para conceber e con-
cretizar os projetos”, afirma Miguel Silva.

A Mood possui uma visão alargada do mercado e está consciente 
da sua constante mutação, tendo parcerias com vários agentes a 
nível nacional. A empresa Zegnea Real State é um desses exemplos. 
“O objetivo da Mood é alargar esta parceria a outras empresas, para 
conseguir a comercialização e requalificação de imóveis de norte a 
sul do país”, acrescenta Hugo Lobo.

GUIMARÃES ESTÁ 
A MOODAR
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913 595 701

Rua João de Oliveira Salgado, nº 32
4810-015 Guimarães

geral@moodimobiliaria.com

Avaliação de imóveis
Para avaliar um imóvel usado são tidas 
em conta informações como a zona 
geográfica, a natureza do imóvel, o 
tipo do imóvel, o seu estado, a sua área 
e o estado do mercado.

Gestão de projetos
Acompanhamento do seu projeto deste 

o início até ao fim, para que possa investir 
o seu tempo da melhor forma.

https://www.moodimobiliaria.com/
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

Uma vaca-loura, um morcego, um tritão: para 
muitos dos leitores, aqui está uma trindade 
causadora de muitos pesadelos de infância. 
Porquê? Porque não são seres muito atra-
tivos e porque não são domesticáveis, claro. 
Mas também porque a ficção, nomeadamente 
o cinema, está repleta de histórias de causar 
pesadelos. Pense-se, por exemplo, nos mor-
cegos e nas mil formas de terror a que estão 
associados em romances e em filmes.  

Medos infantis que os adultos também ajuda-
ram e ajudam a incutir. Então se falarmos de 
morcegos ou vacas-louras…! É esse temor que 
radica na tradição e na sabedoria popular de 
muitos anos que as sessões de educação am-
biental visam educar. Como aquela que o Curtir 
Ciência promoveu em maio, no Parque de Lazer 
das Caldas das Taipas, centrada na vaca-loura, 
o maior escaravelho de Portugal.

O aspeto deste escaravelho, com as suas has-

tes, pode gerar apreensão, mas é um escara-
velho de extrema importância. O seu desa-
parecimento colocaria em causa a saúde das 
florestas com todas as consequências negati-
vas daí decorrentes. Além disso, esta espécie 
ajuda a reciclar e a regular os nutrientes dispo-
níveis no solo. 

Podemos dizer que de pequenino é que se co-
meça a saber lidar, de forma racional, com os 
seres vivos. No seu habitat natural, é claro, e 
não em cativeiro, por mais bem tratados que 
sejam. 

Quando uma criança (quatro, cinco anos), 
acompanhada pelos pais ou educadores, par-
ticipa em ações no meio ambiente aprende a 
lidar com naturalidade com um morcego, com 
uma vaca-loura, com um tritão. A defensiva 
continua lá, mas com orientação as crianças 
aprendem a respeitar a biodiversidade que ain-
da existe à nossa volta. 

Os combustíveis fósseis (petróleo, 
carvão, gás natural) são responsáveis 
por quase três quartos das emissões 
das atividades humanas nos últimos 
20 anos.

Manter a torneira aberta durante 
a lavagem dos dentes gasta 36 

garrafas de água de litro. Se a 
fecharmos, o gasto é apenas de 

uma garrafa das pequenas. 

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

POUPAR ÁGUA

A promoção da Ciência junto de 
todos os públicos, em particular 
o escolar, é a missão base do Cur-
tir Ciência – Centro Ciência Viva de 
Guimarães. Desígnio que tem sabido 
cumprir ao longo de quase seis anos. 
Melhor ainda quando nas suas ativi-
dades consegue promover, também, 
o que de melhor, mais atrativo e com 
mais potencialidades existe no terri-
tório de Guimarães. O Centro His-
tórico classificado pela UNESCO, os 
monumentos e outros tesouros fora 
do território citadino, caso da Citânia 
de Briteiros, um dos mais conhe-
cidos monumentos arqueológicos 
portugueses, que conserva as ruínas 
de uma vasta povoação habitada no 
período castrejo pré-romano. Cená-
rio escolhido pelo Curtir Ciência para 
mais uma sessão de astronomia, ou 
então para espraiar as vistas pela 
paisagem envolvente na noite de 
solstício de verão, 21 de junho.
Com este tipo de iniciativas, a Ciên-
cia e o Património protagonizam 
uma louvável parceria. Contínua e 
estratégica. 

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES
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FOTOGRAFIAS: VSC

A formação de Polo Aquático do Vitória Sport Clube renovou, a 22 de maio, o título de campeã nacional da modalidade.

Os vitorianos não acusaram a pressão e no derradeiro encontro, frente ao Clube Aquático Pacense, fizeram a festa nas piscinas de Guimarães, 
embora sem a presença dos adeptos devido às restrições impostas pela pandemia.

A equipa vimaranense continua assim a dominar as piscinas e a modalidade.

BICAMPEÕES! 
BICAMPEÕES!
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TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

“AQUILO QUE ME MOVE 
EM FAZER CINEMA É COMUNICAR”
O Bando à Parte está entre as melhores produtoras cinematográ-
ficas portuguesas e as suas produções alcançaram já vários pré-
mios internacionais. Sediado em Guimarães, tem como principal 
rosto Rodrigo Areias.

“Um conjunto alargado de pessoas” é como Rodrigo Areias descre-
ve o Bando à Parte. A ele, junta-se Pedro Marinho, Carlos André e 
Ricardo Freitas: o quarteto permanente no escritório em Guimarães. 
Mas há ainda outros elementos que não estão em permanência, 
quer na Cidade Berço, quer na Invicta e na Capital.

“Da necessidade de fazer filmes” surge o projeto de criar uma produ-
tora cinematográfica, nos anos 90, conta Rodrigo Areias, que come-
çou como músico e editor de música. É nessa área que percebe “que 
viver ancorado em sonhos não é assim tão difícil” e que quer fazer 
cinema “para a vida toda”. Assume, assim, a sua maneira de estar 
na vida: “não estar à espera de que ninguém resolva os problemas”. 
Sobre estar sediado numa cidade como Guimarães diz que, “numa 

“MAIS ESTRUTURAS DE 
PRODUÇÃO A NORTE É 
FUNDAMENTAL PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
DA ATIVIDADE CINEMA-
TOGRÁFICA DE FORMA 
DESCENTRALIZADA”
RODRIGO AREIAS 

fase inicial, é muito mais complicado produzir filmes a partir de um 
do meio descentralizado”. O grande objetivo era “garantir que pas-
sava a ter os meios de produção e os meios de pós-produção”. Hoje 
é mais fácil e faz parte da “responsabilidade de cada um” não ceder 
à tentação de centralizar tudo em Lisboa.

Atualmente a produtora quer, “mais do que a quantidade, fazer fil-
mes maiores e apostar violentamente na internacionalização”. Para 
isso, investe em coproduções com países estrangeiros, criando uma 
rede de contactos internacionais mais forte.

Embora este não tenha sido o primeiro prémio em Veneza, foi com 
Listen que houve alguma mudança a nível de comunicação nacio-
nal e, como consequência, a nível interno. Já a nível internacional, 
diz Rodrigo Areias, “é apenas mais um degrau”. Este ano, há novos 
filmes a estrear lá fora, “fruto de um trabalho permanente”. Marcar 
presença em festivais internacionais é uma coisa constante na his-
tória da produtora, e, por isso, não foram estes prémios que aumen-
taram a sua projeção.
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De segunda a sábado, das 08h00 às 20h00

“Descreve aquilo que é típico em qualquer meio pequeno”, é a forma 
que arranja para se referir ao filme Surdina, gravado em Guimarães. 
“As pessoas identificam-se com este microcosmo como quaisquer 
microcosmos. No fundo, é uma metáfora universal sobre os meios 
pequenos”. Mas há mais, “tem a ver com uma questão fundamental, 
se há um tempo para amar ou para sermos felizes”.

É nisso que os portugueses acreditam, que, chegando a uma cer-
ta idade, não há mais espaço para ter novos amigos, namoradas 
ou namorados, para conhecer coisas novas. “Um flagelo social que 
só geracionalmente é que iremos ser capazes de resolver. Efetiva-
mente, o filme é sobre isso, soltar amarras, prisão social, alguém 
libertar-se disso e ter o direito de ser feliz, independentemente da 
idade que tem”.

A autoestima de uma cultura e de um país

Não tendo hipótese de aceitar tudo, Rodrigo Areias tem tentado 
“ajudar pessoas a criarem estruturas de produção e que entendam 
que a solução não está aqui, mas sim na vontade de fazer”. A solu-
ção passa, muitas vezes, por emprestar algum material para que 
outros possam também produzir e “levantar voo”.

O cinema em Portugal “está bem e recomenda-se”, mas se “com-
pararmos com terceiros ou com outros países internacionais, so-
mos uns pobretanas, uns desgraçados. Se nos compararmos a nós 
mesmos, é um processo evolutivo. Nunca correu tão bem”. Hoje há 
financiamento, mais programas e concursos para que as produto-
ras mais novas possam entrar no mercado de trabalho.

Nas novas plataformas, vê oportunidades e problemas. “Com cer-
teza muitos produtores irão produzir”, mas há “problemas de limita-
ção, nomeadamente naquilo que é o princípio que os rege, o prin-
cípio do algoritmo”. O que interessa ao produtor quando faz cinema 
“é comunicar, e comunicar não é propriamente entreter, são coisas 
distintas”. Dá o exemplo de Listen, recordando a energia e insistên-
cia de Ana Rocha: “aquilo que me fez querer produzir o filme era 
aquilo que o filme tinha para dizer ao mundo”.

Talvez o futuro traga “um grande épico sobre Afonso Henriques”. 
A escrita e o desenvolvimento já foram feitos, mas ainda está “a 
ser preparado”, assim como uma série sobre Guimarães e a zona 
norte “para os 50 anos do 25 de abril”. Considera ter que “exercer 
a influência para garantir que as pessoas não se esquecem do que 
é que é o nosso passado”. É essa, também, a responsabilidade do 
cinema, “a manutenção da história e da criação de memória”.

Há agora muitos filmes a terminar e muitas estreias que se viram 
adiadas. Entre risos e uma lista enorme de filmes que podemos ver 
no futuro, Rodrigo Areias afirma: “de repente nós começamos a fa-
zer concorrência a nós mesmos em festivais”. 

Em relação ao cinema português e à sua relação com o público, exis-
te um problema de distanciamento. As pessoas habituaram-se às 
“grandes produções americanas” e, face ao não financiamento da-
quilo que são as produções portuguesas, ficam sempre numa “pers-
petiva de comparação injusta, no mínimo”. Houve, para o produtor, 
“uma incapacidade de reação cultural e de defesa cultural” daquilo 
que é português. De uma forma “avassaladora”, acredita que Portu-
gal foi “tomado por outras culturas”, algo muito difícil de se combater.

Há ainda uma dificuldade de as pessoas se verem ao espelho. Acha 
que as pessoas “têm uma dificuldade de gostarem de serem por-
tuguesas e isso não tem nada a ver com o porem bandeiras na ja-
nela, tem a ver efetivamente com a dificuldade autocrítica e com a 
dificuldade do olharem no espelho e gostarem pouco daquilo que 
vem”. Fala em autoestima da cultura e do país. “O cinema português 
não fala sobre cowboys no Arizona, fala sobre os nossos problemas 
e as nossas feridas, e as nossas feridas somos nós mesmos”.  É, por 
isso, firme no seu objetivo de manter aquilo que faz, da forma que 
faz, e tentar chegar a mais público, conseguindo “melhor promoção, 
melhores meios de comunicação, melhor forma de acessibilidade” e 
nunca “baixar o nível intelectual”.
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FOTOGRAFIAS: LABORATÓRIO DA PAISAGEM

APATURA-PEQUENA  APATURA ILIACARRIÇA  TROGLODYTES TROGLODYTES

BORBOLETA-BRANCA-E-VERDE  PONTIA DAPLIDICE CARVALHO-ALVARINHO  QUERCUS ROBUR

O concelho de Guimarães pode ser famoso pelas suas ruas e 
vielas históricas, pelos imponentes monumentos e esplanadas 
convidativas, mas, para os amantes da natureza, há tesouros 
escondidos, prontos a ser desvendados.

O desconfinamento permite-nos voltar a algumas rotinas, mas 
também encontrar novas. Este verão pode ser uma boa oportu-
nidade para descobrir a biodiversidade presente em todo o con-
celho vimaranense. Percorra espaços verdes, conheça paisagens 
únicas e descubra espécies incomuns. Mas lembre-se, respeite 
ao máximo a natureza.

À DESCOBERTA
DA BIODIVERSIDADE

EM GUIMARÃES
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CORVO MARINHO-COMUM  PHALACROCORAX CARBO

LIBELINHA-VERMELHA-GRANDE  PYRRHOSOMA NYMPHULA

LOUVA-A-DEUS  MANTIS RELIGIOSA

TENTILHÃO  FRINGILLA COELEBS

TORDO-PINTO  TURDUS PHILOMELOS

VACA-LOURA (MACHO)  LUCANUS CERVUS

RABIRRUIVO-PRETO  PHOENICURUS OCHRUROS

RABIRRUIVO-PRETO  PHOENICURUS OCHRUROS

VACA-LOURA (FÊMEA)   LUCANUS CERVUS



18

MAIS GUIMARÃES N98 JUNHO 2021

Dr. José Preza Fernandes
Especialista em urologia

Na crónica deste mês, optei por abordar uma questão que me é 
colocada diversas vezes! Quando é que um homem se deve preo-
cupar com as doenças da prostata? Sendo o urologista o médico 
mais “temido” pelo sexo masculino (qual bicho papão!), importa 
desmistificar medos para evitar diagnósticos tardios!
 
Antes de mais, importa explicar o que é a prostata e para que é 
que serve. A prostata é um orgão sexual masculino, cuja função 
é contribuir com nutrientes para líquido espermático aquando da 
ejaculação, contribuindo para a fecundação. Está localizadapor bai-
xo da bexiga e “abraça” a uretra (canal por onde a urina é expulsa 
da bexiga para o exterior). Afim de uma melhor compreensão das 
doenças da prostata, podemos dividir este orgão em duas zonas: 
uma mais periférica e outra mais interna (e portanto em contacto 
mais próximo com a uretra). Anatomicamente existem outras zonas 
mas para o propósito deste texto, desenhemos este orgão desta 
forma mais simplificada! As duas grandes doenças que falaremos 
são a Hiperplasia Benigna da Prostata (HBP) e o Cancro da Prostata 
e têm origem nestas regiões. 

A HBP, é uma doença que se desenvolve na zona mais interna deste 
orgão e como o nome indica é uma patologia benigna. Lembrando 
que esta zona está em redor da uretra, conseguimos entender que 
qualquer aumento do seu volume irá promover uma obstrução à 
saída da urina. Isto pode causar o aparecimento dos chamados sin-
tomas da prostata (dificuldade em começar a urinar, saída de um 
jacto fraco e interrompido, aumento do número de vezes de idas 
ao WC, sensação de que não se esvazia a bexiga até ao final ou 
eventualmente retenção súbita de urina). Este problema pode afec-
tar 2 em cada 3 homens a partir dos 40 anos. Com o aparecer das 
queixas, o homem que sofre procura ajuda! No entanto os sintomas 
podem ser frustes ou serem ignorados e a ajuda pode ser só procu-
rada em fases mais avançadas do problema. 

Já o cancro da prostata tem origem na maioria das vezes, na zona 
periférica do orgão. Como esta zona não está em contacto com as 
vias urinárias, torna-se uma doença em suma silenciosa! O PSA 
(Prostate Specifc Antigen), é uma análise feita ao sangue, que apa-
receu no final dos anos 80 e que revolucionou o diagnóstico e cur-
so desta doença. Anteriormente o diagnóstico acontecia em fases 
muito avançadas ou quando se palpava algum nódulo ou endureci-
mento na prostata durante o toque rectal (o malfadado exame des-
confortavel mas indolor que tanto afasta os homens do urologista!). 
O aparecimento do PSA permitiu, desde aí, salvar muitos homens 
através de um diagnóstico atempado. Mais recentemente, a resso-
nância magnética (RMN) multiparamétrica da prostata, veio permitir 
determinar se existe algum nódulo suspeito a merecer biópsia (a 

ecografia da prostata de nada serve para avaliar nódulos prostá-
ticos). O diagnóstico final de cancro, faz-se através da biópsia da 
prostata. Este exame irá permitir determinar se existe ou não doen-
ça e qual o seu grau de agressividade.

Assim sendo voltamos a pergunta inicial: quando é que um homem 
se deve importar com prostata e as suas doenças?

Como estes são problemas que se começam a surgir a partir dos 40 
anos e é partir desta idade que se deve estar mais atento. 

A HBP como causa sintomas que podem afectar a qualidade de vida, 
leva mais facilmente a que os homens peçam ajuda ao seu médico 
para solucionar o problema. Sugiro então que  todos os homens es-
tejam atentos a eventais queixas miccionais (atrás explicadas) e que 
aquando alguma queixa, procurem o seu médico ou um urologista 
para auxilio. Nem tudo passa por cirurgia ou medicamentos e nem 
todo o tratamento afecta a vida sexual do homem que se queixa.

O cancro da prostata já merece outra atenção pelo seu curso silen-
cioso. Não existe um consenso alargado sobre quando começar a 
vigilância e como fazê-la. O exagerado diagnóstico de doenças in-
dolentes levou a que se determinasse que não é necessário um ras-
treio sistemático da população masculina para esta doença (como 
nas mulheres no rastreio do cancro da mama). A indicação actual é 
determinar individualmente o risco pessoal (ex. Familiares em pri-
meiro grau com cancro da prostata) e agir em acordo através de um 
rastreio oportunista. Assim sendo eu como urologista sugiro (em 
acordo com a American Urological Association) que todos os ho-
mens devem realizar um PSA pelos 40 anos e se o seu valor for in-
ferior a 0.8ng/ml pode repetir esta análise apenas oito anos depois. 
Se o valor for superior deve ser realizada uma vigilância mais curta e 
individualizada. Homens com familiares directos com diagnóstico de 
cancro da prostata devem ser vigiados (PSA e Toque rectal e even-
tualmente RMN ou Biópsia) de uma forma mais sistemática desde 
os 40-45 anos. 

Os tempos evoluiram e hoje em dia dispomos de ferramentas para 
diagnosticar e tratar estas duas doenças de forma eficaz e minima-
mente lesiva. Uma vigilância atenta permite um diagnóstico mais 
precoce, com uma taxa de sucesso melhor e uma maior qualidade 
de vida do homem afectado. Não descure a sua saúde por medos 
desnecessários, procure ajuda e previna-se!

Ps. Existem obviamente outras doenças da prostata menos fre-
quentes e que podem afectar o homem mas que por limitações de 
espaço não foram aqui incluidas.

A PARTIR DE QUE 
IDADE É QUE ME DEVO 
PREROCUPAR COM 
AS DOENÇAS 
DA PROSTATA?

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!



20

MAIS GUIMARÃES N98 JUNHO 2021

Cada vez mais é importante que se acautele o nosso futuro e que 
comecemos a preparar os planos para a reforma. 

Existem alguns comportamentos que podemos adotar e que per-
mitem preparar o terreno para uma vida mais descansada e plena 
de consciência financeira!

Assim, e quer esteja na fase mais inicial da sua carreira contributiva 
ou na mais avançada, nunca é demais começar a olhar para o dia 
em que se retirará da vida ativa no mercado laboral. Como sabe-
mos, as reformas têm vindo a diminuir, não cobrindo os gastos com 
saúde e despesas do dia-a-dia, o que leva a que muitos estejam em 
condições débeis e sem grande estímulo económico.

Portanto, é fulcral que, sempre que possível, se retire uma pequena 
percentagem do rendimento mensal para aplicar numa poupança 
com vista a aposentação. Ao fazê-lo estar-se-á a salvaguardar o 
futuro, bem como a garantir uma almofada financeira em caso de 
imprevistos que possam surgir aquando do período de reforma.

Atualmente existem produtos bancários que se destinam a ajudar 
a poupar para a reforma. Cientes de que os valores adjudicados a 
tal temática têm tendência para ser mais reduzidos a médio prazo, 

os setores financeiros têm aproveitado para lançar produtos que 
visam o futuro e a poupança para uma vida mais confortável.
São exemplo disso os denominados PPR’s (Plano Poupança Refor-
ma), em que são aplicados parte dos rendimentos mensais para 
juntar progressivamente uma quantia considerável para quando 
chegar o dia da reforma. Porém, é essencial analisar bem de que 
tipo de produto se trata, bem como o juro que lhe é oferecido, ava-
liando-se as vantagens. Como sabemos, nem sempre os depósitos 
a prazo (vulgo ‘dinheiro a render’) garantem taxas de juro/dividen-
dos elevados, pelo que analisar e verificar antes de aplicar é o mote!

Existem também os fundos de pensões e fundos de investimento, 
mas como referimos anteriormente têm risco associado, pelo que 
sugerimos que, antes de assinar qualquer contrato, analise bem as 
informações pré-contratuais e, em caso de dúvida, o peça esclare-
cimentos junto do seu banco.

Para estas e mais informações a DECO- Delegação Regional do 
Minho, sita na Avenida Batalhão Caçadores 9 Viana do Castelo, 
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 em www.
deco.pt

PREPARAR A REFORMA 
DEVE SER UM OBJETIVO?

Parceria
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PEDIATRIA 
DO HOSPITAL 

DE GUIMARÃES 
COMEMORA 

50 ANOS
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TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO

“AINDA HOJE FARTAM-SE DE ME 
TELEFONAR PARA EU VER CRIANÇAS”

Imagino que alguém vindo de fora tivesse tido algumas 
dificuldades em implementar esse trabalho.

Tive muito, tive que, digamos, me consolidar como pediatra, e no 
que era desconhecido tive dificuldades... Falei ao professor Fonseca 
e Castro, porque eu estava ligado aos serviços médicos sociais e ele 
ficou todo contente. Mas, mesmo assim, demorou mais de um ano... 
Então, o serviço de pediatria demorou 10 anos. Por culpa local e por 
culpa dos serviços Estado, porque, por exemplo, pediram projetos 
para as comissões que atuavam e perderam.

Estamos a falar ainda do período do Estado Novo.

61. De maneira que, enquanto esperava, dediquei-me à clínica pri-
vada. Apesar de ser desconhecido, em pouco tempo, comecei a 
ter bom resultados e bons doentes. Mas começaram a surgir pro-
blemas muito graves. Recordo pneumonias graves, desidratações 
graves, e os pais não queriam... Uma vez no consultório, tinha uma 
criança com sinais clássicos de uma meningite, daquelas clássicas. 
Disse-lhe assim: “olhe, este miúdo tem que ir para o Porto, para um 
hospital central, porque está mal. Tem que se confirmar o diagnós-
tico e tem que fazer o tratamento”. Os pais disseram: “não vamos”. 
Nessa altura não admitiam famílias junto à criança. Se ele morrer, é 
sem nenhum familiar ao lado. Depois diziam que tinham muita con-
fiança em mim e eu fiquei um bocado assustado, porque, sozinho, 
sem rede a proteger-me, sem ninguém. Mas fiz a punção lombar, 
era meningite, mandei para o laboratório e tratei, disse: “se houver 

ANTÓNIO GAMA BRANDÃO CHEGOU A GUIMARÃES E O SENTIMENTO FOI “DE 
FRUSTRAÇÃO”. NÃO HAVIA SERVIÇO DE PEDIATRIA. A MORTALIDADE INFANTIL 
ERA DE 144 EM CADA MIL NASCIMENTOS. FICOU “DESESPERADO” E RESOLVEU 

ATUAR: CONSEGUIU CRIAR O SERVIÇO EM 1971, DEPOIS DE UMA LUTA DE CERCA 
DE DEZ ANOS. 

um retrocesso, se piorar, nesse caso eu não trato, tem que ir para 
o Porto”. Felizmente, a coisa correu bem. Começou-se a falar e fiz 
dezenas de punções lombares. Ainda hoje eu sinto arrepios ao pen-
sar os cuidados que a gente tinha no hospital para fazer a punção 
lombar. Foi um risco muito grande, mas, perante a resistência dos 
pais, era difícil. Felizmente, a coisa correu bem. Entretanto fui cha-
mado para Angola, estive dois anos em Angola e o serviço parou 
um bocado nesses dois anos. Depois vim e na altura já havia outra 
pediatra, a Fátima Jordão, que era cá de Guimarães, de maneira que 
a coisa melhorou. Mais tarde, eu lutei pela unidade de Neonatologia 
ligado ao serviço de pediatria, mas demorou muito tempo, não ha-
via instalações adequadas. A mortalidade infantil também era muito 
grande, porque havia muitos partos que não nasciam no hospital. 
O serviço de obstetrícia também era pequeno e era mau. Depois 
o doutor João Afonso, que era um grande obstetra, conseguiu fa-
zer um pavilhão esplêndido. De maneira que, depois, a coisa correu 
bem. O saneamento era deficiente, falta água potável, falta alimen-
tação. Isto contribuiu para a mortalidade infantil. Não havia muitas 
vacinas, havia poucas, muitas doenças infeciosas. Eu tive internado 
tétano, uma coisa que já se não via há anos num país civilizado, por 
não terem vacina. Com o progresso da medicina e da tecnologia, o 
diagnóstico tornou-se muito mais fácil e a terapêutica. Embora se 
perdesse um pouco, com os computadores... o humanismo decres-
ceu um bocado, porque aquele diálogo com o doente, entre médico 
e doente, passou a ser um pouco menor. Mas, de qualquer maneira, 
foi um avanço. O professor Arnaldo Sampaio, que era um dos maio-
res sanitaristas do país, dizia que havia três hipóteses para vacinar. 

ASSISTA À ENTREVISTA
EM VÍDEO

https://fb.watch/60iMPch0TJ/
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Era vacinar, vacinar, vacinar. Com a maior parte dessas doenças in-
feciosas morria muita gente. Agora, felizmente, a coisa melhorou, o 
saneamento, isso transformou-se totalmente. Mas o que me admira 
é que esta zona de Guimarães era das piores do país, isso é que me 
admira.

Sente-se orgulhoso por Guimarães estar a acompanhar o resto do 
país e ter melhorado significativamente?

Sim, sim. Depois quando, felizmente, no Governo era a doutor Leo-
nor Beleza a Ministra da Saúde e o doutor Albino Aroso... Junto à 
Ministra, fez-se uma Comissão de Pediatras e Obstetras e com o 
auxílio do Governo. A mortalidade infantil, agora, somos das me-
lhores do mundo. Foi um passo, ao mesmo tempo, os problemas 
de higiene, de nutrição... Uma coisa que contribuiu muito, também, 
e eu também fui dos fundadores do Leonismo em Portugal, foi a 
campanha do leite nas crianças.

Foi uma campanha que idealizou no Lions Clube?

Foi quando o professor Hélio Alves, da Francisco na Holanda, foi Pre-
sidente, no segundo ano de existência do Lions, lançou essa ideia. 
Os Lions todos o estimulamos. Era dar um quarto de litro de leite 
a todas as crianças das primárias do concelho de Guimarães, que 
eram mais de três mil. Um quarto de litro, cinco dias por semana. A 
campanha durou bastante tempo, eram os Lions que faziam tudo. 
Pediu-se ao professor Veiga Simão, que era o Ministro da Educação 
Nacional, para tomar conta disso e dispersar, globalizar no país todo.

Estamos a falar de uma campanha que nasceu em Guimarães e se 
globalizou pelo país muito rapidamente.

Muito rapidamente. O consumo de leite entre nós era terrível. As 
mães não queriam amamentar, miúdos bebiam muito alcoólicas, 
aguardente. Essa campanha dos Lions foi de uma utilidade im-
pressionante na alimentação. Fez-se um livro com uns articulados 
que em todas as cantinas devia haver pequeno-almoço, almoço e 
lanche, que se devia constituir um conjunto de nutricionistas para 
vigiarem a alimentação, higienistas para ver as qualidades da lim-
peza e assim, e psicopedagogos para orientarem e lutarem contra 
os problemas que houvesse. Estava muito bem feito.

Como é que vê o Serviço Nacional de Saúde?

Tem evoluído de uma forma notável. É pena haver umas quezílias 
consoante os governos entre o serviço público e o privado. Quer 
dizer, eles complementam-se. O essencial é o serviço nacional de 
saúde. O particular há intervenções que não faz. O público faz tudo. 
Há muita imigração do público para o privado de bons médicos, por-
que pagam mais, pagam melhor...

Há algo que gostasse de ver implementado ou pudesse ser melho-
rado nos serviços de pediatria?

Funciona tão bem. A gente tem que olhar para as possibilidades 
económicas do país. Por exemplo, nos diabetes, quase todas as 
crianças têm uma máquina agora que é cara, 15 ou 20.000, para 
se tratarem. Quereria mais ainda, mas a gente tem que ver o nível 
do país. A gente sonha, mas temos que ser cautelosos. Há sítios 
que estão muito piores. Mas funciona muito bem o serviço, quer 
de pediatria, a unidade de neonatologia e obstetra. Estive 30 e tal 
anos diretor do serviço e quando me reformei resolvi abandonar o 
hospital...

Custou muito esse momento de deixar o serviço?

Custou. Fizeram homenagens, deram o meu nome ao serviço, foi im-
portante. Mas a diretora a seguir, que foi a Fátima Jordão, disse “tem 
que vir às nossas reuniões”. Eu estava habituado a vir de Lisboa a 
reuniões bissemanais, discussão de casos clínicos... Por exemplo, o 
professor Norberto Teixeira Santos, que conheci em Lisboa, pedi-lhe 
para vir cá fazer uma palestra e os elementos dele, periodicamen-
te, vinham cá fazer palestras sobre especialidades. De maneira que 
se cria um ambiente muito bom, vivia-se o que há melhor na ciên-
cia. Em Lisboa, passaram lá os melhores pediatras europeus, uma 
semana inteira no serviço a ver doentes e a discutir doentes con-
nosco. Com esse espírito, aliás, no hospital da Misericórdia, houve 
as eleições, e nomearam-me para procurar dinamizar. Então, com 
auxílio financeiro do laboratório, vieram professores catedráticos de 
Lisboa, Coimbra, Porto. As palestras eram, geralmente, mensais, às 
vezes duas vezes por mês.  O Norberto veio, mandou-me as coisas, 
e disse-me assim “o teu serviço está a funcionar muito bem. De ma-
neira que, quando os internos forem obrigados a ir para o hospital 
regional passar um ano, eu vou indicar este hospital, de Guimarães”.

Sentiu-se orgulhoso pelo seu percurso?

Sim, mas custou-me muito. Eu nunca desliguei o telefone, nem de 
noite, nem de dia. Tenho contado quando fui a umas jornadas pe-
diátricas dos hospitais do Norte e foi um colega que me levou. Che-
gamos aqui num sábado, às seis da tarde, e ele olhou e estavam 
treze mães com crianças à minha espera ali fora. “Vai ver isso? Eu 
não vejo crianças em casa!”. Eu assim: “e o que é que se há de fazer? 
Manda-se embora?”. Quando se criou o serviço de urgência, a coisa 
melhorou muito, mas foram uns anos... Eu tinha muito afeto pelas 
crianças e senti-me na obrigação. Com uma criança é muito difícil, 
está bem e passado uma ou duas horas pode estar doente. A crian-
ça é muito instável.

Sente que a comunidade reconhece essa sua dedicação?

Creio que sim. Ainda hoje fartam-se de me telefonar para eu ver 
crianças. Deixei o consultório, fui para casa, nem pus anúncio, nem 
nada, e começaram a vir.

Quando foi a última consulta que deu?

Dois meses antes de começar a pandemia.
Na altura havia poucos pediatras. Eu vi crianças do distrito de Vila 
Real, do distrito do Porto, Braga... Em Vila Real não havia pediatra. 
Nas férias, na Póvoa de Varzim, não havia, vinham cá. Tive uma vida 
de sacrifício durante um tempo. Agora a vida é muito calma. Antes 
faziam-se muitos domicílios, agora não se faz. Antes faziam-se do-
micílios em série, uma pessoa ficava extenuada.
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“SE NÃO VAMOS A 
CONGRESSOS, SE NÃO 
LEMOS, SE NÃO DIALO-
GAMOS, NÃO MELHO-
RAMOS.” 

Já tem outra opinião acerca de Guimarães, diferente da que tinha 
quando cá chegou?

É uma cidade que me encanta, os meus filhos nasceram cá todos, 
foi aqui que conheci a minha mulher, de maneira que tudo correu 
bem. E as condições modificaram-se muito. 

Sendo a leitura uma das suas paixões, pergunto-lhe o que anda a 
ler?

Acabei de ler um dos melhores livros da minha vida, que é de uma 
escritora espanhola, um livro espantoso que até já estou a reler. Há 
livros que leio, como o “Memórias de Adriano”, que foi um grande 
imperador romano, de brasileiros clássicos gosto muito também. 
Livros de ciência e biografias, gosto muito de biografias, literárias 
ou artísticas. A minha mãe sendo de Avanca, em Estarreja, eu fiz lá 
a escola primária, e é onde nasceu o professor Egas Moniz. E eu ia 
para casa dele e ele ofereceu-me muitos livros e tenho a obra toda 
do Egas Moniz, na componente literária e também política.

Como ocupou os seus dias durante a pandemia?

Li menos, e isto esteve complicado. Eu lancei o desafio à minha mu-
lher de lançarmos um livro em parceria, e passamos uns meses a 
escrevê-lo, e ele saiu em maio deste ano. Chama-se “Retratos e 
Conceitos”, de umas 15 ou 16 personalidades e falo sobre elas. Falo 
também muito sobre a criança, de como nasceu a Padiatria em Gui-
marães. Depois, a minha mulher, no lionismo, atingiu os cargos mais 
elevados no país, e esteve presente em fóruns internacionais, e isso 
fez com que viajássemos muito, que é uma das nossas paixões. 
Também temos imagens de algumas dessas viagens que fazem 
parte do livro.

O que diria agora a quem estiver a iniciar o percurso como 
pediatra?

Estudar, cumprir os preceitos de ética e valorizar-se. Nunca deixar-
-se cair na rotina. Se não vamos a congressos, se não lemos, se 
não dialogamos, não melhoramos. E gostar da criança. O afeto é o 
segredo.

Antigamente não havia diferença da diferença de tratar do homem 
e da criança. O tratar a criança com afetividade é muito recente. E 
para a criança, por exemplo, não ter, como acontecia há uns anos, 
a mãe ou o pai durante um internamento, era um choque terrível.

Os estudos das consequências da falta de afetividade no tratamen-
to das crianças comprovam atrasos no desenvolvimento e diferen-
ças abissais entre as que têm afeto e as que são privadas disso. 
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“ATUALMENTE A REALIDADE É BEM DIFERENTE 
COMPARADA COM O MOMENTO 
EM QUE A PEDIATRA ENTROU NO HOSPITAL”
Águeda Barbosa de Matos é a atual diretora do Serviço de Pedia-
tria do Hospital Senhora da Oliveira Guimarães, que comemora o 
seu 50.º aniversário. Uma comemoração que está a ser vivida com 
“muito entusiasmo” e celebra a história “muito bonita” de um ser-
viço “que se mantém com uma dinâmica e com uma capacidade 
de intervenção na comunidade muito grande”. 

Foi em janeiro de 1983 que começou a trabalhar no serviço de ur-
gência do Hospital de Guimarães como interna de formação especí-
fica de pediatria. Muito bem recebida e “admirada a ver o que é que 
viria”. “Era muito pequenino em termos de recursos humanos”, foi a 
quarta interna de formação num serviço com quatro especialistas, 
seis enfermeiros e 45 camas. Os pais eram visitas, não ficavam com 
as crianças no internamento.

Apesar do serviço se estender, na altura, até aos nove anos, “era 
um serviço que estava praticamente sempre com lotação esgotada, 
estava sempre cheio”. Hoje, o serviço estende-se até aos 18 anos e, 
em alguns países mais desenvolvidos, já vai até aos 21.

O destaque vai para o drama das doenças infeciosas e parasitárias 
que se vivia, sem grandes recursos terapêuticos. “Vivíamos o drama 
da malnutrição”. As famílias eram muito numerosas e Águeda re-
corda quando questionava o número de filhos para fazer a história 
clínica. “Tenho sete, doutora, mas já tive 14”. Um grande número de 
fratria falecia no primeiro ano de vida ou no segundo. Quando co-
meçou a trabalhar, na década de 80, o índice de mortalidade infantil 
rondava ainda os 90 e tal por 1.000 nascimentos.

“Evoluímos muito”, diz, recordando que, atualmente, o índice está 
nos 2,8 por 1.000 nascimentos. Explica que a evolução não diz ape-
nas respeito ao trabalho dos médicos. “Deu-se o 25 de abril, melho-
ria das condições socioeconómicas, criou-se o serviço nacional de 
saúde, em 1989.”

À medida que a medicina se foi desenvolvendo, a tecnologia foi 
evoluindo, e passou-se de “só tratar”, a dar ênfase também à pre-
venção. “Hoje, a patologia é completamente diferente, temos anti-
bióticos, temos armas terapêuticas que não tínhamos. A evolução 
foi de tal modo em todos os aspetos, que conseguimos tratar da-
quilo que outrora era quase impossível de se tratar”, afirma.

Atualmente a realidade é bem diferente comparada com o momento 
em que a pediatra entrou no hospital. A pediatria tem 20 camas, 21 
pediatras, 56 enfermeiros, uma estrutura muito adequada à criança, 
duas educadoras de infância, e duas salas lúdicas. Uma equipa de 
pediatras jovem, “com uma capacidade fora de série, uma equipa 
que quer inovar, quer mostrar trabalho, quer andar para a frente, 
que tem orgulho e paixão no serviço”.

Para o futuro, Águeda Barbosa de Matos fala na criação de cuidados 
paliativos. “Cada vez há mais doentes a sobreviver à doença crónica 
e à doença que muitas vezes incapacita a criança por muito tempo”. 
Ir ao domicílio fazer a consulta e a visita domiciliária é então, um ob-
jetivo. Destaca ainda a criação de uma área de atendimento para os 
adolescentes. “O adolescente é um grupo etário da pediatria muito 
específico, tem exigências especiais”. 

A pediatra termina realçando a importância do serviço com a comu-
nidade, com a família e com as escolas. Com frequência, há ações 
de formação “no sentido de dar formação para atuação, para pre-
venção em acidentes, em terapêuticas específicas que as crianças 
têm que fazer, em medicações, em atuações em situações de ne-
cessidade de cuidados rápidos, nomeadamente o suporte básico de 
vida”. “Estamos aqui e somos sempre um braço aberto para as nos-
sas crianças e adolescentes. Estamos sempre para eles e por eles”.

ASSISTA À ENTREVISTA
EM VÍDEO

https://youtu.be/mrc-dSLEEoU
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André Veríssimo
Empresário, Investigador Universitário,  

Ensaísta

Há em Derrida a percepção da heterogeneidade dos textos de 
Nietzsche que não pode ser ignorada ou tratado como incoerên-
cia.

“A mulher é condenada, humilhada, depreciada como figura ou 
potência de mentira” (Derrida, Jacques, Eperons, Les styles de 
Nietzsche, Paris, Flammarion, 1978, p. 78). O pensamento filosófico 
assumiu-se como uma história falologocêntrica da verdade nega-
dora da presença ou ausência da mulher.

“A mulher é condenada, depreciada como figura ou potência da 
verdade” distancia-se da verdade mas simultaneamente, repre-
senta-a “como fetiche a seu proveito sem crer nela” (ibidem p. 78). 
A mulher surge assim associada à verdade como atiçadora duma 
consciência inquieta fomentadora de uma busca infindável. Em 
termos psicanalíticos o categorema feminino é a castração: seduz 
sem poder desfrutar do prazer desse desejo, é veiculadora duma 
verdade estéril.

A mulher aparece como estando além da dupla negação. A con-
fusão dos sentidos levar-nos-ia a crer que Nietzsche não levaria a 
sério as próprias mulheres ou seja seduzindo o leitor que diante 
dos seus escritos ficaria confuso. Essa heterogeneidade (double 
bind) do texto nietzscheano interpreta-a Derrida como “se encon-
trasse um pouco perdido [o leitor]. Sempre há perda, pode-se afir-
mar, desde o momento que há hímen” (ibidem p. 82). Hímen, mais 
um termo indecidível proposto por Derrida. Pode tanto significar a 
“união”, como “separação”, ou seja, uma membrana corporal que 
separa; o hímen é o entre. E é nessa (anti)posição que o texto de 
Nietzsche nos obriga a ficar. Optar por uma das significações seria 
destruir a efervescência do seu texto, o feminino da escrita. Em 
Nietzsche e “fora dele, estavam implicadas tantas mulheres” (ibi-
dem p. 82).

“A verdade é plural”. Não há uma mulher em si, a multiplicidade 
de rostos, de contextos, agenciamentos (como diz Deleuze), apre-
senta-nos uma realidade (ou várias) que dificilmente pode ser tra-
duzida. Qualquer tradução transforma-se num simulacro de uma 
diversidade, riqueza mesma da própria vida. Também assim não 
existe um único estilo em Nietzsche como um esporão, atravessa 
essas ideias não com a intenção de desvelar a verdade mas de 

permanecer no hímen (no véu), no entre, no indecidível.

A busca derridaniana sobre o não destaque dado às mulheres no 
pensamento de Nietzsche é no sentido não da destruição do texto 
mas para mostrar que há intersecções possíveis a serem feitas 
a partir desse ponto omitido, há uma abertura que não pode ser 
negada. O ser das coisas é interpretado como Ereignis (Heidegger), 
que pode ser traduzido por acontecimento, mas um acontecimen-
to que se dá justamente na sua própria gratuidade, generosa gra-
tuidade em que o “acontecimento se dá em seu acontecer mes-
mo”. 

“[…] o acontecimento, ao ter sido erradicado da ontologia, a pro-
priedade ou a propriação do próprio, se nomeia precisamen-
te como aquilo que não é próprio a ninguém, por conseguinte a 
nada, não decide sobre a apropriação da verdade do ser, remete 
ao abismo sem fundo da verdade como não-verdade, o desve-
lamento como velamento, o esclarecimento como dissimulação 
[…], a propriedade do abismo, que é necessariamente o abismo da 
propriedade e também a violência de um acontecimento que tem 
lugar sem ser” (ibidem p. 98).

O Ereignis é ou assemelha-se à figura da Mulher, imigrante da pa-
lavra, despojada de lugar, sem definição, mas, ao mesmo tempo 
caridosa mulher que em seu acontecer é talvez doação e dom. 
A Mulher como acontecimento é assim destituída de essência, é 
existência dada, promanação intervalar, pura dádiva, dom.

“O dom é aquilo que institui as trocas simbólicas, constituindo a 
sua condição de possibilidade, mas que forçosamente excede a 
circulação mercantil, exactamente porque em si ele não é nada, 
nada que possa ser trocado, um objecto, um bem, uma mercado-
ria qualquer, um ente, em suma – nesse sentido, ele não existe … 
é o impossível, aquilo que não pode ser de todo ser exposto à luz 
de nenhuma fenomenologia enquanto lógica do dar-e-receber” 
(Nascimento, Evando, Derrida, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2004, 
p. 228).

As dificuldades do fenómeno religioso apreendido na sua univer-
salidade histórica, estrutura linguística e coisística tornam-se im-
penetráveis a uma única aproximação pelo lado lógico.

CAPÍTULO 2 - DERRIDA OU 
DA ESCRITURA 
DAS INCERTEZAS

Pensadores de Vulto 
Por Andre Veríssimo

ASSISTA AO VÍDEO

ASSISTA AO VÍDEO ANTERIOR

https://youtu.be/qz32zftkKLQ
https://youtu.be/DvbsD42arEQ
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D. AFONSO HENRIQUES: 
UM HOMEM ADMIRÁVEL, 
E UM HOMEM CONTRADITÓRIO

TEXTO: ELISEU SAMPAIO • IMAGENS: ANDRÉ MARQUES

Dez anos depois, “O Primeiro”, livro de Paulo César Gonçalves 
verá a luz do dia. A apresentação está agendada para o dia 24 de 
junho, dia da Batalha de S. Mamede, pelas 11h28 na livraria Rimas 
e Tabuadas, em Guimarães.

No livro, de poesia, e composto por 33 textos, o escritor vimara-
nense, apresenta uma “visão alternativa do D. Afonso Henriques”, 
o primeiro Pei de Portugal, contendo uma base histórica mas abor-
dando aspetos de que não se fala tanto, apresentado a vertente 
mais “espiritual do Afonso Henriques”.

Para o escritor, o primeiro Rei “seria um homem extraordinário 
em qualquer época. D. Afonso Henriques foi um homem com uma 
missão, que deu o corpo pelo país, que mortificou o seu corpo pelo 
país. Ele fez o que foi preciso, foi manhoso, ladino, magnânimo ou 
elegante quando teve de o ser”, diz Paulo César Gonçalves.

D. Afonso Henriques foi como uma fortaleza, 
mas com brechas, profundamente humanas, 
cheias de contradições
“Um homem admirável” diz Paulo César Gonçalves, e um “homem 
contraditório, que fez muito bem ao povo”, acrescenta. “Aliás, a he-
rança dele é toda para o povo, para as ordens hospitalares e para 
os pobres”, lembra o autor.

Para Paulo César Gonçalves, a imagem que passa do primeiro rei 
é uma imagem “muito primária”, devendo haver maiores cuidados, 
porque ele encerra em si uma “dimensão humana extraordinária”.

Defende o autor que, como exemplo, D. Afonso Henriques “não 
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“ACHO QUE O D. 
AFONSO HENRIQUES 
TEM EM GUIMARÃES UM 
TRATAMENTO MUITO 
FUTEBOLEIRO”
PAULO CÉSAR GONÇALVES

foi um intrépido mata-mouros”, como se diz. “Os mouros tinham 
medo dele, de facto, mas no campo de batalha. Fora, ele respei-
tou-os como poucos o fizeram, dando-lhes terras, criando bairros 
e fazendo pactos com eles. Nomeou também mulheres para car-
gos políticos, o que, há 900 anos era uma coisa admirável, tinha 
um médico mouro ou um homem que lhe tratava das finanças 
que era judeu. Era um rei congregador, tendo chegado a ameaçar 
abandonar o cerco de Lisboa quando os cruzados normandos, e 
anglo-saxões, queriam matar toda a gente. Essa humanidade na-
quele tempo era, de facto, admirável”, assinala Paulo César Gon-
çalves.

“O Primeiro” demorou 10 anos a ficar concluído, resultando de 
“cerca de 500 páginas entre rascunhos e pesquisas”. Foi um livro, 
“amadurecido”. Se tivesse sido lançado em 2012 ou 2013 “não teria 
a força que tem agora”, refere o escritor.
Várias vezes pensou em editá-lo, mas foi durante o primeiro con-
finamento provocado pela pandemia da covid-19, em 2020, que 
decide que é a hora de o fazer. Diz Paulo César Gonçalves que, ao 
mostrar o livro a várias pessoas, Ana Maria Machado, que assina o 
prefácio, afirmou que “O Primeiro” não poderia ficar mais na gave-
ta, tendo sido uma das impulsionadoras do seu lançamento.

André Marques, jovem pintor vimaranense, com uma “maturidade 
estética admirável, uma coisa impressionante”, segundo Paulo Cé-
sar Gonçalves, assina a ilustração. Para o autor, o artista conseguiu 
captar muito bem a “essência do livro”. As ilustrações, “aguarelas 
e pinturas” como diz, são muito importantes na obra, não sendo 
uma extensão do livro. “Funcionam como um todo, os textos e as 
imagens, sendo indissociáveis”, acrescenta.

Episódios como a batalha de S. Mamede de 1128; De quando Egas 
Moniz se desloca à corte de Afonso VII para se entregar, com a fa-
mília, com o baraço ao pescoço; A conquista de Santarém; o avan-
ço do Rei para Lisboa e a conversão de um líder muçulmano ao 
cristianismo; De Martim Moniz a abrir as portas para que se desse 
a entrada em Lisboa; A fundação da ordem de Évora, que se trans-
formou na ordem de Aviz, ou a ligação do Rei à Ordem dos Tem-
plários, são alguns dos momentos retratados no livro “O Primeiro”.

Sobre a obra, no seu prefácio, diz Ana Maria Machado que “re-
correndo a uma meticulosa pesquisa histórica e através de uma 
poesia criativa e simbólica”, Paulo César Gonçalves “transporta o 
leitor para o século XII e envolve-o com as figuras, as culturas e as 
paisagens dessa época distante”. Através da sua “visão pessoal da 
História”, o autor “saboreou os primórdios da nacionalidade com 
um espírito de renovada conquista, para melhor encontrar o rumo 
de se ser e de se sentir Português”.
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“EXISTEM MUITAS 
AVENTURAS QUE TODA 

A GENTE DEVIA EXPE-
RIENCIAR LIGADAS A 
ESTA MODALIDADE” 

Pedro Fernandes
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PEDRO FERNANDES É UM FENÓMENO 
NAS PISTAS E NA INTERNET

O vimaranense Pedro Fernandes, ou BetoDH, como é conheci-
do na internet, é um verdadeiro caso de estudo. O sucesso nas 
provas de downhill mistura-se com a popularidade dos vídeos 
que publica na plataforma YouTube, onde é um exemplo para 
os mais novos.

Começou a praticar a modalidade em 2015 e em 2017 começou 
a participar em competições oficiais. Apesar da juventude [Pe-
dro Fernandes tem apenas 20 anos], o vimaranense já consegue 
identificar o downhill como a modalidade que mais o apaixona, 
dentro do BTT, graças ao facto de “conseguir usufruir da bicicleta 
ao máximo”.

A modalidade já teve um impacto superior, mas, para Pedro Fer-
nandes, a notoriedade está a voltar a crescer: “o downhill já foi 
uma modalidade muito mais conhecida e já teve mais atletas do 
que tem hoje em dia, por volta de 2016 alguns atletas começaram 
a abandonar a modalidade e o downhill ‘morreu’ muito. Felizmen-
te, este ano, está a crescer e já faltou muito mais para voltar a ser 
o que era”, adianta o jovem vimaranense, que, à Mais Guimarães, 
pede a criação de mais competições e o aumento dos apoios por 
parte da Federação Portuguesa de Ciclismo.

O downhill desperta o interesse de muitos vimaranenses, sobre-
tudo dos mais corajosos. Para Pedro Fernandes, há boas pistas 
em Guimarães, apesar de não serem “muito longas ou técnicas”. 
Em suma, a cidade berço pode ser o local ideal para quem se está 
a iniciar na prática da modalidade.

Quase 3 milhões de visualizações 
no YouTube

Pedro Fernandes aproveita o seu canal no YouTube para contar 
histórias. Histórias que percorrem estradas e montes, em aven-
turas sem fim. “O principal objetivo do meu canal é conseguir 
mostrar a toda a gente, sejam mais novos ou mais velhos, que o 
downhill não é uma modalidade como outra qualquer, para além 
da diversão que temos em cima da bicicleta ainda existem muitas 
aventuras que toda a gente devia experienciar ligadas a esta mo-
dalidade”, conta o jovem vimaranense.

No total são 2,7 milhões de visualizações, em seis anos de canal. 
Os números trazem uma responsabilidade acrescida para alguém 
que já influencia um público muito jovem. “Uma que grande parte 
das pessoas que me veem são miúdos mais novos, que estão a 
começar na modalidade, é preciso dar o melhor exemplo”, conta o 
já famoso BetoDH, que, apesar da sua tenra idade, já é capaz de 
dar conselhos a quem está a começar: “nunca se focar simples-
mente na competição e perceber que o downhill é muito mais do 
que isso. Usar sempre proteções e divertir-se em cima da bicicleta”.
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GRÃ ORDEM AFONSINA QUER PÔR PORTUGAL 
JÁ A PENSAR NOS 900 ANOS DE PORTUGAL

Para Florentino Cardoso, atual presidente da Grã Ordem Afon-
sina é importante que o município intensifique os seus esforços 
no sentido de Guimarães ver “consagrado” o 24 de junho como 
Dia de Portugal, e feriado nacional, “visto ser este o dia mais 
indicado para tal consagração no calendário histórico de Portu-
gal”, refere o responsável. 

Uma posição que, segundo o presidente da direção, surge na 
sequência da que é, atualmente, a principal atividade da Grã 
Ordem Afonsina, de “desenvolver todas as ações necessárias 
para o reconhecimento do dia 24 de junho de 1128 como o dia 
da Fundação de Portugal e, ao longo dos anos que faltam para 
a ocorrência dos 900 anos dessa efeméride, preparar as respe-
tivas comemorações, com o envolvimento do maior número de 
instituições políticas e culturais, locais, regionais, nacionais e dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa”.

Para Florentino Cardoso “apesar de ser um facto histórico incon-
testável que a batalha de S. Mamede aconteceu em Guimarães 
no dia 24 de junho de 1128, a verdade é que este dia ainda não foi 
oficialmente reconhecido como o dia em que Portugal alcançou 
a sua independência, tanto no plano histórico, como no plano 
político”.

Florentino Cardoso acrescenta que, faltando menos de sete anos 
para 2028, ano em que completarão nove séculos desta “glorio-
sa ocorrência, não sentimos os portugueses conscientes desta 
realidade histórica, nem os nossos governantes nacionais sensi-
bilizados para a comemoração de uma efeméride que fará mor-
rer de inveja qualquer Estado ou Nação”. 

As comemorações devem ter a Cidade de Guimarães como epi-
centro, mas com celebrações alargadas a todo o país e ao mundo 
lusófono, defende a associação. “É à cidade de Guimarães que 
assiste o direito e o dever de promover a Comemoração do IX 
Centenário da Batalha de S. Mamede, e da Fundação de Portugal, 
a ocorrer no ano de 2028”.



33

MAIS GUIMARÃES N98 JUNHO 2021

André Veríssimo
Doutor

Presidente da AG da GOA

A vida social e cultural política, tudo aquilo que concerne à 
concepção, à vida e obra do nosso primeiro Rei e particular-
mente à disposição que temos de fazer uma análise profunda 
do estado das coisas, do ponto de vista da riqueza do nosso 
passado e da nossa História com vista a melhor definir o fu-
turo a que temos direito. 

Com a responsabilidade que nos é dada enquanto cidadãos de 
poder participar activamente nessa edificação. Assim começa-
ríamos por deixar aos nossos leitores e gente de Guimarães 
que queiram ter a certeza de relembrar alguma coisa e reco-
nhecer que a Grã Ordem Afonsina (GOA), mercê de um esforço 
de alguns cidadãos e das categorias próprias da organização 
social, cultural, arquitectónica, paisagística, ético e étnico-reli-
giosa permitiram com a força e o prazer que isto nos dá formar 
paralelamente uma revista, a revista 9 Séculos – Revista Da 
Lusofonia, da qual já foram editados dois números com uma 
relevância extraordinária nos âmbitos da cultura, da história 
medieval e da crítica literária e favorecendo um empenha-
mento por parte de cada um dos participantes com curriculum 
bastante elevado nestas áreas, desenvolver melhor as ideias 
e aprofundá-las para conhecimento de grandes vultos da cul-
tura, a começar por D. Afonso Henriques e por todos os outros 
Reis peninsulares que permitiram de facto e de direito, no con-
fronto dos diversos interesses leoneses, castelhanos, galegos 
e naturalmente portugueses construir, edificar o nosso rincão 
natal. 

Por outro lado, do ponto de vista da cultura, não faltarão opor-
tunidades de os concidadãos poderem aprofundar conheci-
mentos sobre Fernando Pessoa, Brás Teixeira, Guerra Junquei-
ro, Luís Vaz de Camões, Afonso Lopes Vieira,… de conhecer 
melhor as características dos territórios que os portugueses 
tiveram dos seus navegadores e descobridores, colonizadores 
por todo o domínio que hoje se denomina após o fim do impé-
rio de CPLP. 

Nós mesmos desenvolvemos no contexto da lusofonia uma 
heterobiografia estético-filosófica e de certa forma também 
política, no sentido mais geral do termo, de conhecer melhor 
um Arquitecto Óscar Niemeyer, fundador de Brasília, senhor 
de uma linguagem paradoxal, criador de inúmeras obras rele-
vantes, Fábrica de biscoitos Duchen, o conjunto Copan com o 
Engenheiro Joaquim Cardozo, o Parque Ibirapuera com os Ar-
quitectos paisagistas Otávio Augusto Teixeira Mendes e Ante-
-projecto de Roberto Burle Marx, o Pavilhão do Brasil na Feira 
Internacional de Nova York e o Edifício Museu de Arte de Pam-
pulha, a Capela Curial de São Francisco de Assis, a Galeria Casa 
do Baile, que uma década mais tarde inspiraria a construção 
da nova cidade capital. Boa sorte aos novos corpos gerentes 
da GOA!

A GOA E NOVAS 
PERSPECTIVAS

As Palavras Dilectas

Órgãos sociais da Grã Ordem Afonsina
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Mário André Pereira Veríssimo. Rui Manuel Sá 
Queirós e Rui Porfírio Lopes da Silva 

Direção
Presidente: Florentino Armando Faria Cardoso 
Vice-Presidentes: Maria Albertina do Amaral; Hermenegil-
do Moreira da Encarnação; Armindo Nuno Costa Ferreira; 
Rui Alberto da Rocha Antunes Viana; José Luís da Costa 
Mendes Ribeiro; Abel Alexandre Machado Cardoso; André 
Peixoto Abreu Borring; Marco Paulo Ribeiro da Silva; Eliseu 
de Jesus Neto Sampaio e Márcio Ricardo Ferreira Fernan-
des

Conselho fiscal
Presidente: Luciano Veiga Baltar. Carlos de Faria Malheiro 
Rodrigues e José Joaquim Vilela Borges

“Deram-se passos decisivos”

Em 2020, fruto da pandemia que assolou o mundo, o programa da 
Grã Ordem Afonsina não pôde ser concretizado. “Deram-se passos 
decisivos para que se concretizassem os alicerces da Estrutura de 
Missão, com vista ao ano de 2028, em que ocorrerá o nono cen-
tenário do nascimento de Portugal. Foi sempre este nono cente-
nário o horizonte para o nosso trabalho associativo no sentido de 
corrigir os sucessivos aproveitamentos de má-fé”, garante João 
Barroso da Fonte, presidente da direção cessante e fundador da 
Grã Ordem Afonsina.

“Quero aqui declarar que, se em 2009, não me tivesse demarcado 
das comemorações dos 900 anos de D. Afonso e gerasse, através 
da imprensa, o movimento popular que, em 25 de julho de 2011, 
passou a comemorar o aniversário régio, já hoje Viseu teria lá o 
“trono” de D. Afonso Henriques. Fica a dever-se a este movimen-
to popular, que celebrou escritura em pública em 13 de fevereiro 
de 2019, a Grã Ordem Afonsina”, esclarece Barroso da Fonte, sem 
deixar de, em jeito de despedida do cargo, agradecer a quem com 
ele colaborou. “agradeço aos dezanove elementos dos Primeiros 
Corpos Sociais que ora cessam funções, a colaboração que me 
prestaram e desejo aos nossos substitutos que façam o melhor 
que puderem para honra e glória da Grã Ordem Afonsina e a con-
cretização dos seus objetivos”, concluiu.
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Portugal termina festival 
da eurovisão na primeira metade

ETAR de Serzedelo integrada em 
projeto piloto para detetar covid-19

HABITA(R)TE: “Open Call” 
para projeto de dança

Há talento vimaranense no 
Got Talent Portugal

BREVES

Está em curso, até 17 de junho, uma “Open Call” para todos os in-
teressados em participar no projeto de dança que compreenderá 
quatro períodos semanais de ensaios, em que os participantes po-
derão explorar conceitos inspirados na linguagem de movimento 
Gaga.

Este processo resultará na criação de uma partitura de movimento, 
que servirá de estrutura para a apresentação final.  O espetáculo 
será apresentado no dia 24 de julho, em duas sessões, às 16h00 e às 
17h30. O projeto designa-se por HABITA(R)TE e resulta do programa 
DESCONFI(n)AR criado pela Câmara Municipal de Guimarães.

São três os grupos vimaranenses que passaram à próxima fase do 
programa Got Talent Portugal. As atuações receberam o sim de So-
fia Escobar, Pedro Tochas, Manuel Moura dos Santos e Cuca Roseta.

Os Filhos da Nação são uma banda, cantam à desgarrada e fazem de 
tudo para manter a tradição. No mesmo registo, os Coração Minhoto 
querem “enaltecer a cultura popular”. Liliana Oliveira apresentou-se 
no palco do Got Talent Portugal acompanhada pelo seu irmão João 
que toca concertina, e um por um outro cantador, o David. O grupo 
Acro Guimagym segue também para a próxima fase do programa, 
com mais de 20 ginastas em palco.

A Itália, com a canção “Zitti e buoni”, interpretada pelos Månes-
kin, venceu a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, tendo 
Portugal alcançado o 12.º lugar.

Num ano em que o Reino Unido foi o único país que terminou com 
zero pontos, Portugal, representado pelos The Black Mamba, com 
o tema "Love is on my side", conquistou 153 pontos. Com “Love 
is on my side” Portugal levou à Eurovisão, pela primeira vez, uma 
canção integralmente em inglês, composta por Tatanka, o vocalis-
ta dos The Black Mamba, banda formada em 2010 e que se move 
no universo dos blues, da soul e do funk.

O projeto piloto Covidetect decorre desde 2020 e os resultados pre-
liminares foram apresentados no final de maio, em Lisboa. Além da 
ETAR de Serzedelo o projeto também monitorizou as águas resi-
duais do Hospital Senhora da Oliveira.

O projeto termina em agosto, mas o ministro do Ambiente e Altera-
ções Climáticas, João Pedro Matos Fernandes, garantiu que a análise 
das águas das ETAR’s vai continuar e alargar-se. O ministro fez saber 
que nem todas as ETAR’s estão preparadas para fazer este tipo de 
análise mas que “é essencial” alargar o projeto-piloto, para que este 
tipo de deteção passe a ser “uma regra comum das ETAR’s”.
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O SETOR AUTOMÓVEL TEM EVOLUÍDO A PASSOS LARGOS E DE DIA PARA 
DIA. ATUALMENTE, COLOCAM-SE MUITAS QUESTÕES DE COMO SERÁ O 
SETOR AUTOMÓVEL NO FUTURO E SE OS CARROS ELÉTRICOS VIERAM 
PARA FICAR. MAS, E OS CARROS A HIDROGÉNIO? TERÃO ESPAÇO PARA 
UMA AFIRMAÇÃO?

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Os carros a hidrogénio são veículos elétricos que utilizam o hidro-
génio como fonte de energia. A principal diferença entre um carro 
a hidrogénio e os restantes veículos elétricos é que os carros a 
hidrogénio produzem a eletricidade no próprio veículo, não sendo 
necessária uma ligação à rede elétrica.

O conjunto de fuel cells montados em série no automóvel juntam o 
hidrogénio presente no tanque de abastecimento do veículo e o oxi-
gênio retirado do ambiente exterior. Esta junção produz uma reação 
que por sua vez é aproveitada para gerar energia eléctrica. 

É esta energia gerada através da reação que alimenta o motor elé-
trico e carrega a bateria do automóvel.

Os automóveis a hidrogénio também possuem uma bateria, mas 
bem mais pequena que a encontrada nos restantes veículos elé-
tricos, utilizada apenas para a fase de arranque do veículo e nos 
momentos em que é exigido ao automóvel atingir elevados picos 
de potência.

Se o oxigénio utilizado pelo veículo no processo de geração de ener-
gia é extraído do meio ambiente, o mesmo não acontece com o 
hidrogénio. Assim, saiba que é necessário abastecer o veículo com 
este elemento químico (hidrogénio).

E aqui encontra-se uma vantagem face aos restantes veículos elé-
tricos: um abastecimento de 6 kg de hidrogénio pode demorar ape-
nas cerca de cinco minutos, e é o suficiente para atingir a autonomia 
total de grande parte destes veículos.

CARROS A HIDROGÉNIO: 
O QUE SÃO E COMO 
FUNCIONAM

Vantagens dos automóveis a hidrogénio
• Abastecimento rápido
• Autonomias elevadas
• Não emitem gases poluentes
• Libertam vapor de água, purificando o ar
• Não consomem recursos naturais
• O hidrogénio é um elemento seguro, caso se liberte para 
a atmosfera
• Facilidade de adaptação da rede de combustíveis fósseis 
para fornecer hidrogénio
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NOVIDADES QUE
O VÃO PRENDER AO ECRÃ

UM BOM FILME, SÉRIE OU DOCUMENTÁRIO 
PODE SER UM SERÃO AGRADÁVEL 

E EM FAMÍLIA. OS PRÓXIMOS DIAS ESTÃO 
CARREGADOS DE NOVIDADES NAS VÁRIAS 

PLATAFORMAS DE STREAMING.

DEIXAMOS-LHE ALGUMAS SUGESTÕES:
FATHERHOOD
ESTREIA A 18 DE JUNHO     FILME / NETFLIX

AMERICA: THE MOTION PICTURE
ESTREIA A 30 DE JUNHO     FILME / NETFLIX

YOUNG ROYALS
ESTREIA A 1 DE JULHO     SÉRIE / NETFLIX

TED LASSO
ESTREIA A 23 DE JULHO     SÉRIE / APPLE TV+

O novo filme da Netflix mistura na perfeição a emoção e a comédia, baseando-
se numa inspiradora história real, tem Kevin Hart assumindo um dos trabalhos 
mais difíceis do mundo: a paternidade. A paternidade é descrita como 
a inspiradora história de um pai que deve criar sua filha sozinho.

Com uma motoserra, George Washington (Channing Tatum) precisa de reunir 
uma força revolucionária para combater o mau da fita, King James (Simon 
Pegg). Uma verdadeira sátira sobre a Revolução Americana. Esta é a primeira 
vez que Matt Thompson dirige um filme.

Quando o Príncipe Wilhelm chega ao prestigioso colégio interno Hillerska, ele  
tem finalmente a oportunidade de explorar o seu verdadeiro eu, e descobrir 
que tipo de vida ele realmente deseja. Essa é a premissa de Young Royals, 
uma série sueca dirigida por Rojda Sekersöz (diretora conceitual) e Erika 
Calmeyer.

Em “Ted Lasso”, da Apple, Sudeikis interpreta o desconhecido treinador de 
futebol americano de uma faculdade no Kansas que é contratado para treinar 
um equipa de futebol profissional na Inglaterra, mesmo não tendo nenhuma 
experiência com este desporto. Prepare-se para mais gargalhadas com o lan-
çamento da segunda temporada desta comédia.
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Viva o verão em guimarães,
apoie o comércio tradicional.

© MAIS GUIMARÃES
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FUTEBOL À LUPA

FALEMOS DE CASTIGOS... 
CASO MAREGA!
TEXTO: VASCO ANDRÉ RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

“ - O Vitória recorreu de todas as suspensões que lhe foram aplicadas 
e que quase todos os recursos implicam efeitos suspensivos. As 
sanções não são justas nem adequadas e estamos convictos de 
que as vamos reverter. Isto é matéria de facto e, portanto, convém 
não esquecer que os processos ainda serão apreciados e há um 
longo histórico de decisões revertidas.

Não devem ser confundidos os casos apreciados pela justiça 
desportiva, por muito que discordemos dela, e o que tem o crivo da 
APCVD, que é uma entidade de um Governo que está numa cruzada 
declarada contra o desporto, contra o futebol e contra os adeptos".  

A APCVD tem fins políticos a atingir e, portanto, não surpreende 
minimamente que use o Vitória e os seus adeptos para transmitir 
uma mensagem que não colhe, porque o Governo que supervisiona 
esta suposta Autoridade serve interesses que não os do desporto e 
os dos adeptos portugueses.”

Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória, a comentar a batalha 
jurídica que o Vitória está a encetar contra os castigos de jogos à 
porta fechada que o clube foi alvo.

UMA MULTIPLICIDADE DE CASTIGOS!

Causou muita estupefacção nos adeptos vitorianos, a multiplicidade 
de castigos que o Vitória sofreu por causa do sucedido com o, então, 
jogador do FC Porto, Moussa Marega, no desafio disputado no D. 
Afonso Henriques na temporada de 19/20.

Recapitulemos, pois, os factos punitivos que causaram dúvidas e 
incertezas

OS CASTIGO DE DIFERENTES ENTIDADES

Assim, em Outubro de 2020, a Autoridade para a Prevenção e 
Combate à Violência no Desporto, doravante designada por APCVD, 
condenou o Vitória numa coima de cinquenta e cinco mil euros e, 
a título de sanção acessória, em três jogos sem adeptos, a cumprir 
quando estes pudessem regressar aos estádios.

Imediatamente, o clube anunciou a intenção de recorrer tal 
sanção, algo que as palavras de Miguel Pinto Lisboa confirmam ter 
acontecido.

Depois, já em Maio do presente ano, chegaria outro castigo de três 
jogos, atribuído pelo Conselho Disciplina da FPF, pelos mesmos 
factos, o que adensou ainda maiores dúvidas sobre a legalidade da 
decisão. Igualmente o Vitória anunciou a sua intenção em recorrer 
da pena, sendo que esta ao contrário da emitida pela APCVD poderia 
ser cumprida imediatamente, ao invés de só poder ser cumprida a 
partir do dia do desejado regresso dos espectadores aos recintos 
desportivos.

Quase de imediato, surgiriam mais três jogos de castigo para o 
clube da nossa cidade. Estes referiam-se a uma tríade de desafios. 
Mais um pelo facto de na instrução do processo disciplinar relativo 
à famigerada  contenda contra o FC Porto, os Conquistadores não 
terem cedido o registo de som do ocorrido no estádio. Os outros 
dois referiam-se às partidas frente ao eterno rival, SC Braga, e ao 
Benfica.

Obviamente, tal rol de penas lançou a dúvida.

Estaríamos, principalmente, no que se atém, às penas refentes 
ao sucedido com o clube azul e branco, perante uma violação 
do princípio “ne bis in idem”, ou seja estar o clube a ser julgado 
condenado duas vezes pelos mesmos factos?

A AUTORIDADE PARA O COMBATE À VIOLÊNCIA NO DESPORTO 
E OS SEUS PODERES INFLACCIONADOS... FALAMOS DE UMA 
CONTRA-ORDENAÇÃO!

Esta questão suscitou diversas teorias, mas, para entendermos o 
que realmente sucedeu, há que começar por perceber as funções 
da APCVD, que, em Outubro, condenou o Vitória no primeiro castigo 
que tivemos notícia.

Esta foi criada, a seguir aos incidentes da Academia de Alcochete, 
e, no seu diploma regulador, estatuiu-se que tem atribuições 
e competências relativas ao regime jurídico da segurança e 
combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espectáculos 
desportivos.

Para isso suceder, terá poderes de instruir e decidir processos 
contra-ordenacionais ; ou seja, aquele tipo de processos passíveis 
de terminar com a aplicação de uma sanção, mas não possuem 
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dignidade jurídica suficiente para serem merecedores da instauração 
de um inquérito criminal. Além destes, encontram-se, igualmente 
previstos no diploma, um conjunto de factos que configurarão a 
prática de crime.

Para apoio da referida autoridade, foi promulgada a Lei nº 113/2019, 
que estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao 
racismo, à xenofobia e à intolerância nos espectáculos desportivos.

Para o caso em apreço, terá sido esta lei a determinar o castigo 
dos Conquistadores, atendendo a ter-se considerado que o clube 
violou o dever de garantir o cumprimento das regras e condições 
de acesso e permanência de espectadores no recinto desportivo; 
apoiou um Grupo Organizado de Adeptos (GOA) não registado e

violou o  dever de zelar pelo comportamento dos GOA.

 Terá sido a violação deste preceito que, ao abrigo do artigo 46º, do 
mesmo diploma legitimou a pena de 3 jogos à porta fechada como 
sanção acessória, para alem além da coima de 55000 euros. Refira-
se que as penas acessórias previstas poderiam ir da simples multa 
até à perda de pontos.

O Vitória terá impugnado esta decisão, seguindo o Decreto-Lei nº 
433/82, de 27 de Outubro, o denominado Regime Geral das Contra-
Ordenações, que nos artigos 59º e seguintes preveem a tramitação 
deste instituto.

Devido a esta, o processo terá sido enviado ao Ministério Público, 
valendo o auto de notícia como acusação, sendo entregue a juiz 
para julgamento. Por essa razão, quer coima quer pena acessória 
estão dependentes de decisão judicial, pelo que não poderão ser 
aplicadas de imediato, sendo a sanção a aplicar passível, ainda, de 
recurso.

O CASTIGO DO CONSELHO DE DISCIPLINA E O RECURSO AO TAD

Tramitação diferente têm os processos que correm termos no 
Conselho de Disciplina da FPF. Acrescente-se que este é o órgão por 
excelência com competência para o exercício do poder disciplinar, 
nomeadamente, com competência exclusiva para instaurar, apreciar 
e punir infracções disciplinares em matéria desportiva.

Neste, as penas que o clube foi condenado serão passíveis de 
impugnação, apenas, para o Tribunal Arbitral do Desporto. Importará, 

portanto, fazer referência à Lei 74/2013 de 06 de Setembro que criou 
e estabeleceu o funcionamento deste órgão.

Assim, no seu artigo 1º, ficamos logo a saber que se trata de uma 
entidade jurisdicional independente, nomeadamente dos órgãos de 
administração pública do desporto e dos organismos que integram 
o sistema desportivo. Tem competência para administrar a justiça 
relativamente a litígios que relevam do ordenamento jurídico 
desportivo ou relacionados com a prática do desporto. Ficamos, 
com esta definição e descrição de competências cientes que se 
tratará do órgão onde deverá correr a impugnação que o Vitória 
deverá apresentar.

AS IMPUGNAÇÕES DO VITÓRIA!

Importará, agora, analisar o artigo 53º do mesmo diploma 
em conjugação com o artigo 41º do mesmo dispositivo, para 
entendermos a razão da impugnação dos Conquistadores não ter 
tido um efeito suspensivo.

Assim, o sobredito artigo 53º determina que sendo a acção arbitral 
instaurada em via de recurso – in casu de uma decisão do Conselho 
de Disciplina – a sua apresentação não suspenderá decisão 
recorrida, sem prejuízo do disposto no artigo 41º.

Ora, dizendo o disposto normativo que o recurso tem um efeito 
meramente devolutivo, a impugnação vitoriana não suspendeu os 
efeitos da decisão recorrida. Na verdade, tal, apenas, sucederia, se 
o clube lançasse mão da possibilidade legal prevista no sobredito 
artigo.

Neste, prevê-se a possibilidade de serem decretadas providências 
cautelares, adequadas à garantia da efectividade do direito 
ameaçado, quando se mostre fundado receio de lesão grave e de 
difícil reparação, devendo esta ser requerida juntamente com o 
requerimento inicial de arbitragem ou com a defesa.

Tal explicará o facto do Vitória ter recorrido, mas já ter cumprido 
parte do castigo dos 3 jogos em que foi condenado nos desafios 
frente a Famalicão e Benfica. Com efeito, por ter considerado que, 
já não teria público nesses desafios e pelo castigo não prever o seu 
cumprimento quando os espectadores regressassem às bancadas, 
optou, por desde já, cumprir tal sanção acessória.

Os outros recursos, esses, pelas palavras do presidente serão para 
apresentar fazendo uso deste expediente legal, sendo que todas 
as decisões serão passíveis de recurso para a Câmara de Recurso 
do TAD. Aliás, pelo facto de se tratar de uma matéria de arbitragem 
necessária (um recurso de uma decisão de um órgão disciplinar 
federativo), os Conquistadores poderão submeter a questão, a título 
recursivo, para o Tribunal Central Administrativo.

Uma pugna que irá ser longa...
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A Amazon revelou, em fevereiro, que Jeff Be-
zos deixaria o cargo de CEO durante o tercei-
ro trimestre deste ano. Afinal, o testemunho 
será passado mais cedo do que o anunciado, 
uma vez que Andy Jassy assumirá o cargo já 
no dia 5 de julho. A data foi especialmente 
escolhida pelo atual CEO. Jeff Bezos, de 57 
anos e com uma fortuna pessoal de mais de 
150 mil milhões de dólares, dedicou grande 
parte da sua vida a um projeto que não vai 
abandonar. Embora esteja a dedicar o car-
go de CEO, tornar-se-á diretor executivo e 
concentrar-se-á em novos produtos e inicia-
tivas. Além da Amazon, Bezos possui outros 
projetos. Por exemplo, o The Washington 
Post e a Blue Origin.

O Supremo Tribunal espanhol condenou uma 
mulher a meio ano de prisão e ainda a uma 
multa de 3.600 euros por crimes contra a 
propriedade intelectual. Segundo as informa-
ções, a mulher, residente no bairro de Valle-
cas, em Madrid, e proprietária de um espaço 
com serviço de Internet, tinha dois compu-
tadores com o sistema operativo Windows 
e o Microsoft Office pirateados. Esta é assim 
a primeira vez que o Supremo Tribunal espa-
nhol emite uma condenação num processo 
de pirataria contra a propriedade intelectual. 
O processo, no entanto, já havia sido subme-
tido a recurso por duas vezes. A última vez ao 
Tribunal Provincial de Madrid que acabou por 
confirmar também a sentença.

A Polícia Criminal Internacional (Interpol) le-
vou a cabo uma operação de enorme esca-
la onde deteve 585 pessoas. De acordo com 
o anúncio da própria Interpol, a operação foi 
contra delitos financeiros na internet, tendo 
sido intercetados 83 milhões de dólares (68 
milhões de euros) de fundos ilícitos em nove 
países da região Ásia-Pacífico. Segundo o 
que foi revelado, a operação da Interpol, em 
que foram detidas 585 pessoas, resolveu 
892 casos em seis meses em colaboração 
com funcionários policiais do Camboja, Re-
pública Popular da China, Indonésia, Coreia 
do Sul, Filipinas, Singapura, Tailândia e Viet-
name. As operações decorreram entre se-
tembro de 2020 e março de 2021.

JEFF BEZOS ABANDONA 
CARGO DE CEO DA 
AMAZON EM JULHO

MULHER CONDENADA 
A 6 MESES DE PRISÃO 
E 3.600€ POR PIRATEAR 
WINDOWS E OFFICE

INTERPOL DETEVE 585 
PESSOAS ACUSADAS 
DE FRAUDES ATRAVÉS 
DA INTERNET
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De acordo com uma lista de empregos pu-
blicada nesta quarta-feira, a Apple está à 
procura de uma pessoa para juntar à equi-
pa Apple Wallets, Payments and Commerce 
(WPC) para liderar parcerias de pagamento 
alternativos. A função requer uma pessoa 
com mais de 10 anos de experiência profis-
sional com mais de 6 anos de desenvolvi-
mento empresarial ou de mercado em múl-
tiplas empresas nos segmentos de serviços 
financeiros. Além disso, terá de ter mais de 
cinco anos de experiência a trabalhar em 
ou com fornecedores de pagamentos alter-
nativos, tais como carteiras digitais, BNPL, 
Pagamentos Rápidos, moedas criptográfi-
cas e etc.

Um projeto de lei da Florida, aprovado pelo 
governador republicano Ron DeSantis, quer 
proibir as redes sociais como o Facebook e 
o Twitter de banirem as contas de políticos. 
A proposta foi criada em fevereiro, algumas 
semanas depois da suspensão do ex-presi-
dente Donald Trump, e recebeu o nome de 
SB 7072, uma abreviação para Senate Bill 
7072. Esta proíbe então as redes sociais de 
banirem contas de candidatos a cargos po-
líticos na Florida. No caso de algum político 
ser proibido de utilizar estas plataformas, 
está prevista uma multa aplicada pelo Co-
mité Eleitoral da Florida. O valor da coima 
pode chegar aos 250 mil dólares, perto de 
205 mil euros.

A Microsoft prepara-se para revolucionar o 
Windows. Esta é uma ideia que vem a ser 
propagada há algum tempo, tendo até al-
gumas imagens e conceitos sido revelados. 
Tudo assentará numa nova imagem e num 
conceito de utilização diferente. Na Build 
2021, que agora está a acontecer, a Microsoft 
resolveu revelar um pouco mais. Foi o seu 
CEO que veio a público e prometeu que muito 
em breve uma nova geração do Windows vai 
chegar aos utilizadores. Foi o próprio Satya 
Nadella, CEO da Microsoft, que revelou muito 
mais do que está para vir para o Windows e o 
seu ecossistema. A gigante do software tem 
preparado esta mudança e há muito que se 
espera as novidades prometidas.

APPLE PROCURA 
ESPECIALISTA 
EM NEGÓCIOS
DE CRIPTOMOEDAS 
PARA CRIAR ALGO NOVO

LEI NA FLORIDA QUER 
PROIBIR O TWITTER 
E O FACEBOOK DE BANIR 
POLÍTICOS

MICROSOFT PROMETE 
UMA NOVA GERAÇÃO 
DO WINDOWS PARA 
MUITO BREVE
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Dr. Rui Vaz
Médico desportivo

Desde março de 2020, recorrentemente falamos e interrogamo-
-nos pelo aparecimento de um novo paradigma civilizacional de-
corrente do surgimento desta pandemia. O termo “Paradigma” tem 
origem no grego paradeigma que significa modelo ou padrão. Foi 
introduzido na literatura científica na década de 50 pelo sociólogo 
Thomas Kuhn no seu livro “A estrutura das Revoluções Cientificas”. 

De referir que poderá querer significar e ou corresponder a uma 
mudança de referência, protótipo ou uma regra.

Quando existe uma mudança de Paradigma pensada e idealiza-
da, com uma nova referencia pode ser importante elencar razões 
científicas de inegável valor. Terá que ser para uma melhoria do 
equilíbrio e justiça social e organizacional. Este novo protótipo terá 
que ser um upgrade mais construtivo, orientado e assertivo. 

Mudança de Paradigma não estruturada poderá levar a uma con-
fusão e desorganização. Nestas circunstâncias será necessário 
perceber os riscos que acarretam estas mudanças e tentar decidir 
e reagir em conformidade. A assertividade destas atitudes serão 
sempre o melhor meio para a mudança tranquila desta referência.

Os líderes evidenciam-se nestes momentos de alterações de rumo 
e de regras civilizacionais. São nestes momentos que podemos 
perceber a importância da relação do líder num grupo de trabalho.

Mas os paradigmas não poderão ser alterados só porque sim. Não 
poderá ser por vaidade ou por incompatibilidades com o passado!! 

De um modo consciente, e por vezes científico, estas mudanças 
terão que ser profundamente refletidas e definidas para que pos-
samos calcular os riscos que acarretam estas alterações. A certe-
za científica ou não, de uma melhoria social ou civilizacional pode-
rá levar a uma alteração de uma referência.

As lideranças fortes tendem a fomentar a partilha e a união junto 
do grupo, a incrementar o respeito pelo próximo e a fortalecer os 
laços pessoais. Estas lideranças aproveitam estes momentos de 
turbulência para melhorar o espírito de grupo antes de qualquer 
alteração de paradigma. 

As lideranças fracas tendencialmente ajudam no enfraquecimento 
das relações interpessoais e um empobrecimento social que pro-
vocam por vezes desagregação estratégica. Facilmente recorrem 
a mudança de Paradigma sustentadas em opiniões duvidosas e 
conflituosas provocando, por vezes, um clima de forte crispação 
institucional. 

Espero que esta nova realidade que estamos a passar e que nos 
vai levar a uma Real alteração do nosso “status quo” nos propor-
cione sensações positivas. Sensações essas que ajudem a um en-
grandecimento da partilha de conhecimento e de vivencias.
Hoje, em plena pandemia, conseguimos afirmar que este último 
ano, em que vivenciamos situações de relevante importância so-
cial e demográfica, houve uma mudança do nosso Paradigma pes-
soal. Ficamos mais consciencializados com as vantagens da inte-
rajuda social e familiar que não imaginávamos que fosse possível.

PARADIGMA
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/
https://www.facebook.com/funerariapassos/


43

MAIS GUIMARÃES N98 JUNHO 2021

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 DO BRASIL?
a) Rio de Janeiro      b) Brasília      c) Belo Horizonte     d) São Paulo

2 – EM QUE ÉPOCA JOGOU O VIZELA NA PRIMEIRA LIGA?
a) 1975/76    b) 1980/81   c) 1984/85   d) 1989/90

3 – EM QUE ANO COMEÇOU A CONSTRUÇÃO DO 
MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS?
a) 1500
b) 1502
c) 1504
d) 1506

5 – QUAL É A CAPITAL DA NIGÉRIA?
a) Ibadan
b) Kano
c) Abuja
d) Lagos

4 – QUE ATOR INTERPRETA DR. ERIC FOREMAN 
NA SÉRIE DOCTOR HOUSE?
a) Omar Epps
b) Jesse Spencer
c) Hugh Laurie
d) Kal Penn

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

https://www.facebook.com/funerariapassos/
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