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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.

O RENASCIMENTO DO TEATRO JORDÃO

Cá está mais uma edição de revista da cidade-berço, com reportagens 
e entrevistas que, esperamos, vão ao encontro das expectativas dos 
nossos leitores.

Em breve, reabrirá o icónico Teatro Jordão, facto que destacamos 
nesta edição da Mais Guimarães. Um espaço que se apresentará 
completamente renovado, atualizado às necessidades destes novos 
tempos, e apontando ao futuro cultural que a cidade tem procurado 
impor. Um projeto que poderá também contribuir para o processo de 
candidatura da zona de Couros a Património Mundial da Humanidade, já 
apresentada à UNESCO como extensão do centro histórico.

Encerrado desde 1993, há 28 anos, o edifício do Teatro Jordão, que tem 
mais de 80 anos de idade, e foi desenhado por José de Brito - também 
autor do Teatro Rivoli na cidade do Porto - acolherá a Escola de Artes 
Performativas e Visuais da Universidade do Minho e a Escola de Música 
da Sociedade Musical de Guimarães.

O Teatro Jordão é símbolo de um passado glorioso de Guimarães em 

termos culturais, mas também associativos e sociais, ocupando um 
lugar de destaque na memória de todos os que o frequentaram e o 
imaginário dos mais novos. Que o seu renascimento traga a glória que 
nos tem faltado em algumas dessas áreas.

Nesta edição, destacamos também, e naturalmente, o desaparecimento 
de Neno, que sem aviso nos deixou órfãos da sua alegria. O Neno 
morreu, mas ficou o exemplo de um homem bom, dedicado a 
Guimarães e à comunidade que abraçou. Fazemos ainda uma breve 
reportagem dos Caminhos de Santiago, percorridos em ano Jacobeu, 
entrevistamos Mauro Fernandes, novo presidente do Xico Andebol, 
falamos de destinos de verão, das comemorações do 24 de junho, dia 
Um de Portugal, e de muito mais.

Desejamos que esta edição seja do seu agrado. 

E em agosto, cá estaremos de novo, com a edição número 100!

Boas leituras.



05

MAIS GUIMARÃES N99 JULHO 2021

https://casadasbaterias.com/?avia_forced_reroute=1
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O regulamento do certificado digital Covid-19 já foi assinado pelos 
líderes das instituições europeias em Bruxelas. Este mês, a União 
Europeia formalizou a entrada em vigor dos certificados digitais 
quanto ao vírus do Covid-19 que, por sua vez, permitem a circula-
ção de cidadãos do bloco comunitário sem restrições associadas 
à pandemia, caso estejam vacinados, testados negativos ou recu-
perados de uma infeção respeitante a esta doença global.

Este documento vai servir para atestar que o seu dono cumpre um 
dos três seguintes requisitos para viajar sem restrições: ou já foi va-
cinado; ou recuperou de uma infeção; ou testou negativo à Covid-19. 
Pode ser pedido por qualquer pessoa numa destas três situações 
e evita eventuais quarentenas. Assim, o regulamento prevê que os 
cidadãos totalmente vacinados, recuperados ou com teste negativo 
fiquem isentos de restrições.

Quanto aos testes negativos, que permitem viajar, existem al-

gumas regras: os testes PCR devem ser realizados até 72 horas 
antes da deslocação e os testes rápidos de antigénio até 48 ho-
ras antes.

Alguns Estados-membros já começaram a emitir estes documen-
tos, sendo que entram em vigor a 1 de julho. Os certificados vão ser 
gratuitos e estão disponíveis em todos os idiomas da UE, tanto em 
formato digital como em papel.

Embora o certificado digital não seja obrigatório para quem preten-
de viajar, nem sendo considerado um documento de viagem, pode-
rá facilitar as deslocações dos europeus.

Para mais informações a DECO – Delegação Regional do Minho en-
contra-se disponível para o atender podendo contactar-nos atra-
vés do 258 821 083 ou por e-mail para deco.minho@deco.pt. Visite 
o nosso site em www.deco.pt

SAIBA COMO FUNCIONA 
O CERTIFICADO DIGITAL COVID-19

Parceria
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24 DE JUNHO
GUIMARÃES COMEMOROU 
O 893.º ANIVERSÁRIO
DE PORTUGAL 
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TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO

GUIMARÃES HOMENAGEIA
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
NO SEU DIA MAIS IMPORTANTE

O presidente da República abriu uma exceção na regra de não 
aceitar condecorações municipais para receber a distinção que 
lhe fez o concelho de Guimarães, “não como cidadão, mas como 
presidente da República e Chefe de Estado, em nome de todos 
os portugueses”.

Apesar das limitações sanitárias a chegada do Chefe de Estado ao 
Paço dos Duques de Bragança foi um momento de convívio com a 
população. Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado de Domingos 
Bragança, começou por prestar homenagem à figura do primeiro 
rei de Portugal, na estátua de D. Afonso Henriques. Antes de se 
dirigir ao palácio, Marcelo teve oportunidade de tomar contacto 
com a réplica da espada do primeiro rei que foi trazida em cor-
tejo, pela Grã- Ordem Afonsina, desde a igreja da Oliveira, onde 
foi consagrada. Esta réplica será depois ofertada ao Presidente da 
República.

A chegada à porta do Paço dos Duques – residência oficial do Pre-
sidente quando está no Norte – não se fez sem os tradicionais 
selfies. Não há protocolo que segure este Presidente. A receber o 
Marcelo estavam os Jovens Cantores de Guimarães que o Presi-
dente, não só ouviu, como abraçou (na impossibilidade de beijar) 
uma a uma. 

A abrir a cerimónia evocativa do 24 de junho de 1128 (Batalha de 
São Mamede), no salão nobre do Paço dos Duques de Bragan-

ça, ouviu-se o Hino de Portugal, interpretado pela soprano Sandra 
Azevedo, acompanhada pelo Quarteto de Cordas de Guimarães.

Os homenageados do 24 de junho de 2021, foram a Rede Social 
de Guimarães, com a Medalha Municipal de Mérito Social, a Escola, 
com a Medalha Municipal de Mérito Educacional e Marcelo Rebelo 
de Sousa, com a Medalha de Honra do Município de Guimarães.

O governo esteve representado na cerimónia pela secretária de 
Estado adjunta do Património Cultural, Ângela Ferreira. 

Domingos Bragança voltou às palavras de José Mattoso, “primeira 
tarde portuguesa”, para falar do 24 de junho. “Foi a vitória de D. 
Afonso Henriques que deu início a uma jornada que não mais seria 
travada para a fundação do país que é hoje Portugal”, afirmou o 
presidente da Câmara. “Queremos que seja celebrado como Dia 
Um de Portugal – por Portugal”, idealizou Domingos Bragança, no 
seu discurso.

O presidente da Câmara de Guimarães afirma que a distinção que 
o Município confere a Marcelo Rebelo de Sousa está relacionada 
com “a sua atenção com o sofrimento e a injustiça, o seu sentido 
de solidariedade, a forma como dirige os seus afetos, sejam eles 
de reconhecimento do mérito individual ou coletivo, sejam eles 
como palavra de conforto e reivindicação de uma atenção que se 
exige perante a adversidade”. 

MARCELO REBELO DE SOUSA VEIO A GUIMARÃES PARA RECEBER A 
MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO, QUE LHE FOI ATRIBUÍDA PELA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, EM 2019.
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Para Marcelo Rebelo de Sousa, a pátria sobreviveu porque “é uma 
língua, uma cultura, um património, uma comunidade, uma soli-
dariedade que se renova e se constrói à medida dos séculos”. O 
Presidente deu relevo à vocação universal dos portugueses, lem-
brando que há Portugal por todo o território físico, “mas também 
no espiritual”. Lembrou as comunidades de portugueses espalha-
das pelo mundo e sublinhou a reeleição de António Guterres como 
secretário-geral das Nações Unidas, o primeiro português, mas 
também o primeiro cidadão da Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa a chegar a este cargo, sublinhou o presidente. 

“É a nossa universalidade, é a nossa projeção no mundo que co-
meçou em Guimarães”, reconheceu Marcelo. “Esse momento fun-
dador é o primeiro de muitos momentos, é o momento que mostra 
que há causas que ultrapassam as relações familiares… são causa 
cimeiras e essa causas levam à afirmação das nações. Foi um pro-
cesso lento, foi um processo longo, foi um processo que em rigor 
terminou no reconhecimento papal da independência da nossa 
pátria”, pondera o presidente da República, porventura deixando 
um amargo de boca aqueles que defendem que o 24 de junho 
devia ser reconhecido como Dia de Portugal.
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Dr. José Preza Fernandes
Especialista em urologia

Desta feita dedico esta crónica à pequenada e às dúvidas que os 
pais podem encontrar nos temas urológicos que os podem afetar.
 
A urologia pediátrica é um dos ramos da urologia que aborda os 
problemas relacionados com a criançada desde o nascimento aos 
17 anos e 364 dias! Embora muitos destes problemas possam ter 
semelhanças com os adultos, existem especificidades e cuidados 
especiais para com os nossos infantes. Da imensidão de temas op-
tei por falar de 3 problemas comuns e importantes para esta fai-
xa etária! Espero que façam destas palavras bom uso e que estas 
possam contribuir para um crescimento feliz e sereno das vossas 
crianças.

FIMOSE (DO GREGO PKIMOSIS «APERTO»)
A Fimose consiste na impossibilidade de retrair o prepúcio (pele que 
recobre a glande do pénis) na totalidade, provocada por um aperto 
da pele na sua extremidade e que causa um estrangulamento no 
pénis. Descansem pais, pois todos os rapazes à nascença são in-

E SE FALÁSSEMOS 
PARA OS NOSSOS 
PEQUENOS?

Artigo de opinião

UROLOGIA PEDIÁTRICA (FIMOSE, 
CRITORQUIDIA E ENURESE 
NOCTURNA)

capazes de retrair o prepúcio. Isto não se deve à existência de uma 
fimose (aperto) mas sim à presença de aderências no interior da 
pele entre o prepúcio e a glande. De forma a perceber-se melhor 
o que digo deixem-me dar uma analogia figurada. Imaginem uma 
luva que esta agarrada ao dedo por cola e que por mais que puxe-
mos ela não sai do sítio. A aderência do prepúcio é isto e por conse-
guinte uma condição natural distinta de uma fimose do prepúcio À 
medida que ocorre o desenvolvimento natural do bebé estas ade-
rências tendem a desaparecer e a pele se não houver fimose, passa 
a retrair-se sem dificuldade. 

À medida que crescem, no final do primeiro ano de vida 50% dos 
rapazes serão capazes de retrair completamente a pele. Já estes 
números aumentam para 90% quando se atinge os 3 anos de idade 
. Apenas 8% dos rapazes com 6 e 7 anos e 1% dos adolescentes (16-
18 anos) mantém fimose!

Por este motivo deixo aqui a primeira recomendação: não deve ser 
efetuada uma retração total, forçada e dolorosa do prepúcio em cir-
cunstância alguma. Além de ser traumatizante para a criança, pode 
levar ao desenvolvimento de um anel cicatricial (resultante do rasgo 
da pele do prepúcio) e consequente fimose secundária (ou seja pro-
vocada por uma manipulação)! A partir do momento em que isto se 
desenvolve passa a existir uma indicação absoluta para resolver o 
problema com cirurgia.

A abordagem deste problema, deve ser sempre que possível con-
servadora (ou seja sem intervenção cirúrgica). Normalmente come-
çamos pela aplicação de um creme corticoide, na extremidade do 
prepúcio, duas vezes ao dia durante 4 a 8 semanas. Este tratamen-
to resulta em sucesso em cerca de 80% dos casos. 

Quando não existe uma resposta a este tratamento com o creme, 
quando existem infeções recorrentes do prepúcio ou da glande do 
pénis (as chamadas balanopostites) ou quando ocorrem infeções 
urinárias repetidas da bexiga ou dos rins deve ser ponderada a rea-
lização da circuncisão (remoção do prepúcio). A cirurgia pode con-
sistir na remoção total (circuncisão radical) ou então na remoção 
parcial (circuncisão plástica) desta pele. A cirurgia é normalmente 
efetuada em ambulatório (entrada e saída em menos de 24horas) e 
é considerada uma cirurgia simples e segura. 

CRIPTORQUIDIA (CRIPTO = ESCONDIDO; 
ORQUIS = TESTÍCULO)
Criptorquidia consiste na ausência de descida de um ou ambos os 
testículos à bolsa escrotal. É uma das malformações dos recém 
nascidos mais comuns, afetando 1 a 4,6% dos bebés de termo (os 
que atingem as 38-40 semanas de gestação) e 1.1 a 45% dos bebés 
prematuros. 

Importa distinguir criptorquidia de um problema menos grave que 
são os chamados testículos retrateis. Nestes casos os testículos al-
ternam entre estarem dentro da bolsa ou no canal inguinal (à custa 
da contração anormal do musculo que os recobre e os faz subir) A 
maneira de distinguir da criptorquidia deste problema, é que nesta 
situação os testículos podem ser puxados, gentilmente com a mão 
do observador até ao escroto e ficam por lá alguns segundos antes 
de ascender. Ainda assim este problema deve ser vigiado pois em 
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um terço das crianças pode ocorrer uma ausência de descida ou 
mesmo uma ascensão para uma posição mais escondida.

O tratamento depende da presença e localização dos testículos. 
Importa explicar que durante o nosso desenvolvimento no útero 
materno, os testículos não se desenvolvem dentro do escroto mas 
sim dentro do abdómen (num local perto de onde se localizam os 
nossos rins). À medida que o desenvolvimento fetal acontece, eles 
vão descendo até ao seu destino final à data do nascimento. 

Assim conforme o sítio onde o testículo fica retido podemos classi-
ficar a criptorquidia em intraabdominal (dentro da barriga), inguinal 
(junto à virilha) ou então se perante a ausência total dos órgãos 
como testículos ausentes (nunca se chegaram a formar ou então 
formaram-se,“mirraram” e desapareceram!).

O tratamento da criptorquidia deve começar aos seis meses de ida-
de e deve ser resolvido no limite até aos 18 meses da criança (prefe-
rencialmente 12 meses). Isto pois uma vez ultrapassada esta idade, 
a probabilidade de descida é mais reduzida com consequente  risco 
de perda da função deste órgão (produção de testosterona e for-
mação de espermatozoides mais tarde na adolescência) ou mesmo 
desenvolvimento de cancro neste testiculo. 

O tratamento pode ser iniciado através da administração de inje-
ções de hormonas (hormona GnRH) que promovem a descida do 
testículo. Este tratamento permite resolver com sucesso total em 
cerca de 20% dos casos. 

No entanto se um testículo não estiver descido até ao 6º mês de 
vida, deve ser realizada uma cirurgia para o reposicionar no escroto 
(no limite até aos 18 meses de idade). As crianças com este pro-
blema devem ser vigiadas atentamente de forma a agir atempada-
mente e preferencialmente tratadas por médicos especializados e 
experimentados em urologia pediátrica.

ENURESE NOCTURNA (“MOLHAR A CAMA”)

A enurese noturna é um problema benigno relativamente comun 
nas crianças (5-10% aos 7 anos de idade e 1 a 2% nos adolescentes). 
Podemos distinguir a enurese em primária (uma criança que nunca 
deixou de fazer xixi na cama) ou secundária (quando uma criança 
retoma as perdas de urina à noite depois de já ter estado sem per-
das no passado).

Este problema causa uma série de aborrecimentos e constrangi-
mentos tanto na criança como nos pais. Existe uma associação 

hereditária (transmitida dos pais) neste problema. Se um dos pais 
sofreu deste problema em criança existe uma probabilidade de 44 
% deste problema acontecer nos seus filhos e se ambos passaram 
por este problema as hipóteses aumentam para 77%.

A causa mais comum para o desenvolvimento deste problema pas-
sa pela presença do chamado “sono pesado” na criança. Ou seja ele 
ou ela estão a dormir tão profundamente que não sentem o enchi-
mento da bexiga a desperta-los para urinar. 

Antes de iniciar qualquer tratamento para este problema importa 
tranquilizar os pais e as crianças que não há mal nenhum em isto 
estar a acontecer. Isto irá permitir uma abordagem do problema 
mais calma e eficaz.

A primeira coisa a fazer é reduzir a ingestão de líquidos nas 3 horas 
antes de a criança se deitar (isto envolve os leitinhos quentinhos ou 
iogurtes antes da hora da cama!). A sopa é um líquido não esquecer! 
Portanto deve tentar-se que seja o mais “pastosa” possível e a hora 
de jantar deve tentar-se que aconteça o mais afastada da hora de 
se deitar (as tais 3 horas preferencialmente). Eu bem sei como pai, 
o quão difícil isto pode ser. Entre  as imensas corridas do dia e a 
chegada a casa com as exigências que a hora de jantar e a hora de 
se deitar demandam os trabalhos são hercúleos. Mas não desistam, 
“Tudo passa!” (Mantra da paternidade cá em casa)! 

Outro método passa por despertar a criança a meio da noite  de 
forma a leva-lo à casa de banho e evitar que o sono pesado seja o 
vencedor da equação! 

Em casos onde estas técnicas não funcionam, podemos utilizar 
fármacos que reduzam a produção de urina durante a noite de 
forma a reduzir o enchimento da bexiga e evitar as perdas. Res-
salvo que não devem ser tratadas desta forma as crianças com 
menos de 5 anos de idade pois têm uma alta probabilidade de re-
solução espontânea do problema e sem grandes chatices (apenas 
uns quantos lençóis molhados e uns resmungos a altas horas da 
madrugada).

A imensidão da urologia pediátrica daria para estar aqui a decorrer 
em variadíssimos temas interessantíssimos para os pais e para mim 
mas as páginas seriam sempre curtas (mas prazerosas)! 

Queridos pais se entenderem que algo não está bem com a saú-
de urinária ou genital do(a) seu/sua pequeno(a) falem com o vosso 
pediatra ou com um urologista pediátrico/ cirurgião pediátrico e pe-
çam ajuda! Ajuda atempada e informada é meio caminho para uma 
chegada a “bom porto”!

De segunda a sábado, das 08h00 às 20h00
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TRÊS LIVROS 
RECENTEMENTE 

PUBLICADOS QUE 
QUERERÁ TER 

NA SUA MESINHA 
DE CABECEIRA 

DURANTE O ANO 
DE 2021.

"Uma tempestade perfeita. Um crime perfeito? Quando o furacão 
Leo ameaça Camino Island, na Florida, o governador rapidamente 
dá ordem de evacuação. A maior parte dos moradores abandona 
as suas casas e foge para o continente, mas um pequeno 
grupo de resistentes decide ficar. Entre eles está Bruce Cable, 
proprietário da Bay Books, no centro de Santa Rosa. O furacão é 
devastador: casas e negócios são destruídos, hotéis e montras de 
lojas arrasadas, ruas inundadas e morre uma dezena de pessoas. 
Uma das vítimas é Nelson Kerr.

A tão esperada primeira obra de ficção de Quentin Tarantino. 
Sempre surpreendente e às vezes chocante, este novo romance 
baseado no seu filme vencedor de um Oscar. A ação desenrola-
se em Los Angeles, em 1969, e conta a história de Rick Dalton 
(Leonardo DiCaprio), estrela de uma série western, e do seu duplo, 
Cliff Booth (Brad Pitt). A dada altura, a narrativa vai interligar-se ao 
grupo de seguidores de Charles Manson e com Sharon Tate, a atriz 
e modelo, mulher de Roman Polanski, brutalmente assassinada 
naquele ano quando estava na fase final da gravidez.

Grace Condry passou toda a sua vida a fugir do passado. Em criança, 
foi traída por Ewan, o seu único amor, e forçada a crescer nas ruas, 
mas agora tornou-se a rainha do submundo de Londres. Perseveran-
te e implacável, Ewan, agora Duque de Marwick, passou uma década 
à procura da mulher que perdera, mas que nunca deixou de amar. 
Acabou finalmente por encontrá-la e tudo fará para a reconquistar e 
torná-la sua duquesa. Contudo, reconciliar-se com Ewan é a última 
coisa que Grace deseja. Um presente demasiado tentador.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
QUENTIN TARANTINO

A TEMPESTADE
JOHN GRISHAM

A TRAIÇÃO DO DUQUE
SARAH MACLEAN
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FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O espaço exterior da nossa casa é cada vez mais valorizado 
e, por isso o conforto e durabilidade das peças é uma 
preocupação bem mais presente no cliente atual. Desta forma, 
e integrado numa estratégia de proximidade e resposta às 
necessidades que os clientes vão demonstrando, a Antarte, 
marca de mobiliário e decoração portuguesa, reforçou 
a sua oferta com uma nova linha de Mobiliário Exterior.

A proposta da marca, que tem na sustentabilidade uma das suas 
maiores preocupações, contém uma série de artigos feitos de 
madeira natural, incluindo mesas de refeição, com diferentes 
tamanhos e formatos, assim como cadeiras, sofás e maples para 
aproveitar com o maior conforto todos os momentos. Além disso, 
do leque de sugestões fazem parte também espreguiçadeiras para 
os momentos de repouso no jardim, e ainda mesas de centro e 
apoio ideais para a área exterior.

Assim, a estratégia da marca passa por oferecer mobiliário 
intemporal, de linhas inovadoras e sofisticadas que se adaptam 
perfeitamente aos diferentes estilos de casa, deixando já antever 
momentos descontraídos e felizes para estes dias mais quentes.
 
Esta e outras novidades da Antarte estão já disponíveis na loja de 
Guimarães e online.

ANTARTE APOSTA NO 
CONFORTO FORA DE CASA

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: CLÁUDIA CRESPO

Eleito para um mandato de dois anos, o novo presidente divul-
ga, à Mais Guimarães, algumas das ideias e ambições para o 
biénio 2021/2023.

Mauro Fernandes é novo presidente do Xico Andebol, sucedendo 
no cargo a Diogo Leite Ribeiro. Eleito por larga maioria, com 26 
votos a favor e um voto em branco, o novo líder, que na última 
direção exerceu o cargo de vice-presidente, foi categórico nas 
metas traçadas. “Assumimos publicamente, com atletas e as-
sociados, de querer ganhar robustez financeira. E é um objetivo 
não criar dívida, bem pelo contrário. Aliás, são compromissos que 
transitam da direção anterior e que queremos manter. Queremos 
estabilizar ainda mais o clube financeiramente”, começou por di-
zer, à Mais Guimarães. 

MAURO 
FERNANDES 
É O NOVO 
LÍDER DO
XICO 
ANDEBOL

“Outro objetivo é olhar para o pavilhão. Um equipamento com 
30 anos precisa ser renovado, reabilitado e recuperado. Temos 
de olhar para este pavilhão com outros olhos e com ambição”, 
apelou Mauro Fernandes. 

Desportivamente, a nova direção tem ideias ambiciosas. “A com-
ponente desportiva é importante e temos de ter a capacidade 
para estar ao nível que já demonstrou desportivamente estar. 
Temos capacidade para ter uma equipa na primeira divisão do 
ponto de vista desportivo e temos que acompanhar do ponto de 
vista financeiro. É o foco e é um objetivo para este fim de man-
dato. Pelo menos estar muito próximo disso ou mesmo lá estar”, 
concluiu.

Importa salientar que, pela primeira vez, o Xico Andebol passa a 
contar com três mulheres nos órgãos sociais.

“TEMOS DE OLHAR 
PARA ESTE PAVILHÃO 
COM OUTROS OLHOS 
E COM AMBIÇÃO”
MAURO FERNANDES
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ALUNOS PREMIADOS PELO 
LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

1. Sofá 3 lugares relax 399€  2. Cadeirão relax 199€   
3. Estante TV 175cmX39cmX34cm  239€   

4. Cama individual com gavetão 197cmX98cm 170€    
5. Mesa refeição 140cmX80cm 79€ 6. Cadeiras 69€ 7. Aparador 160cmx45cm 199€

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

3

1

2

4

5
6

7

NOVA COLEÇÃOsempre aos melhores preços

Não inclui colchões e estrado superior

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O Lions promoveu a entrega de prémios do Concurso de Escrita, 
destinado aos alunos dos ensinos básico e secundário de Guima-
rães. O evento decorreu na Biblioteca Raul Brandão.

Ana Catarina Pereira, da turma 12.ºCT1 da Escola Francisco de Ho-
landa, foi a vencedora do 1.º prémio do ensino secundário. Luís Lobo 
Martins, do 8.ºB do Colégio da Nossa Senhora da Conceição, rece-
beu o 1.º prémio do 3.º ciclo, enquanto Francisco Fernandes, do 5.ºC 
Colégio Nossa Senhora da Conceição, arrecadou o prémio do 2.º 
ciclo. Já no 1.º ciclo, a estudante Leonor Lima, da EB. 1 de Oliveira 
Castelo, foi a premiada. O concurso inseriu-se nas comemorações 
do Dia Internacional da Língua Portuguesa.

https://tudenconta.pt/
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FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

POÇO AZUL  GERÊS  

PRAIA DO AZIBO TRÁS-OS-MONTES

O verão já chegou e esta pode ser uma boa oportunidade para 
explorar o nosso país. De norte a sul, e nas ilhas espalhadas 
pelo Atlântico, Portugal tem muito para oferecer.

O Gerês, bem no norte do país, é o local ideal para os amantes 
da Natureza e da boa gastronomia lusitana. Os vários trilhos 
assinalados, de dificuldades variadas, permitem vislumbrar 
paisagens únicas. Muitos deles passam ou terminam em lagoas 
de água bem fresca.

Em Trás-os-Montes destacamos a Praia do Azibo, localizada em 
Macedo de Cavaleiros. É um dos locais mais visitados em todo 
o Nordeste Transmontano. Um imenso lago, onde confluem a 
proteção das espécies, com uma rede de percursos sinalizados, 
que fazem as delícias dos adeptos de caminhadas e BTT, e duas 
praias sucessivamente galardoadas com a Bandeira Azul: Praia 
da Fraga da Pegada e Praia da Ribeira.

Em Arouca, desengane-se quem pensa que só encontra os 
Passadiços do Paiva. O património geológico é único, tornando 
o concelho uma das maravilhas naturais de Portugal. A recen-
temente inaugurada ponte suspensa ajuda a atrair ainda mais 
turistas à região.

A Figueira da Foz é uma das cidades balneares com maior des-
taque em Portugal e, todos os anos atrai cada vez mais turistas. 
A cidade costeira e portuária fica situada na foz do rio Mondego 
onde este desemboca no Oceano Atlântico. É provavelmente 

O SOL EM PORTUGAL, 
BRILHA DE UMA FORMA ESPECIAL

um dos destinos de eleição de muitos portugueses para desti-
nos de praias por tudo o que envolve a cidade e a sua geografia 
e recursos naturais.

A caminho do sul do país encontramos Sintra. É a cidade do 
amor e do romantismo, onde tudo parece fantasia e saído de 
um conto de fadas. Com uma vila riquíssima em pormenores 
históricos e monumentos centenários e diferenciados, Sintra é 
ideal para um dia perfeito de passeio.

Na Costa Vicentina, um dos destinos à beira-mar mais procura-
dos pelos portugueses, pode alugar uma viatura e, em poucos 
dias, conhecer algumas das praias mais belas do país. Uma pa-
ragem na Lagoa de Santo André, em Santiago do Cacém, pode 
ser ótima para quem procura locais com menos gente.

Acha que já explorou toda a Costa Algarvia? O mais provável é 
estar enganado. A zona mais a sul de Portugal Continental tem 
imensas surpresas por desvendar. Em Olhão pode encontrar as 
ilhas da Culatra e da Armona. Se seguir para o lado Oeste da 
Ilha da Culatra, encontrará a Praia do Farol, que recebeu este 
nome devido ao farol que se encontra na praia.

2021 pode ser um bom ano para embarcar num avião e explorar 
os arquipélagos da Madeira e Açores. As belezas naturais não 
deixam ninguém indiferente, mas o património cultural confe-
rem-lhes uma riqueza única. Leve o apetite bem aberto e prepa-
re-se para provar os deliciosos pratos típicos de todas as ilhas.
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PRAIA DOS BUARCOS  FIGUEIRA DA FOZ

LAGOA SANTO ANDRÉ SANTIAGO DO CACÉM

ILHA DA ARMONA  OLHÃO

IGREJA DA SENHORA DA VITÓRIA  FURNAS (AÇORES)

PONTE SUSPENSA  AROUCA

PRAIA DAS  AZENHAS DO MAR  SINTRA

ILHA DA CULATRA  OLHÃO

CALHAU DA LAPA RIBEIRA BRAVA (MADEIRA)
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

Nem duas nem cinco: são 10 oficinas, em julho, 
para Curtir Ciência no Verão. De “Mini-Chefs” 
às “Atividades Viscosas”, passando pelo jogo 
“A Viagem da Evolução” - um cartaz divertido 
e educativo para crianças dos 6 aos 12 anos.  

Arranca a 12 julho com a oficina “A Ciência do 
Jogo”, incursão ao universo dos jogos matemá-
ticos e às suas regras e estratégias, e termina a 
23 com um mergulho no laboratório “À Desco-
berta da Célula”, com ênfase na constituição e 
utilização de microscópio ótico.

Pelo meio várias propostas que aliam a diver-
são com a exploração científica. “Aqui vai Ovo!” 
(dia 13) é um bom exemplo: Física explorada 
através da construção de uma cápsula para 
preservar um ovo a ser lançado do varandim do 
Curtir Ciência, explorando as leis de Newton.

Como ocorre a evolução nos seres vivos? Eis 
a questão central de “O Jogo da Evolução” (14), 

oficina que explora a teoria de Charles Darwin. 

O programa inclui ainda um conjunto de ofici-
nas clássicas, como “Mini-Chefs” (15) em torno 
da gastronomia molecular, “A Vida no Charco” 
(16) com observação de anfíbios e macroinver-
tebrados do tanque com vida do Curtir Ciência.
 
A segunda semana abre (19) com “Super Slime”, 
que inclui uma corrida de líquidos e a criação de 
um “pega-monstro”, prosseguindo com “Ciano-
tipia” (20) que explora este processo centenário 
de reproduzir fotografias e cópias de projetos 
e com “Química das Cores” (21), uma forma de 
olhar a arte numa perspetiva científica, incluin-
do a produção de tintas naturais para usar na 
criação de pinturas.

As oficinas decorrem das 14:30 às 15:30 e têm 
lotação máxima de 10 crianças por dia. As ins-
crições podem ser feitas por email: 
geral@ccvguimaraes.pt

A sessão de astronomia de 21 de 
junho foi cancelada pelas condições 
atmosféricas adversas, mas regres-
sará no programa de verão. Fiquem 
atentos à data! 

Em agosto: regresso ao Castelo 
de Guimarães para observar e 

ouvir morcegos, grupo de seres 
vivos tão importante para o equi-

líbrio dos ecossistemas. 

NA CITÂNIA

NO CASTELO 

A promoção da Ciência é a missão 
base do Curtir Ciência. Desígnio que 
tem levado a bom termo ao longo 
de quase seis anos. E nesse sentido 
só podemos aplaudir e manifestar 
regozijo face ao que afirmou o Pre-
sidente da Câmara nessa data plena 
de simbolismo que é o 24 de junho: 
que o desenvolvimento do concelho 
será trilhado “de braço dado com a 
ciência".
A Zona de Couros, candidata a Pa-
trimónio Cultural da Humanidade, 
está a mostrar essa ligação. Não só 
por albergar o Centro Ciência Viva de 
Guimarães, na Antiga Fábrica de Cur-
tumes Âncora, mas principalmente 
porque é o epicentro da estratégia 
de desenvolvimento de Guimarães, 
implementada “em comunhão” com 
a Universidade do Minho, com a ins-
talação de unidades ligadas ao en-
sino e à investigação, como é bom 
exemplo a Universidade das Nações 
Unidas.
E assim, a Ciência e o Conhecimen-
to dão vida a uma área que deixou 
de ser inóspita para passar a ser de 
vanguarda e parte do que de melhor 
existe no território de Guimarães. 

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES
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RECUPERAR 
MEMÓRIAS 

DE GERAÇÕES
INAUGURADO A 20 DE 

NOVEMBRO DE 1938, ENCERROU 
EM 1993. APESAR DA HISTÓRIA 

RELATIVAMENTE RECENTE, SÃO 
JÁ MAIS DE 80 ANOS A CRIAR 

MEMÓRIAS E RECORDAÇÕES NOS 
VIMARANENSES.
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UMA RECORDAÇÃO QUE TEM DE SER 
“PRESERVADA” E “ALAVANCADA”

Inaugurado a 20 de novembro de 1938, encerrou em 1993. Ape-
sar da história relativamente recente, são já mais de 80 anos a 
criar memórias e recordações nos vimaranenses.

Em Guimarães, havia o Teatro D. Afonso Henriques, no largo Re-
pública do Brasil, que já estava fechado, e o teatro Gil Vicente, 
na rua Gil Vicente, “muito pequenino, não tinha condições. Co-
meçou-se a pensar que era preciso fazer um teatro”, conta José 
Luís Fernandes.

Apareceu Bernardino Jordão, natural de Fafe, que ajudou a meter 
mãos à obra e, mais tarde, deu ao nome ao espaço. Martins Sar-
mento foi o nome apresentado, numa inauguração que contou 
com mais de 400 pessoas de todos os estratos sociais de Gui-
marães e de outras cidades. O folheto entregue no dia permitia 
perceber o tamanho da obra: “as tábuas e escoras gastas nas 
cofragens e soalhos chegariam para fazer um tapamento a toda 
a volta da Praça do Toural com uma altura de 20 metros. Se car-
regássemos um comboio com todo o material gasto nesta obra, 
teríamos uma composição de 835 vagões excluindo a máquina e 
o tender ou seja um comprimento total de 9,2 quilómetros, isto é, 
uma distância igual à que vai da estação de Guimarães até Vize-
la”. Um teatro com capacidade para mais de 1.200 espectadores 

nasceu, então, na cidade de Guimarães.

Na primeira pessoa, lembrando-se de várias histórias lá vividas, 
o vimaranense José Luís Fernandes recorda o esqueleto. “Os lu-
gares não eram todos iguais, eram bilhetes numerados e havia 
imensas categorias”, diz. Frisas, plateia geral, plateia, camaro-
tes, balcão. As memórias são várias. As frisas, na parte de baixo, 
levavam seis pessoas, como os camarotes, em cima. O bilhete 
mais barato era na plateia geral e o mais caro no primeiro balcão, 
onde os lugares eram estofados. O balcão era feito em escada, 
subindo degrau a degrau. Havia ainda um hall “muito grande”, 
onde tinha um bar e “uma menina a vender chocolates e aquelas 
coisas”. No fundo, os lavabos. O Teatro Jordão fez parte da vida de 
muitos vimaranenses e José Luís Fernandes frequentou-o sem-
pre. “Vi fazer as obras”, comentou enquanto nos fazia viajar entre 
as paredes do espaço.

As pessoas também faziam o Teatro. Dois bilheteiros: o do lado 
esquerdo chamava-se António, era barbeiro na rua de Santo An-
tónio e, “se a memória não falha”, vendia camarotes e balcões; o 
do lado direto vendia plateia. Recorda ainda o operador de má-
quina, “o senhor Neves”, diz, e o fiscal, “que imigrou para o Brasil, 
chamava-se Caetano”.

TEXTO: JOANA MENESES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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“O Teatro Jordão fez parte da minha vida, 
frequentei-o sempre”

Não havia televisão nem telemóveis, o jantar era seguido de um 
café, no Toural. Ficavam por ali a conversar e, “quando a noite es-
tava boa, era uma voltinha no Toural”, mas, “se houvesse cinema, 
íamos ao cinema”.

Desabafa que o cinema, atualmente, “já não tem o interesse que 
tinha antigamente”. As novas tecnologias vieram, de alguma for-
ma substituir um “dos poucos entretenimentos que havia para 
uma pessoa se distrair”. Por este motivo “tinha que ser grande 
e bom”.

Começou com apenas um filme por semana, ao domingo à tarde. 
A quinta-feira à noite passou a fazer parte da programação e as 
pessoas ganharam o hábito do cinema. A terça-feira e o sába-
do surgem no cartaz e o domingo passa a receber espectadores 
duas vezes, às 15h00, na matiné, e às 21h00, na sessão noturna.

“O sábado era dedicado aos filmes de cowboys. Não faltava a 
um”, revive José Luís Fernandes. Não se lembra de muita coisa do 
início do Teatro Jordão, tinha apenas 11 anos de idade, mas quan-
do começou a trabalhar já “ganhava dinheirinho para comprar 
um bilhete para o cinema”. Quando o filme acabava, confessa, “ia 
ao Vira Bar beber um fininho e comer um prego”, ri.

Ao domingo, da matiné, dez tostões davam entrada para duas 
pessoas, “normalmente eram os homens e os rapazes que iam 
ao cinema”. Havia ainda um lote de bilhetes para o mês todo e o 
porteiro furava os cartões, “como nos comboios”, conta. Por 30 
escudos por mês, “a cadeira era nossa, ninguém se sentava nela”.

Para além do cinema
A sétima arte que ocupava o Teatro Jordão deixou de ser a única 
atração. As revistas vinham a Guimarães depois da estreia e da 
temporada em Lisboa e no Porto. “Davam uma volta pela provín-
cia”, como lhe chamavam, Braga, Guimarães, “e talvez Coimbra”, 
diz, sem certezas, o vimaranense. Em tom de brincadeira relem-
bra os “atores da altura”: “eu ainda me lembro deles, vocês só de 
nome ou de fotografias”. Grandes nomes pisaram aquele palco. 
Na cabeça tem um concerto organizado pela Sociedade Musical 
de Guimarães, com Guilhermina Suggia, que era considerada, na 
altura, a “violoncelista mais famosa do Mundo”. A maioria das ve-
zes atuava no estrangeiro, era raríssimo atuar em Portugal.

O Teatro Jordão era também o local escolhido pelos estudantes 
do Liceu de Guimarães para comemorar o Primeiro de Dezembro 
com uma récita. Os alunos, depois de ensaiar no Santa Estefânia, 
subiam ao palco do Jordão. Tinham direito a conhecer os bastido-
res. “Tinha uma série de camarins, o palco era muito grande, era 
um salão de categoria”, sorri.

Os mais novos recordam o Jordão pelo restaurante, pelos al-
moços em família. Precisamente porque o edifício foi “feito com 
mestria e pensando no futuro”, havia uns fundos, onde mais tar-
de nasceu o restaurante. Era o local dos bailes e havia dois, na 
cidade, monumentais e famosos na região: o Baile de Carnaval e 
o Baile da Passagem de Ano.
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O ponto de encontro da educação e da 
cultura

O Teatro Jordão vem resgatar memórias de um lugar que marcou 
gerações de vimaranenses e recuperar um edifício emblemático 
da cidade. Por outro lado, diz Adelina Paula Pinto, vereadora da 
Cultura e da Educação, o espaço vem “continuar a cimentar Gui-
marães não só como um território de consumo de cultura, mas 
também de criação de cultura”.

Aqui, vão juntar-se duas áreas. A educação será representada 
pelas três escolas lá sediadas, Artes Visuais e Teatro, da Univer-
sidade do Minho, e ainda o Conservatório de Música, passando, 
assim, dos mais novos ao ensino secundário. Já a cultura encon-
tra, no Teatro Jordão, “espaço de criação, de exposição ou espe-
táculo e espaço de criação de público. Um espaço capaz de criar 

novas gerações de artistas nos vários domínios das artes visuais 
e acrescentar à cidade esta parte”.

O quarteiro do Bairro C está a crescer. À ciência, ao conhecimen-
to e ao consumo de cultura, junta-se, agora, a criação de cultura. 
A partir daqui, vem a exportação de artistas e de produto, uma 
“mais-valia para o território”, olhando sempre para a cultura como 
“base de diferenciação do cidadão”. É de pequenino, acredita Ade-
lina Paula Pinto, “que se vai tendo esta camada acrescentada que 
a cultura pode dar na formação de um cidadão do séc. XXI”.

O auditório será um novo espaço de programação em Guimarães 
com cerca de 400 lugares. Vai permitir que não só os estudantes 
e todos aqueles que vão, de alguma forma, habitar este espaço, 
mas também os cidadãos, vimaranenses ou não, continuem a 
usufruir daquilo que as próprias escolas vão criar. Será autónomo 
e garante, assim, o funcionamento independente, podendo aco-
lher atividades exteriores.
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Uma memória para o futuro

O sentimento parece geral e a sensação é de que a população está 
“desejosa de entrar e perceber o que foi feito”. Não fosse este o 
espaço que faz parte da memória de uma geração que começou 
a ir ao cinema no Teatro Jordão. “Essa memória tem de ser não 
só preservada, como alavancada. Não pode ser uma memória 
de alguns, mas também de uma geração mais nova, que já não 
tem essa vivência do Teatro Jordão, apenas tem da fachada, das 
histórias contadas e das memórias que são passadas”.

A função perdeu-se no tempo, o Teatro Jordão já não é uma 
sala de cinema e o restaurante foi fechado. As fachadas viradas 
para a avenida D. Afonso Henriques são hoje a única memória 
de muitos que por lá passam. “Essa memória, uma construção 
granítica e opaca, deverá permanecer como terceiro referencial 

do projeto. Assim deve permanecer essa memória física e real 
entendida como património a preservar”, lê-se na sinopse do 
grupo Pitágoras. “A preservação do património está ligada a um 
critério de utilidade entendida aqui no seu sentido mais lato, 
aceitando que a reconversão funcional do edifício supõe a sua 
transformação”.

A inauguração, que ainda é incerta no tempo, mas deverá 
acontecer em agosto, poderá permitir que, ao longo de uma 
semana, as pessoas entrem e “confrontem as suas memórias”. 
“Está diferente”, contou a vereadora, “o átrio é o átrio do Teatro 
Jordão, para quem se lembra dele, mas ele próprio remodelou-se 
e inventou-se”. O exterior do edifício será preservado e o interior 
será mantido até ao limite do que for possível.

Guimarães será agora uma cidade de “produtores e criadores”, 
onde a cultura se cria e “daqui vá para outros lados. É mais um 
passo nesta valorização e nesta importância que a cultura tem”.



24

MAIS GUIMARÃES N99 JULHO 2021

TEXTO: EMANUELA LOPES / LEONEL SANTOS / MARLENE RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

ESTRATÉGIAS PARA GERIR 
A ANSIEDADE EM TEMPOS 

DE PANDEMIA
Atualmente vivenciamos o impacto da pandemia mundial da 
Covid-19. Pode afirmar-se que a adaptação à nova realidade, 
na presença do vírus, causou sofrimento a toda a sociedade, 
especialmente nas áreas da saúde e da economia. As altera-
ções na sociedade são inúmeras e nem todas as pessoas têm 
conseguido lidar de forma adaptativa e funcional com tais 
mudanças. O isolamento social, embora fosse e continue a 
ser uma estratégia fundamental para evitar a propagação da 
Covid-19, trouxe consigo um aumento significativo de várias 
patologias do foro mental, nomeadamente da ansiedade. Tam-
bém o medo, a angústia e a preocupação relacionados com 
uma possível infeção, agravou os sintomas de ansiedade, e 
consequentemente, provocou alterações na saúde mental das 
pessoas. 

Apesar da influência do vírus da Covid-19 sobre a ansiedade, 
não é de agora a sua presença na vida das pessoas. A pandemia 
instalou-se, com base num vírus completamente desconheci-
do, que de forma repentina invadiu todo o território mundial, 
ao contrário da ansiedade que é bastante comum e notada por 
toda a população desde sempre. Todos nós, em algum momen-
to, experienciamos ansiedade. Porém, quando esta se torna 
excessiva, tende a dificultar o bom funcionamento da pessoa. 
Segundo dados relativos a 2015, publicados pela Organização 
Mundial de Saúde em 2017, estimou-se que 3,6% da popula-
ção mundial, o equivalente a 264 milhões de pessoas sofriam 
de ansiedade. Este total reflete um aumento de 14,9%, compa-
rativamente com o ano de 2005. As taxas de prevalência não 
variam substancialmente entre as faixas etárias, pese embo-
ra exista uma tendência observável de uma prevalência mais 
baixa entre os grupos de idade mais avançada. Portugal é o 
quinto país da União Europeia com maior prevalência de pro-
blemas de saúde mental. De acordo com o relatório Health at a 
Glance 2018, divulgado pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE), 18,4% da população por-
tuguesa sofre de doença mental, onde se inclui a ansiedade, a 
depressão ou problemas com o consumo de álcool e drogas. E 
Portugal também é um dos países da OCDE que mais consome 
ansiolíticos e antidepressivos. As perturbações mentais e do 
comportamento representam 11,8% da carga global das doen-
ças em Portugal, mais do que as doenças oncológicas (10,4%) e 
apenas ultrapassadas pelas doenças cérebro-cardiovasculares 
(13,7%).

Tendo em conta os dados referidos torna-se importante refletir 
e debruçar-nos sobre o tema da ansiedade. Podemos definir a 
ansiedade como uma emoção desagradável, caracterizada por 
uma sensação de preocupação, nervosismo ou receio do que 
poderá acontecer. Esta emoção manifesta-se através de sinto-
mas físicos, nomeadamente: respiração ofegante, sensação de 
falta de ar, dores no peito, tremor, tensão muscular, irritabilida-
de, dores de cabeça, boca seca, náuseas ou vómitos, diarreia, 
insónia, entre outros; e sintomas psicológicos, como por exem-
plo: nervosismo, preocupação excessiva, dificuldade de concen-
tração, medo constante, sensação de perda de controlo, medo 
de que algo mau pode acontecer. 

No entanto, a ansiedade não é apenas um mal-estar, uma emo-
ção desagradável, é também uma emoção indispensável e tem 
a importante função de nos proteger. Faz parte do estado emo-
cional e fisiológico do ser humano, responsável por nos manter 
alerta, através do organismo, para eventuais perigos iminentes 
e permite-nos uma adaptação às respostas ambientais.

A ansiedade torna-se um problema, quando sai do caráter nor-
mativo e passa a interferir negativamente com a capacidade de 
desenvolver as atividades diárias, causando sofrimento físico e/
ou psicológico significativo.

Afeta todas as faixas etárias como referido (desde crianças a 
pessoas de idade mais avançada) e está diretamente relacio-
nada com fatores genéticos e fatores ambientais. A ansiedade 
surge, com frequência, associada a outras perturbações, como 
é o caso da depressão. Os sintomas de ansiedade podem apre-
sentar-se de formas diversificadas: preocupação persistente so-
bre vários domínios do dia a dia, ataques de pânico inesperados 
e medo de vir a experienciar novos ataques de pânico, medo em 
situações sociais que envolvem possibilidade de ser avaliado, 
dificuldade em falar em situações sociais onde é expectável que 
fale (por exemplo, na escola), evitamento ou fuga de situações 
específicas, ansiedade de separação das figuras de vinculação 
(por exemplos os pais), no caso das crianças.

Perante os factos, torna-se necessária a adoção de estratégias, 
no sentido de ajudar a lidar com a ansiedade sobretudo em fase 
pandémica. Como tal, apontam-se algumas estratégias que po-
derão auxiliar na redução destes sintomas.
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• Crie e estabeleça uma rotina. Organize o seu tempo para o 
prioritário e necessário de modo a ter mais tempo para si e para 
cuidar de si.

• Foque a sua atenção no aqui e no agora. Concentre-se nas ati-
vidades que está a desempenhar no momento, como por exem-
plo cozinhar, fazer exercício físico, ouvir música, ver um filme.

• Identifique pensamentos que o estão a perturbar e analise 
qual o nível de probabilidade de esses pensamentos aconte-
cerem de facto. Procure cenários alternativos e pensamentos 
mais positivos e realistas para combater os pensamentos per-
turbadores. 

• Invista os seus esforços no que pode controlar. Analise quais 
as atitudes que dependem de si, por exemplo: lavar frequente-
mente as mãos, manter o distanciamento físico, fazer atividades 
que gosta.

• Mantenha-se informado e atualizado, mas use apenas fontes 
oficiais de informação, como a Direção Geral de Saúde, a Organi-
zação Mundial de Saúde e atenda apenas informação necessária 
para se manter informado. Não ocupe demasiado tempo do seu 
dia a consultar fontes de informação. Pode também procurar 
consultar uma notícia positiva antes da informação negativa. 

• Fale com pessoas significativas. Falar com alguém em quem 
confiamos, sobre o que estamos a sentir é das estratégias mais 
eficazes para diminuir a ansiedade. 

• Confie nas suas capacidades para enfrentar situações difíceis. 
Certamente já passou por momentos negativos na sua vida, pro-
cure perceber que estratégias o ajudaram a ultrapassar essas 
situações anteriores. Use essas estratégias e adapte-as para a 
situação atual. 

• Faça o que mais gosta e o que mais lhe dá prazer fazer. Crie 
uma lista com essas atividades. Procure implementar as ativida-
des da sua lista, diariamente no seu dia a dia.

• À noite faça uma avaliação do seu dia e planeie o dia seguinte. 
Repare nas coisas boas que experienciou e procure reproduzi-
-las no dia seguinte. 

• Tenha um ou vários momentos diários de relaxamento. Procure 
um espaço da sua casa onde possa relaxar confortavelmente e 
ouça música de olhos fechados, pinte, desenhe, utilize técnicas 
de relaxamento. 

• Evitar ou diminuir o consumo de alimentos ou bebidas estimu-
lantes (café, bebidas açucaradas, álcool).

• Pratique exercício físico.

• Projete-se no futuro de forma positiva. Pense que a pandemia 
não vai durar para sempre. Pense na capacidade que demons-
trou em se adaptar, na criatividade em manter rotinas, nas com-
petências que desenvolveu. Encare a situação atual como uma 
oportunidade de crescimento individual e familiar. 

Estas são apenas algumas estratégias que poderá utilizar, mas 
convém realçar a individualidade de cada um de nós. Identifique, 
compreenda e interiorize o que melhor funciona consigo e que 
necessita numa dada altura da sua vida. O nosso estado psico-
lógico não é estanque. Varia de acordo com vários fatores (que 
podem ser pessoais, ambientais, sociais, familiares).

Se mesmo assim os seus sentimentos de preocupação e de 

inquietação forem excessivos e persistentes; se não se sentir 
capaz, porque está desgastado e exacerbado, de lidar com a an-
siedade; se a ansiedade o dominar por longos períodos de tem-
po; se o impedir de funcionar e fazer a sua rotina diária; se sentir 
que está a perder o controlo, PEÇA AJUDA. Procure um psicólogo 
ou ligue para uma das linhas de apoio psicológico disponíveis 
(por exemplo, SNS 24_808 24 24 24, opção 4).
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Crianças de Guimarães 
aprendem através da música

Guimarães brilhou em concurso 
de literacia financeira

“Dia de Festa” foi a curta 
do ano no Shorcutz 2020

Terminou o Concurso de 
Fotografia Garra Vimaranense

BREVES

A curta-metragem de Sofia Bost, foi a melhor de 2020 no Shortcutz 
Guimarães. O filme recebeu um total de três distinções na sessão 
especial de entrega de prémios relativa à temporada passada, que 
aconteceu no dia 23, na sede do Cineclube de Guimarães.

“Dia de Festa” teve estreia em 2019 na Semaine Internationale de la 
Critique do Festival de Cannes. Recebeu também o prémio de me-
lhor argumento, de Tiago Bastos Capitão, e de melhor intérprete pela 
prestação de Rita Martins. O micro-festival de curtas, que há cinco 
anos acontece em Guimarães, entra agora na sua habitual pausa de 
Verão, retomando as sessões regulares no final do mês de Setembro.

António Alves Tedim venceu o prémio especial do júri com a fo-
tografia “O Sol está a chegar”, no âmbito da primeira edição do 
Concurso de Fotografia Garra Vimaranense, que decorreu de 18 
de abril a 18 de junho de 2021, e que contou com a participação 
de 60 fotógrafos, apresentando 270 fotografias.

Alexandre Coelho Lima, Filipe Miranda e Marco Silva foram 
vencedores das Menções Honrosas, tendo recebido um cartão 
quadrilátero cultural. Além das fotografias premiadas, foram se-
lecionadas 21 fotografias que farão parte da Exposição “Garra 
Vimaranense”.

“Mão Verde” é um concerto temático, em torno das plantas, 
da agricultura, da alimentação, dos cheiros das ervas aromá-
ticas, da cor das flores e com uma clara motivação ecologista. 
Ao vivo, juntaram-se aos criadores, Capicua e Pedro Geraldes, 
Francisca Cortesão no baixo e também voz, e António Serginho 
nas percussões.

No jardim do Vila Flor, entre algumas lições, este quarteto fez 
das rimas, histórias, rap e jogos de palavras uma festa, com as 
batidas coloridas a ganharem uma nova vida sob os diversos ins-
trumentos tocados.

O Concurso Final do projeto “No Poupar Está o Ganho” contou com 
duas turmas de Guimarães nos lugares do pódio. A turma 7.º A da 
Escola Básica e Secundária Santos Simões ficou em 2.º lugar do 3.º 
ciclo e a turma 6º B da Escola Básica do Vale de São Torcato alcançou 
o 3.º lugar do 2.º ciclo.

A turma do 7.º ano criou a história, os cenários e interpretou o conto 
“Poupar é viver – Uma história de redenção”, enquanto os estudantes 
do 6.º ano recriaram o concurso Joker da RTP. A partir de setembro, o 
concurso abre novamente inscrições, disponíveis para todos os profes-
sores que queiram promover a literacia financeira dos seus estudantes.
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CAMINHOS DE SANTIAGO: 
SE AS PERNAS CEDEREM, 
QUE TE LEVE O CORAÇÃO

TEXTO E FOTOGRAFIAS: ELISEU SAMPAIO

Ao sair de Guimarães, das escadas da Igreja da Oliveira, naque-
la manhã de 30 de maio, com 280km pela frente, estava longe 
de perceber o que representava isso do Caminho de Santiago. A 
intenção era uma só, ir e viver a experiência, estar uma semana 
a pensar em tudo e em nada, sem ideias concebidas, preme-
ditadas, sem marcações, só com uma mochila às costas e a fé 
numa boa jornada.

Todos temos “O Nosso Caminho”, daí ter optado por inovar no 
percurso. Em ano Jacobeu, queria partir de Guimarães, da minha 
cidade, e fazer o Caminho Português da Costa, pela proximidade 
ao mar, que sempre me fascinou.

Rates é uma freguesia da Póvoa de Varzim, possui um Albergue, 
dos mais antigos do Caminho Português e foi local para a pri-
meira estadia. Acolhido com extrema simpatia pelos voluntários 
que gerem o espaço, fui convidado a jantar com outros peregri-
nos, três alemães, que ali pernoitaram também. A conversa for-
mou-se, naturalmente, sobre os motivos de cada um para fazer 
o Caminho. “Se vieste para pensar, porque tens tenta pressa”, 
disseram-me, depois dos 39km que tinha acabado de fazer. 

Os Albergues, percebi-o, são imprescindíveis a quem pretender 
viver intensamente esta jornada, pelo encontro com os outros, 
pela camaradagem, pelo ambiente feliz que se vive.

Queria ver o mar pela manhã e fiz-me à estrada. O monte de 
S. Felix, a uns poucos quilómetros dali, foi o ponto de miragem. 
“Se mais mar houvera, lá chegara”, pode ler-se no monumento 
aos descobrimentos ali colocado, e que aponta ao Atlântico. Mas 
antes maravilhei-me com a beleza do mosteiro pré-românico de 
Rates, um dos mais atraentes e “sui generis” exemplares de arte 
românica em Portugal, curiosamente mandado restaurar pelo 
Conde D. Henrique e D. Teresa.

A areia da Estela, naquela manhã, amaciou-me os pés numa ca-
minhada até à Apúlia. Dali foi seguir caminho até Viana do Cas-
telo. Pensava eu chegar a Viana, mas em Vila Nova de Anha já 
contava 43km e se fazia noite. O Albergue Casa da Carolina foi 
morada para pernoitar. O acolhimento da Carolina e da sua mãe, 
enfermeira de profissão, foi de uma riqueza inqualificável. O Al-
bergue é novo e surge de um amor pelos caminhos que envolve 
toda a família. 
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Atravessar a ponte Eiffel, mirando Santa Luzia, numa manhã de 
nevoeiro, é maravilhoso. Viana do Castelo, berço das tradições 
minhotas, é uma cidade que nos marca no percurso.

Como estamos ainda em pandemia, muitos dos Albergues das 
associações estavam ainda encerrados. O de Caminha era um 
deles, pelo que a noite teve de ser passada em Vila Praia de Ân-
cora, com vista para o mar, depois de um dia repleto de peripé-
cias. Um dia significativo, em que começas a entender a riqueza 
do Caminho, do qual extrairás múltiplas aprendizagens. Bastará 
estares atento, e disponível.

O forte da Ínsua, em Caminha, aponta a foz do Rio Minho. Cami-
nha é dos meus locais preferidos. Ali fiquei, na praça central, a ver 
o tempo passar, as pessoas a confraternizarem, a vida a correr. 
Até Vila Nova de Cerveira o Caminho fez-se com alguma chuva e 
com um pé inchado, dorido.

As aventuras pelos montes e caminhadas 
na praia têm as suas consequências. 
Aprendes que tens de respeitar o Caminho, 
o teu caminho.

Parte dele foi na companhia de um peregrino alemão, de 60 anos, 
instrutor de yoga, que iniciou os caminhos aos 43 (com a minha 
idade) e nunca mais parou. No próximo ano fará um caminho de 
cinco semanas, com a namorada. Este ano, como quase sempre, 
caminhava sozinho, também.

Com o Albergue de S. Teotónio, em Valença, fechado, tive de de-
senrascar estadia numa unidade hoteleira da cidade. Entrei, por 
lapso, num que não decidira, mas ali encontrei exatamente o que 
precisava. Levaram-me ao quarto, sem que o tivesse pedido, o 
lanche da manhã seguinte, naquele dia em que não sairia para 
jantar, pelo estado em que o pé se encontrava. Fez-me pensar 
que não é em vão quando te dizem que “o Caminho te dá tudo o 
que precisas”.

A imponente Catedral de Tui é das coisas mais belas que já vi e 
de visita obrigatória. Entrei em Espanha e o Caminho começou a 
estar mais preenchido de peregrinos. Foram maioritariamente, 
nesta fase, portugueses, mas também alemães, suíços, e, natu-
ralmente, espanhóis, galegos em particular.
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Redondela é o destino, a uns 36km de distância, e uma cidade 
que fervilha à volta dos peregrinos que por lá passam, e que che-
gam nos vários Caminhos que ali se cruzam. Devido à pandemia, 
descobres que apenas um quarto dos albergues estão abertos, e 
que a cidade está mais triste por isso.

Queria chegar a Santiago no domingo, dia 06, pelo que o percur-
so até Pontevedra e Caldas de Reis, de 46km, teria que ser feito 
num só dia. E foi.

Depois de um jantar num típico restaurante Galego, com a Fili-
pa Rancón, peregrina de Lisboa, na manhã seguinte vagueei um 
pouco por Caldas de Reis, metendo os pés nas suas águas a fer-
ver que jorram nas fontes, e maravilhei-me com o seu rio límpido, 
que pude conhecer com a Marisa e a Rita, amigas do tempo da 
Universidade, que decidiram também fazer o Caminho.

Partimos para Padrón, que deveria ser o último repouso antes 
da chegada a Santiago. O Richard, o Jorge, e o Irla (o cão que os 
acompanhava) integraram também a história deste Caminho. O 
Richard havia prometido ao seu cão, quando pequeno, que ha-
veriam de ir a Santiago. O Irla tinha agora 10 anos de idade “e se 
não fosse agora, provavelmente não conseguiria cumprir a mi-
nha promessa”, disse-me o Richard.

Queria chegar a Compostela a tempo da missa do peregrino, pe-
las 12h00, no dia em que se celebrava ali o “Corpo de Deus”, e era 
dia de festa religiosa na catedral.

Nessa manhã, última do caminho, senti que a pressa que tantas 
vezes sentimos em chegar não faz sentido, no Caminho como na 
vida. Chegar a Santiago, por importante que seja, não é o mais 
significativo desta jornada. 

A chegada a Santiago é bela. Vives ali um sentimento de reali-
zação. Mas podes experimentar sentir que aquilo não é um fim, 
mas o início de novos e múltiplos caminhos na tua vida, que os 
farás após uma experiência tão transformadora como esta é. 
Uma experiência que vives intensamente contigo, com os outros, 
e com o mundo inteiro, num Caminho de uma riqueza espiritual 
única. 

Perceberás certamente que realmente importante é o que apren-
des, o que partilhas e deixas partilhar, o que sentes em cada tri-
lho, em cada passo que dás, a cada momento da vida que tens o 
prazer de viver. E agradeces a todos os que partilharam e parti-
lham o Caminho, a vida, contigo.

Uma vez peregrino, peregrino para sempre.

Ultreia!

“OS CAMINHOS 
DE SANTIAGO 
SÃO TRILHOS DE 
HUMANIDADE, 
ENCONTRO DE 
PEREGRINOS 
QUE PARTEM AO 
ENCONTRO 
DE SI MESMOS.” 
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FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

O SORRISO 
QUE NUNCA PARTIRÁ
Entre as imensas defesas e jogadas de solidariedade, sorrisos 
caraterísticos e infindáveis conversas, Neno tornou-se uma das 
figuras mais consensuais do futebol português. "Carismático, 
afável e sempre disponível, Neno não foi apenas uma figura do 
Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que para 
todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro". Foi assim 
que o Vitória Sport Clube recordou o antigo guarda-redes Neno 
e é assim que o país o recordará sempre.

Adelino Augusto Graça Barbosa Barros nasceu na cidade da Praia 
em Cabo Verde, a 27 de janeiro de 1962, e ficou conhecido por 
Neno no mundo futebolistico. Veio para Portugal para estudar e 
“jogar nas ruas”. Destacou-se nas ruas, onde era conhecido por 
elástico, quando apareceu o Santoantoniense. Com 13 anos, foi jo-
gar com os mais velhos: foi convidado para o Barreirense, clube 
onde chegou a sénior.

O pai não gostava que os filhos jogassem futebol, nem que can-
tassem, mas Neno fintou-o. Seguiu os dois caminhos. Juntou o fu-
tebol à música e dividiu-se entre os palcos e os relvados.
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“Os problemas devem ser resolvidos com 
inteligência e com um sorriso”

Treinava no Benfica e jogava pelo Barreirense. Aos 22 anos, as-
sinou pelo Benfica, mas não correu como esperava, queria sair. 
Rumo a norte, foi em Guimarães que se sentiu em casa. “Apaixo-
nei-me pela cidade e as pessoas eram fantásticas comigo”, disse 
em entrevista. Mas o clube da Luz chamou-o novamente e, cheio 
de vontade de jogar, seguiu para Setúbal, onde se encontrou com 
Pimenta Machado. Guimarães voltou, então, a ser a sua casa du-
rante dois anos. A Cidade Berço seria mesmo o seu destino final.

Depois de um maxilar deslocado, assumiu o cargo de diretor téc-

nico, enquanto mantinha o lugar do terceiro guarda-redes. Foi di-
retor desportivo, secretário técnico, treinador de guarda-redes e 
relações-públicas.

Destacou-se, assim, em várias épocas na baliza do Vitória Sport 
Clube, do Benfica e também na seleção nacional de futebol. Era 
conhecida também a sua paixão pela música e foi acarinhado 
como o “Júlio Iglesias português”. Apesar da correria de uma vida 
dividida entre o futebol, a música, a família e as outras coisas que 
tão bem fazia, via a vida “de uma forma mais leve”, à sua maneira 
e “o mais calma possível”, fazia tudo com amor. 

Lembrado por tantos como “um bom amigo”, Neno deixou-nos a 
10 de junho, aos 59 anos, em Guimarães, cidade que o acolheu.
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“A dimensão desta homenagem mostra 
a força do Neno”
Em fevereiro de 2016, dizia ao Mais Guimarães que gostava de 
“estar com pessoas mais velhas”. Era uma forma “de os ouvir, 
ouvir as novidades, as histórias, a sabedoria deles”. Essa magia 
que sentia com os outros foi passada, sem se aperceber, para si 
mesmo. Gostava de ouvir, mas também sabia contar. Quem com 
Neno se cruzou, ainda que só por cinco minutos, tem, certamente, 
uma história para contar.

Conhecido pelo sorriso fácil e pela solidariedade, lembrava, em 
entrevista, as idas às escolas e a proximidade aos adeptos e à 
cidade.  Recordou, em 2016, a Taça de Portugal e a Supertaça. Mais 
do que vitórias materiais, frisou “as pessoas, a moldura humana”. 

Foi esta moldura humana que se juntou também para um último 
adeus a Neno. Uma homenagem emotiva, entre abraços e 
lágrimas, mas também entre sorrisos, retribuindo todos aqueles 
que foram partilhados em vida. Os aplausos fizeram-se ouvir 
desde o estádio até à Igreja de São Francisco. “A dimensão desta 
homenagem mostra a força do Neno”, disse Miguel Pinto Lisboa. 
"É um cenário invulgar, estamos a falar de uma pessoa invulgar, 
que estava genuinamente de bem com todos, que fazia pontes".

Uma cidade que caminhou ao lado de um ídolo e que não esquece 
o lema “se vim ao mundo para ser feliz, tenho de agarrar essa 
oportunidade”. Fica o “exemplo de como se deve estar no futebol 
e na vida”, a “personalidade tão generosa nos afetos”, o “legado 
quase incomparável de cavalheirismo, simpatia, alegria e bondade” 
e o ensinamento de que “os problemas devem ser resolvidos com 
inteligência e com um sorriso”.

FOTOGRAFIAS: CLÁUDIA CRESPO
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André Veríssimo
Empresário, Investigador Universitário,  

Ensaísta

(Publicado originalmente na BBC Magazine. Traduzido por Patricia K. de Ca-
millis e André Luzardo - Excertos)

Diz Carlos Maria Bobone (13 Jan 2020) no Observador, "Roger Scruton é, em 
muitos aspetos, um herdeiro natural desta tradição inglesa. A sua Salisbury 
Review tem este nome em homenagem ao terceiro marquês de Salisbury, 
personagem que, segundo ele, teve um governo tão substancialmente con-
servador que pouco sabemos sobre ele, é também um feroz defensor das 
leis tiradas dos hábitos espontâneos das comunidades e das liberdades indi-
viduais. Ao mesmo tempo, é formado em Cambridge, na escola filosófica de 
Russell e Wittgenstein que, se não o apaixonou pela filosofia analítica, pelo 
menos deu-lhe um certo sentido de verdade universal e o afastou do des-
crédito da razão tão comum no pensamento conservador. Scruton é herdeiro 
de um certo iluminismo, do iluminismo que acredita na lei antes de acreditar 
na vontade; e acredita na razão antes de acreditar no interesse individual. E é 
a sua defesa da lei e da razão que, curiosamente, o aproximará mais do que 
qualquer outro pensador inglês da tradição europeia.”
O próprio Scruton:

"O mal peculiar em silenciar a expressão de uma opinião é que isso rouba a 
raça humana; a posteridade, bem como a geração existente; aqueles que dis-
cordam da opinião, ainda mais do que aqueles que a defendem. Se a opinião 
é certa, eles são privados da oportunidade de trocar o erro pela verdade; se 
errada, eles perdem um benefício tão importante: a percepção mais clara e a 
mais viva impressão da verdade, produzida por sua colisão com o erro.

A lei, acreditávamos, iria proteger os hereges, os dissidentes e os que duvi-
dam contra quaisquer punições concebidas para intimidar ou silenciá-los, pela 
simples razão de que a verdade e o argumento são sagrados e devem ser 
protegidos contra aqueles que procuram suprimi-los.

Nos termos do Ato Religioso e Racial de 2006 (Racial and Religious Hatred Act 
2006), é crime incitar o ódio contra grupos religiosos e raciais. “Incitar o ódio” 
é uma expressão tanto carregada quanto indefinida.

O fanatismo religioso dos que tinham voado contra as torres gêmeas e a cha-
mada islamofobia de quem os criticou foram ambos representados como cri-
mes, dificilmente distinguíveis em sua destrutividade." RS

O fanatismo tem hoje o anteparo legislativo do mundo livre Ocidental. 

"Ed Miliband prometeu em abril passado que um futuro governo Trabalhista 
faria da islamofobia um crime de ofensa agravado e, enquanto isso, as conse-
quências para um funcionário público, um policial ou um professor de serem 
acusados deste erro são sérias ao extremo.

Isso nos leva de volta para o que John Stuart Mill tinha em mente. Não é a 
mentira que causa a maior ofensa, mas a verdade." RS

A ética era apresentada de modo estritamente humano. A expressão maior 
era: “Ame o seu próximo como a si mesmo!”, o que de certa forma isenta o 
ser humano de qualquer preocupação que não se refira a outro semelhante. 
É necessário deixar claro que Hans Jonas, de forma alguma, pretende diminuir 
esta máxima, mas preconiza que ‘a preocupação actual a extrapola, pois ago-
ra toda a biodiversidade do mundo, com todas as suas espécies de vida, exige 
cada vez mais a sua parte de respeito, uma vez que está declarada a sua vul-
nerabilidade diante das acções do humano. É preciso cada vez mais um olhar 
sobre o todo da obra, para assim garantir, através de atitudes responsáveis, a 
sobrevivência de todos no planeta.’ 

Nesse ponto de vista segundo Alain Finkielkraut é preciso uma espécie de res-
posta global. Segundo o Autor nós estamos face à biologia demiúrgica de hoje 
como face às outras tecnociências. Nós somos, nós seremos confrontados de 
todos os modos com a questão dos limites. A um dado momento ser-nos-á 
preciso saber se nós queremos pôr os limites e se a nossa vontade pode ser 
ou não seguida de efeitos. Já sentimos isso, é uma obrigação de todos os mo-
dos estranha a nós que tenhamos sido formados pelo pensamento das Luzes, 
pelo pensamento da História em termos de progresso. Finkielkraut concebe 
que o conceito de desenvolvimento se substitui ao do progresso porque este 
perdeu o seu élan. E agora chegamos à questão dos limites. Estamos confron-
tados com um problema que a filosofia Antiga conhecia bem, a hybris, a des-
mesura (o excesso). Nós não podemos retornar aos Antigos, aos gregos. En-
fim…sempre se pode! Mas não se podem aplicar remédios que eram os deles. 
Esta a razão dum História do Ocidente que não se congratula com a demiurgia 
islamófila. 

"Isso é o que aconteceu no caso da islamofobia. Os muçulmanos na nossa 
sociedade são frequentemente vítimas de preconceito, abuso e agressão, e 
esta é uma situação angustiante que a lei se esforça para remediar.

Se é para o governo ter sucesso em suas novas medidas para erradicar o 
extremismo islâmico ele deveria incentivar as pessoas a discutir o assunto 
abertamente, independentemente de quem possa se ofender." RS

A incitação ao ódio percorre as agendas pós-tribais duma complexa percep-
ção da política em matéria de opção sexual:

"Em 2008 tornou-se também um crime incitar o ódio contra grupos definidos 
por sua orientação sexual. A visão liberal ortodoxa é que a homossexualidade 
é inata e inocente. Como os islamitas, os defensores dessa visão inventaram 
uma fobia para denunciar os seus adversários.

Desvie-se da ortodoxia na menor questão e você vai ser acusado de homo-
fobia e, embora esta ainda não seja um crime, ela é acompanhada, especial-
mente para aqueles com qualquer tipo de cargo público, por custos sociais 
reais.

Os políticos não têm examinado suficientemente o que queriam dizer com 
“incitar o ódio”. Eles têm sido ansiosos demais em mostrar que estão do lado 
dos muçulmanos e também de homossexuais não obstante o conflito mani-
festo entre os dois." RS

“No decurso de uma conferência científica na Coréia, o Professor Sir Tim Hunt, 
biólogo Prêmio Nobel, disse que quando “meninas” estão presentes em um 
laboratório de pesquisa “você se apaixona por elas, elas se apaixonam por 
você, e quando você as critica elas choram”.” RS

Por esta expressão de simples afecto o Professor Sir Tim Hunt foi irradiado do 
University College de Londres.

O direito à heresia surge como complexo oposto pela intimidação pública e re-
percutindo numa cataláxia de sombras em que a difusão da relevância sexual 
promana no mundo humano como uma confusão da obscenidade professa e 
impressa. Vale sempre a pena ser homem. E mulher. 

Não é possível silenciar o Processo em que tudo surge para além da vontade 
individual. 

"A discussão livre está sendo suprimida em todos lugares... " RS

CAPÍTULO 3 - ROGER 
SCRUTON: SOBRE O DIREITO 
DE SER OFENSIVO

Pensadores de Vulto 
Por Andre Veríssimo

ASSISTA AO VÍDEO

https://youtu.be/20JCEvzyhOY
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A Soft é a nova marca de amaciadores da Interhigiene, empresa vi-
maranense sediada em Serzedelo. Trata-se de um amaciador con-
centrado que traz consigo um perfumador que vai deixar as suas 
roupas cheirosas por muito mais tempo, mais frescas, e mais ma-
cias que nunca. Difícil é saber qual escolher.

OS AMACIADORES SOFT ESTÃO DISPONÍVEIS NAS 
FRAGRÂNCIAS ROSAS, SPA, BAUNILHA 
E GIRASSOL
No Centro Comercial Espaço Guimarães, no fim-de-semana de 19 e 
20 de junho, decorreu uma ação de promoção da marca de amacia-
dores que foi lançada este ano.

Zé Amaro, conhecido artista português, é um dos embaixadores da 
Soft, e esteve presente nesta ação para delírio de muitos fãs que ali 
se deslocaram para a sessão de autógrafos.

Em Agosto, a divulgação da marca continuará no Aqua Portimão, no 
Algarve, também com a presença de Zé Amaro, seguindo-se ações 
em Lisboa, Porto e Braga, entre os meses de setembro e dezembro.

AMACIADORES SOFT
FRAGRÂNCIAS QUE FALAM POR SI
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FOTOGRAFIAS: JOANA MENESES

A cidade de Guimarães pintou-se de verde e vermelho, as cores 
predominantes da bandeira nacional, para apoiar a seleção portu-
guesa no EURO 2020. 

Foram quatro jogos emocionantes e nem sempre com o resultado 
esperado. Portugal caiu precocemente, nos oitavos de final, após 
derrota contra a Bélgica, por 1-0. Na memória ficarão certamente os 
momentos de união de um país em volta da sua seleção.

AS EMOÇÕES 
DO EURO
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O Blockchain é uma tecnologia que permite criar registos que não 
podem ser adulterados. Uma solução utilizada para, por exemplo, 
garantir a validade de contratos digitais ou impedir a falsificação 
de documentos.

O Blockchain é uma base de dados que regista ativos e transações 
replicada nos computadores de uma rede peer-to-peer (ponto a 
ponto). Um género de registo público de quem tem o quê e de quem 
transaciona o quê (os dados estão encriptados para manter a con-
fidencialidade). As transações são certificadas através de hashs e, 
ao longo do tempo, o histórico das transações fica bloqueada em 
blocos de dados que são depois criptograficamente ligados uns a 
outros para garantir a segurança. Ao contrário de, por exemplo, o 
email, o blockchain possibilita a criação de informação digital úni-
ca, sem possibilidade de replicação. Ou seja, permite que quando 
uma moeda ou um documento é transferido, o emissor fica sem 
qualquer cópia desses mesmos dados. Daí empresas e instituições 
estarem a considerar cada vez mais a implementação da tecnologia 
de blockchain nas mais diversas áreas, incluindo transferência de 
contratos e valores (moedas e ações digitais, por exemplo), certifi-
cação de identidade (para votação eletrónica, por exemplo).

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN:
O QUE É E COMO FUNCIONA

Como funciona
1 – Pedido de transação 
Alguém pede uma transação. No caso das criptomoedas, 
o recetor tem uma carteira com um endereço único

2 – Transmissão para a rede peer-to-peer 
O pedido de transação é enviado para todos os nodes da 
rede. Cada nodo é um computador ou um conjunto de 
computadores agrupados

3- Validação da transação  
São usados algoritmos para validar a transição, a identida-
de e o estado do utilizador

4 – Criação do bloco 
Após a validação, a transação é combinada com outras 
transações para criar um novo bloco de dados

5 – Transação concluída 
O novo bloco é ligado aos outros blocos já existentes 
criando a corrente de blocos (blockchain). A ligação cripto-
gráfica garante que esta corrente mantém-se permanen-
te e inalterável
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FUTEBOL À LUPA

OS MILIONÁRIOS MONTANTES 
DE TRANSFERÊNCIA 
E A NECESSIDADE DO VITÓRIA 
SER VENDEDOR!
TEXTO: VASCO ANDRÉ RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

OS NÚMEROS SUPERLATIVOS DA TEMPORADA 20/21

247,2 milhões de euros!

Foi esse o montante que o Chelsea despendeu na temporada de 
2020/21 em contratações.

A equipa Blue seria, inclusivamente, a que mais gastaria na pretérita 
temporada na contratação de jogadores, para obter a glória 
suprema: a vitória na Liga, no estádio do Dragão, graças a um golo 
do alemão, Kai Havertz, a mais cara aquisição do clube, contratado 
ao Bayer Leverkusen, por 81 milhões de euros.

Uma fortuna superlativa, mas que, para além de fortalecer 
desportivamente o clube adquirente, permite, também, ao clube 
vendedor estabilizar as suas finanças, projectar-se financeiramente, 
mas, também, reforçar o seu plantel.

Aliás, seguindo este exemplo, poderemos aquilatar que o anterior 
clube do jogador, durante a anterior temporada, apenas, investiu 46 
milhões de euros em aquisições, destacando-se o avançado checo, 
Patrick Schick, à Roma por 26,5 milhões de euros. Tal permitiria aos 
“Farmacêuticos”, nome pelo qual é conhecido o clube propriedade 
da Bayer, apresentar uma balança comercial favorável em 44,8 
milhões de euros. Algo de salutar!

Porém, o montante gasto pelo Chelsea será, apenas, o reflexo do 
muito que se gastou na Premier League em transferências. Na 
verdade, o principal campeonato inglês foi o que mais investiu na 
aquisição de atletas, atingindo o espantoso montante de 1,52 mil 
milhões de euros. Um montante de uma dimensão que quase lhe 
permite dobrar o que se gastou na Série A italiana, que se cifrou nos 
833 milhões de euros.

Refira-se que a Liga Portuguesa ocupa o sexto lugar nesta exclusiva 
lista, com um gasto de 164,7 milhões de euros, só atrás das cinco 
principais ligas europeias.

Porém, continuando a analisar os gastos dos clubes, não será 
de estranhar que o segundo emblema que mais investiu em 
transferências, tenha sido o Manchester City de Guardiola. Os 
Cityzens investiram 169,3 milhões de euros, com especial destaque 

para a contratação de Rúben Dias, que haveria de sagrar-se o 
melhor jogador da Liga inglesa, por 68 milhões de euros.

PONTOS RELEVANTES DA TABELA DOS MAIS GASTADORES

Destaque, ainda, para mais três factos que ressaltam da análise 
desta tabela.

Desde logo, o facto do Benfica encontrar-se no top ten dos mais 
gastadores, na oitava posição desta lista, com um gasto de 105 
milhões de euros. Desta quantia, especial realce para os 24 milhões 
de euros investidos em Darwin Nuñez ou os 20 milhões pagos ao 
Grémio de Porto Alegre por Ewerton “Cebolinha.”

Aliás, a posição dos encarnados será o melhor exemplo para a 
demonstração que gastar muito não será sinónimo de títulos. A 
comprovar essa factualidade, o facto do Sporting, que venceria o 
campeonato nacional, após um longo jejum, ter gasto 28,85 milhões 
de euros... quase tanto como os encarnados investiram no aríete 
uruguaio.

Mas, para além da situação do Benfica que obteve pouquíssimo 
retorno dos milhões de euros investidos, o que dizer da situação 
do Parma? O clube italiano não olhou a contenções em aquisições, 
tendo gasto 94,59 milhões. Aliás, em Itália, só os crónicos candidatos 
ao título (Juventus e Inter) gastariam mais. Contudo, no final da 
temporada, acabaria despromovido à Série B.

Por fim, outro ponto a ressalvar passará pelo facto dos 20 clubes 
que mais gastaram na derradeira época, apenas dois apresentam 
um saldo positivo entre o deve o haver. Falamos do Barcelona e do 
Nápoles.

O clube Blaugrana teve um lucro de 17 milhões de euros, graças à 
arquitectura financeira que compreendeu a troca com a Juventus 
de Pjanic por Arthur e pela transacção de Nélson Semedo para 
o Wolverhampton a troco de 30 milhões de euros. Quanto ao 
emblema onde Diego Maradona se celebrizou apresentou um 
superavit de 39,69 milhões de euros, devido ao facto de ter reduzido 
o seu extenso plantel com inúmeras vendas, destacando-se a do 
brasileiro, Allan, ao Everton, por cerca de 25 milhões de euros. Dará 
efectivamente que pensar e será demonstrativo do deficit estrutural 
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em que se move o futebol europeu, a justificar o projecto, entretanto 
malogrado, dos barões do desporto-rei em criar uma milionária 
Superliga europeia.

A LIGA PORTUGUESA... OUTRA REALIDADE!

Falemos, agora, da Liga Portuguesa.

Depois do exposto, é óbvio que o Benfica foi o emblema que mais 
gastou em contratações no pretérito exercício desportivo, com o já 
citado valorn de 105 milhões de euros.

No segundo posto desta tabela, aparece o actual campeão nacional, 
o Sporting, que investiu 28,85 milhões de euros, com especial 
destaque para os 16 milhões de euros pagos ao SC Braga pelo 
avançado Paulinho, em Janeiro de 2021.

No último lugar do pódio, aparece o FC Porto que gastou 22,63 
milhões de euros, com especial relevo para os 8,7 milhões de euros 
gastos no brasileiro Evanilson.

Logo a seguir aos três titulados, surge o SC Braga com um gasto de 
11 milhões de euros, seguido pelo Famalicão com 5 milhões de euros 
e o Boavista com 4 milhões de euros. O Vitória, esse, aparece a 
seguir com um gasto de 2,93 milhões de euros, divididos em quatro 
atletas: o sul-africano Lyle Foster (1,2 milhões), o checo Matous 
Trmal (1 milhão de euros) Poha (300 mil euros) e Jorge Fernandes 
(250 mil euros). Refira-se que, nos valores apresentados, não se 
encontram englobados os prémios de assinatura, já que a ser assim 
estes valores aumentariam. Bastará lembrar que foi assumir pelo 
presidente, Miguel Pinto Lisboa, que, por exemplo, o avançado 
norueguês, Noah Holm, chegou a custo zero, mas para rubricar 
vínculo com os vitorianos recebeu um prémio de assinatura de 183 
mil euros.

O VITÓRIA... A NECESSIDADE DE VENDER PARA SER 
SUSTENTÁVEL... E PARA PODER COMPRAR!

Atenhamo-nos, agora, exclusivamente, nos Branquinhos. Foi 
dito publicamente que os Conquistadores apresentam um défice 
estrutural anual na ordem dos 4 milhões de euros.

Défice, esse, que foi assumido, só poder ser debelado através de 
receitas extraordinárias, ou seja a venda de jogadores, sendo certo 
que não existe um diamante como Edmond Tapsoba, em todas as 
temporadas, para resolver a maioria das questões financeiras da 
época.

Por isso, importará ter sempre presente a premissa que para 
comprar, primeiro será necessário vender.

E, verdade seja dita! No pretérito ano, tal como foi assumido pelo 
presidente da direcção, na Assembleia-Geral extraordinária, que 
decorreu no passado dia 26 de Maio, a venda que mais lucro deu 
à SAD do clube foi a de João Carlos Teixeira ao Feyenoord, por 600 
mil euros.

Tal merecerá preocupação. Ainda para mais, com a presente 
época, no momento em que escrevemos estas linhas, ainda sem 
qualquer saída em perspectiva, o que compromete o reforço do 
plantel, atendendo ao passivo existente, ao extremamente aludido 
adiantamento dos dinheiros televisivos, bem como os dispêndios 
estruturais cada vez mais altos!

Os tempos são difíceis, a bola tem de entrar na baliza, mas, acima 
de tudo, importará ter a consciência que para ter futuro é preciso 
libertar-nos de algumas peças do presente...a preço justo!
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A empresa Flash Forest quer plantar mil mi-
lhões de árvores em apenas 8 anos. A mes-
ma modifica os drones para disparar para 
o solo sementes de árvores de germinação 
rápida, combinando tecnologia, software 
e ciência ecológica para superar os esfor-
ços tradicionais de plantação de árvores 
numa altura em que o reflorestamento glo-
bal é extremamente necessário. Os drones 
são equipados com um sistema de disparo 
pneumático que lhes permite colocar as va-
gens de plantação a uma boa profundidade 
no solo. Isto permite que a equipa entre em 
áreas mais complicadas onde os plantado-
res humanos não conseguem entrar. Cada 
vagem é feita manualmente.

Recentemente, Marck Zuckerberg sugeriu 
que as pessoas pensassem na sua vida se 
não precisassem realmente das coisas físi-
cas. Nesse sentido, revelou considerar essas 
coisas fáceis de substituir pela Realidade 
Aumentada, os hologramas digitais. "Qual-
quer meio de comunicação, qualquer arte, 
qualquer ecrã para qualquer televisão no 
futuro não precisará realmente de existir fi-
sicamente; pode ser apenas uma aplicação 
que os seus óculos projetam na parede", 
afirmou. Mais do que isso, considera que, 
no futuro, os hologramas digitais, através da 
Realidade Aumentada, estarão à distância 
de um ‘estalar de dedos’, algo “incrivelmente 
poderoso”.

Dezenas de mulheres estão a processar a 
empresa proprietária do PornHub, a Mind-
Geek, por supostamente comandar uma 
“empresa criminosa clássica” que conscien-
temente lucra com vídeos que retratam vio-
lações, abuso sexual infantil, pornografia de 
vingança e outros atos sexuais não consen-
suais, de acordo com um processo conjun-
to. A ação civil foi apresentada num Tribunal 
Distrital dos Estados Unidos em nome de 
34 supostas vítimas de pornografia infantil, 
violação e tráfico de pessoas. O processo 
também exige que a MindGeek adote polí-
ticas mais rígidas para garantir que apenas 
vídeos consensuais sejam permitidos nas 
suas plataformas daqui para frente. 

ESTES DRONES 
PLANTARÃO MIL 
MILHÕES DE ÁRVORES 
EM OITO ANOS

MARK ZUCKERBERG 
DIZ QUE REALIDADE 
AUMENTADA PODERÁ 
SUBSTITUIR A ARTE 
E OS MEDIA

PORNHUB ENFRENTA 
PROCESSO POR 
ALEGADAMENTE 
HOSPEDAR VÍDEOS 
DE SEXO NÃO 
CONSENSUAL
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Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo 
são os três taikonautas – como são chama-
dos os astronautas chineses – vão passar 
três meses no primeiro módulo da estação 
Tiangong [Palácio Celestial], que deverá es-
tar concluída em 2022. Esta estação espa-
cial deverá ter uma vida útil de pelo menos 
dez anos no espaço. Os três taikonautas irão 
realizar experiências científicas, trabalhos de 
manutenção, caminhadas espaciais e prepa-
rar a instalação de dois módulos adicionais. 
A China aumenta assim para 14 o número de 
astronautas que lançou para o espaço, des-
de que alcançou o feito pela primeira vez, em 
2003, tornando-se o terceiro país a fazê-lo, 
depois da União Soviética e Estados Unidos.

Dos 20 modelos em teste, o que registou 
maior alcance foi o Tesla Model 3 LR. Com 
uma única carga, o carro elétrico da Tesla 
foi conduzido por estradas diferentes, res-
peitando o limite de velocidade, e percor-
reu 654,9 km, 41 km acima do proposto pela 
fabricante. O segundo lugar foi para o Ford 
Mustang Mach-E RWD que ultrapassou a 
expectativa e percorreu 617,9 km, estan-
do tabelados apenas 610 km de autono-
mia. Por sua vez, em terceiro lugar, ficou 
para o Volkswagen ID.3 Pro S que, embora 
prometa 539 km, percorreu 564. De forma 
surpreendente, o BMW iX3 percorreu 556,2 
km, enquanto que a fabricante define a sua 
autonomia como sendo de apenas 450 km.

Foi através da sua página oficial que o Spo-
tify anunciou a nova plataforma para con-
versar apenas com recurso ao áudio. Cha-
ma-se Greenroom e já está disponível para 
iOS e Android. Ao contrário do Clubhouse, 
a adesão à plataforma Greenroom não ne-
cessita de qualquer convite. A novidade 
chega após o Spotify ter adquirido a Betty 
Labs, a empresa por trás de uma aplica-
ção de áudio de sucesso sobre desporto, o 
“Locker Room”. O Greenroom foi desenvol-
vido pelos criadores e artistas, otimizando 
a interatividade e as ligações entre os par-
ticipantes nas salas da plataforma. Importa 
lembrar que também o Twitter já apresenta 
uma plataforma similar.

CHINA ENVIA 
OS PRIMEIROS 
ASTRONAUTAS
PARA COMEÇAR 
A CONSTRUIR 
A ESTAÇÃO ESPACIAL

TESTE NA NORUEGA 
PÕE À PROVA 
AUTONOMIA DE 20 
CARROS ELÉTRICOS

SPOTIFY ATACA 
CLUBHOUSE E LANÇA 
A PLATAFORMA 
GREENROOM
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Dr. Rui Vaz
Médico desportivo

Dia 10 de Junho é dia de Portugal, de Camões e também das Co-
munidades Portuguesas. Em 2019 as comemorações oficiais fo-
ram realizadas em Mindelo, cidade da ilha de São Vicente no Ar-
quipélago de Cabo Verde. Neno tinha as suas origens na Cidade 
Velha na ilha de Santiago.

Em 2021 as comemorações oficiais foram realizadas no Funchal, na 
ilha da Madeira, local onde tu foste feliz pela última vez!!

OBRIGADO.

Esta é a palavra que mais vezes vem á cabeça quando me recordo 
das nossas conversas. 

Eras um Ser Humano que sabia escutar e perceber as angústias dos 
outros, mas nunca deixaste que conseguíssemos perceber as tuas 
angústias, as tuas tristezas. O teu Sorriso ficará para a história por 
ser único e irrepetível. Irradiavas alegria e tranquilidade, mas sabias 
que a vida não era um mar de rosas. Tinhas as tuas amarguras (sei 
que as escondias porque dizias que o tempo não perdoava, ele não 
voltava a trás…).

Quero acreditar que estes teus últimos dias de Sorriso fácil tenham 
sido verdadeiros dias felizes. Tu merecias!!

Tu sabias que tinhas pessoas que te admiravam pelo teu entusias-
mo com que falavas do nosso clube. As histórias que contavas das 
tuas idas à seleção nacional, dos teus treinadores, dos teus colegas 
de trabalho. Tu merecias!!

Já te tinha confidenciado que eras a pessoa mais especial que co-
nheci no mundo do Futebol. Foi um privilégio ter-te conhecido e 

usufruído da tua sapiência futebolística e não só. 

“O Problema para mim não existe…Existe a solução. Porque a Vida 
é isto, é o momento. Eu tenho que viver, eu tenho que ser feliz… Eu 
vim ao mundo para ser feliz. Nós todos viemos para ser felizes.” 
Neno

Nestes últimos meses, quando nos encontrávamos nas ruas ci-
dade, sentia-te um pouco triste e apático, mas sempre com o teu 
sorriso arrebatador, e percebi que esta maldita Pandemia te es-
tava a tirar o que mais gostavas. Dizias tu que tinhas Saudades 
dos convívios, dos almoços de equipa e dos amigos, e do calor 
das nossas bancadas. Esta Pandemia dificultava aquilo que mais 
gostavas. Eras o verdadeiro homem do povo, um homem Solidário 
e das grandes obras. 

Neno, deixas um legado forte na nossa cidade e no nosso clube que 
terá que ser passado ás gerações vindouras. A nobreza dos teus 
gestos junto das instituições de solidariedade ficarão irremediavel-
mente na história desta pequena grande cidade que te vai recordar. 

Este pequeno testemunho deveria ser escrito em vida, para tu per-
ceberes o carinho que nutria por ti.

OBRIGADO

“Se um dia a Tristeza te fizer um convite, diz-lhe que já estás com-
prometido com a alegria e que lhe serás fiel para toda a vida” Papa 
Francisco

 P.S: Espero que a cidade e o nosso Vitória façam as devidas home-
nagens e que percebam que foste um Ser Humano Especial.

NENO
Artigo de opinião

toda a informação na nossa página

Obituário...

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

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

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

Q U I Z

1 – QUAL É O PAÍS COM MAIS CONSUMO DE CERVEJA PER CAPITA?
a) Hungria      b) Inglaterra      c) Alemanha     d) República Checa

2 – QUAL FOI O PRIMEIRO CLUBE DA FORMAÇÃO DE C. RONALDO?
a) Nacional    b) Andorinha   c) Marítimo   d) Machico

3 – EM QUE ANO NASCEU O ESCRITOR 
FERNANDO PESSOA?
a) 1688
b) 1788
c) 1888
d) 1988

5 – QUAL É A CAPITAL DA GEÓRGIA?
a) Rustavi
b) Poti
c) Tiblissi
d) Gori

4 – QUE ATOR INTERPRETA ASSANE 
NA SÉRIE LUPIN?
a) Omar Sy
b) Vincent Londez
c) Antoine Gouy
d) Nicolas Wanczycki

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