A Quinta da Fonte, em Braga, recebeu a VI GALA AKUAFIT, que juntou cerca de 250 pessoas para uma noite de
comemoração, companheirismo e convívio de todos aqueles que fazem do Akuafit o maior Health Club de Braga!
Tal como nos outros anos, a noite foi também de distinções, com a habitual entregas dos Óscares para os sócios
que se destacaram em 2019, nas diversas categorias a concurso: Mais Nutri, Objetivo Cumprido, Fit Júnior, Fit
Sénior e Mais Comprometido.
A boa disposição foi o tónico desta festa, que reforça laços entre todos e dá mais motivação para um ano de 2020
em cheio!

INOVAR A
PENSAR EM SI!
Explique-nos como surgiu o Akuafit.
Rui Pinho: Fazemos 9 anos em Março e temos vindo
a crescer. Esse crescimento vai de encontro às necessidades dos nossos clientes. O nosso know how
era a piscina, tanto eu como o Miguel, com experiência em dar aulas de natação. Naturalmente, quando
abrimos, tivemos uma curva de aprendizagem que
nos permitiu corrigir alguns erros e fazer uma aposta
gradual em novos serviços. Começámos sem SPA,
sem massagens, mas percebemos que essa oferta
era importante para o nosso público e fomos acrescentando serviços.
O que mudou?
Rui Pinho: Há nove anos, os clientes eram diferentes, vinham menos vezes por semana ao ginásio; hoje,
vêm mais, ficam mais tempo e usufruem de mais
serviços. O mercado também é diferente, com mais
oferta e mais tecnologia envolvida e outra preocupação com a alimentação e suplementação, o que nos
obriga a crescer e evoluir. Quando abrimos, em 2011,
pensámos: este espaço chega e sobra! Estávamos
enganados, felizmente, porque os espaços começaram a ser pequenos para o número de pessoas que
nos procuravam e para a oferta que queríamos ter
disponível.
Em termos de serviços, o Rui e o Miguel procuram sempre estar na vanguarda. Foi por isso que
criaram o novo serviço de electroestimulação,
que não é comum nos ginásios mas em gabinetes
específicos?
Rui Pinho: Quando temos perspetivas de melhorar,
procuramos novas soluções, novos possibilidades,
mais inovadoras, para ajudar os nossos sócios a chegarem onde pretendem. Isso aconteceu com a hidrobike [modalidade que permite fazer bicicleta debaixo
de água], um investimento avultado da nossa parte,
mas que faz todo o sentido. Por alguma razão, somos
os únicos a disponibilizar esta modalidade na região.

A dupla Rui Pinho e Miguel Gonçalves inauguraram o Akuafit, um espaço
que tinha na piscina uma referência, mas que cresceu para responder às
necessidades de espaço e para aumentar a qualidade de serviço. Hoje, o
Akuafit é uma referência na região, pelo conjunto de serviços inovadores
que oferece, como a electroestimulação ou a hidrobike, mas também pelo
conjunto de profissionais que trabalham diariamente com o objetivo de
permitir a todos os sócios atingir os objetivos propostos.

E, mais recentemente, a electroestimulação, que nos
propuseram e que nós estudámos. É um treino de
20-25 minutos, com um trabalho muscular diferente
e mais intenso, com resultados mais rápidos. Apostámos nesta tecnologia porque acreditamos ser um
excelente completamento ao treino personalizado.
Deixa de haver desculpas.
Rui Pinho: Há menos desculpas para não treinar!
[risos]
O que tem feito a diferença nestes nove anos?
Miguel Gonçalves: Não há segredos. Sempre tivemos a ambição de crescer, mas com os pés bem
assentes na terra: quando aumentámos a área, aumentámos, também, a qualidade, serviços e colaboradores. Não queremos ser o ginásio com muitos
sócios, mas o que tem mais qualidade e variedade
de serviços. Hoje, o cliente procura isso mesmo, está
mais informado e sabe o que quer. Cabe-nos responder à altura.

10º ANIVERSÁRIO TRARÁ
VÁRIAS SURPRESAS!
Na área da natação, qual a oferta que o Akuafit
tem para os mais novos?
Miguel Gonçalves: Temos natação para bebés e
trabalhamos com jardins-de-infância e escolas, em
que fazemos o serviço completo: vamos buscá-los
às escolas, temos colaboradores que ajudam a despir e a vestir a roupa, professores especializados e
depois levamo-los de volta. Tudo isto implica uma
logística muito grande, mas tem de ser, porque os
pais não têm tempo.
Desde a inauguração, o Akuafit tem demonstrado grande preocupação com as questões
sociais e com a promoção do desporto. De que
forma?

Miguel Gonçalves: Nós estamos inseridos na sociedade, onde estão os nossos parceiros, os nossos
clientes, e sentimos que devemos retribuir e apoiar.
Tentamos ajudar clubes desportivos, temos algumas atividades de cariz social… queríamos fazer
mais, mas nem sempre é possível. Em termos desportivos, temos uma equipa de trailrunnig, já participamos em várias provas e até fomos campeões
regionais em masculinos, com o Ricardo Sá como
campeão individual, e em femininos, com a Joana
Fernandes, como campeã regional. A participação
nestas provas permite-nos perceber como é que as
pessoas olham para o fenómeno desportivo.
Portugal tem uma das piores taxas europeias
de pessoas que praticam exercício. Como se
muda mentalidades?
Miguel Gonçalves: A única coisa que nós sabemos é que há muita gente que não faz nada, mesmo
sabendo que a oferta é maior que era há uns anos e
mais qualificada. Sinto que há uma mudança e mais
pessoas a participar. O preço e o tempo ainda são
os principais fatores. Desde que haja vontade, tudo
se arranja: tempo para estar com os filhos, para estar com os amigos, para treinar… A pensar em todas
as pessoas que não têm muito tempo, nós definimos desde logo um horário alargado: abrimos às
07:00h e fechamos às 22:30h, de segunda a sexta.
Aos Sábados, das 08:30h às 19:00h e até podem vir
ao Domingo, das 09:00h às 12:30h.
Estamos a chegar ao 10º aniversário. Têm alguma surpresa preparada?
Rui Pinho: Há algumas coisas que queremos fazer,
há sonhos e projetos que gostaríamos de realizar,
que podem incluir outras entidades, quem sabe
um novo espaço… ainda estamos a avaliar. Vamos
continuar a procurar melhorar em todas as áreas
em que trabalhamos, garantindo o empenho de
toda a equipa para conseguir os nossos objetivos.

E D I TO R I A L

BRAGA 2027:
TODOS A BORDO

D

esde o início de 2020, a Revista SIM começou a fazer um périplo
pelas instituições, entidades e personalidades que inscreveram
(ou que continuam a inscrever) o seu nome na cultura bracarense. Salvo melhor opinião, é com esses que a cidade poderá ambicionar ser Capital Europeia da Cultura em 2027, depois de 2012
marcar para sempre a cidade de Guimarães.
Não é um caminho fácil, porque há cidades que já demonstraram interesse que têm muitos pontos a favor – em alguns casos,
são regiões inteiras a preparar candidatura, como é exemplo
Coimbra e a Zona Centro. Por isso, e usando o chavão que tem
sido repetido vezes sem conta, só todos juntos os bracarenses
serão mais fortes.
O trabalho de preparação da candidatura, assumida pela estrutura Braga Cultura 2030, é importante para a convergência
de interesses, reunião de associações e intérpretes, fazendo o
levantamento de todos os que podem contribuir, porque todos
têm de estar ‘a bordo’.
Embora agora, as regras de candidatura e seleção sejam diferentes em relação a 2012, há muita coisa boa a retirar do sucesso
de Guimarães, porque foi um caso paradigmático: a integração
da comunidade em projetos artísticos, a facilitação de meios
para artistas e agentes culturais locais, a criação de redes de instituições que possam contribuir e colocá-las a conversar. Nos
dias que correm, já ninguém pode falar de snobismo nesta área,
porque a oferta é muita e eclética. Para que tudo faça sentido,
será necessário que haja ainda mais eventos, a baixo custo ou
gratuitos, patrocinados também por mecenas privados, para
que mais pessoas possam ir a espetáculos, gostar e voltar. Quantos bracarenses conhecem o Museu do Traje, que foi destaque
na última edição da nossa revista? Quantos já viram a Orquestra
Filarmónica? Quantos já viram um espetáculo do Semibreve ou
foram aos Encontros da Imagem? E à Galeria Mário Sequeira, à
Zet Gallery ou à Forum Arte Braga?

Manuel Costa

Como quer Braga mostrar-se como Capital Europeia da Cultura
se os bracarenses não conhecem o que vão mostrar? Braga é a
VI Capital da Cultura do Eixo Atlântico em 2020 e este é o melhor ‘warmup’ que se poderia desejar para sentir o pulso à cidade. E, a partir daqui, inaugurar uma nova era cultural!
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O

roteiro Sugestões do Chef está de volta a
Braga, Amares, Vila Verde, Terras de Bouro e Póvoa de Lanhoso, para o levar numa
viagem através dos sentidos pela região do
Minho e da sua gastronomia.

Durante todo o mês de março, ao almoço ou jantar, encontra
neste roteiro 44 sugestões de menus a um preço promocional que incluem o prato principal, a sobremesa e o copo de
vinho para duas pessoas. Uma verdadeira festa gastronómica com sugestões para todos os gostos, desde os pratos mais
tradicionais aos mais criativos!
Os clientes são, ainda, convidados a fotografar e partilhar a
sua experiência nas suas redes sociais com a hashtag #sugestoesdochef para se habilitarem a ganhar um dos três prémios a concurso: uma noite em quarto standard duplo com
pequeno-almoço num hotel Vila Galé em Portugal, uma noite de alojamento para duas pessoas na Casa Alfena com pequeno-almoço e visita ao Museu do Ouro, ou um workshop
temático de culinária (4 horas) para duas pessoas no AESACADEMY.
A iniciativa é organizada pela Associação Comercial de Braga, e já vai na sua oitava edição. Tem como objetivo de promover e dinamizar o setor da restauração na cidade Minhota.
Consulte a lista dos espaços aderentes e dos seus menus em
www.tastebraga.com.
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CENTRO DE JUVENTUDE DE BRAGA
Uma nova centralidade na cidade

P

onto prévio e informação
relevante que Carlos Silva,
Administrador Executivo da
InvestBraga, não quer deixar passar em claro: “tirando
aquelas que, por definição,
não têm capacidade de gerar receitas,
como a Startup Braga ou a área da dinamização económica, todas as estruturas
geridas pela InvestBraga têm de ser sustentáveis de ponto de vista financeiro. Podemos não ter uma lógica comercial, em
que apenas interessa o lucro, mas, no primeiro ano – o ano zero – já estamos a registar números dentro das nossas previsões.
Tudo o que conseguirmos de lucro, será
reinvestido para aumentar a qualidade e
um nível elevado de gestão” e suportar a
gestão da InvestBraga.
O investimento de mais de 1,7 milhões de
euros (cerca de 1,4 milhões, mais 300 mil
euros em equipamento e mobiliário) permitiu reformular, totalmente, o edifício, no
que diz respeito à definição dos espaços,

dotando a cidade de um moderno Centro
de Juventude e reformulando por completo
o Centro de Juventude de Braga/Pousada
da Juventude. Além dos 27 quartos, que podem albergar mais de 100 pessoas (mediante a definição dos quartos duplos, triplos,
quádruplos e camaratas, que são totalmente convertíveis), tem um bar/restaurante,
que resulta de uma parceria com a Profitecla; auditório de mais de 220 lugares, salas
de reunião com várias dimensões, serviços
centralizados do IPDJ, gabinete do Cuida-te
[espaço de saúde juvenil], Loja Ponto Jovem. Esta foi, aliás, a grande alteração do paradigma do edifício: passar a ser um Centro
de Juventude/Pousada da Juventude com
vários serviços integrados e possíveis de ser
rentabilizados, o que, manifestamente, não
acontecia até aqui. “A nossa pretensão é que,
daqui a 30 anos, quando terminar a concessão da Movijovem ao Município de Braga,
todos os espaços se mantenham funcionais,
cuidados e capazes de responder às necessidades; e que mantenha o mesmo espírito,

de dar a possibilidade a todos os jovens de
fazerem mobilidade juvenil a preços reduzidos e fazerem, eventualmente, formação na
área dos direitos humanos”, explica o diretor
Pedro Soares, Diretor do Centro de Juventude de Braga/Pousada de Juventude.
Os portadores de cartão Jovem e cartão de
Alberguista podem pernoitar no espaço e
aceder aos serviços com condições vantajosas, um processo que está em mutação e
que se tornará, em breve, mais digital e direcionado para os principais benificiários da
estrutura: os jovens. “A Pousada pode ser
usada por qualquer pessoa, está sujeita ao
enquadramento legal. Se alguém tiver um
Cartão de Alberguista ou Cartão Jovem,
pode pernoitar aqui. O formato deste tipo
de parcerias, que é gerido pela MoviJovem
está a mudar e vai tornar-se mais digital. No
entanto, nesta fase de transição aceitamos
todos os jovens e não recusamos ninguém”,
explica Carlos Silva, sendo o Centro de Juventude uma das estruturas a cargo da InvestBraga.

Formação será uma das componentes a
explorar
O Centro de Juventude de Braga pretende trabalhar com todo o tipo de programas
que seja direcionado para jovens, estando a
educação não formal à cabeça. “O espaço
foi pensado com esse enfoque e o primeiro
evento que tivemos cá foi uma assembleia
geral da Federação Erasmus Student Network (ESN) Portugal, com uma utilização
exemplar do espaço: pousada, auditório,
sala de reuniões e ainda fizeram as refeições
cá. Queremos ser um espaço de excelência
de promoção de metodologias inovadoras
na área da educação não formal e aí cabe
tudo. A certificação da formação não é, nesta fase, o foco principal; o que é necessário
é estarmos posicionados nacional e internacionalmente como um espaço com condições para receber eventos que até agora
não conseguíamos”, assegura Pedro Soares.

O enquadramento do Centro de Juventude
de Braga é uma das preocupações dos responsáveis, como refere Carlos Silva: “Não
queremos que a Pousada seja conhecida
como mais um espaço para dormir. O Centro de Juventude de Braga é uma questão
maior, em que conseguimos juntar um conjunto de parceiros e entidades para desenvolver um trabalho para os jovens. Por isso,
definimos três eixos de ação: Eixo 1, referente à Inovação Tecnológica, Qualidade,
Conforto e Versatilidade do Serviço Prestado e que se pode ver, por exemplo, na cobertura de rede wireless em todo o edifício
e as próprias camas terem uma tomada usb,
permitindo que jovens da China ou dos EUA
não tenham problemas de compatibilidade;
controlo de portas ou pagamentos online de
todos os serviços dentro da pousada. Ou o
muppi virtual/Roteiro, que desenvolvemos
e pensamos para apoiar os jovens que nos
visitam para conhecer a cidade. É uma plataforma totalmente personalizada e com
Inteligência Artificial para apoiar o jovem de

forma intuitiva, otimizando roteiros e selecionando informação relevante para o que
ele quer fazer. Este eixo está interligado com
o Eixo 2, que define como prioridade colocar
à disposição do jovem experiências enriquecedoras e promoção do Património de Braga
- Braga Cidade Autêntica. Nesse roteiro virtual, que o jovem depois exporta para o seu
smartphone, estão os principais locais de
interesse de Braga – e cada utilizador pode
fazer o roteiro de acordo com os seus gostos.
Pode também, fazer uma selfie virtual com
os locais mais emblemáticos da cidade de
forma automática, partilhando com os seus
amigos. Acreditamos que, se recebermos
bem e proporcionarmos boas experiências,
ele vai voltar alguns anos mais tarde. E um
terceiro eixo, que coloca em destaque os
Direitos humanos, a participação dos jovens,
o empreendedorismo e o associativismo jovem no contexto internacional. “Local – Global””, descreve Carlos Silva.
Este último eixo está muito focado nos 17
objetivos do desenvolvimento sustentável
da ONU, que estão, inclusivamente, inscritos na parede e escadas de acesso ao segundo piso do edifício e funcionam como
mensagem de boas vindas a todos os jovens
que ficam hospedados na Pousada da Juventude. “Nós chamamos a esta estrutura
Centro de Juventude porque acreditamos
que é o nome que melhor define aquilo
que fazemos. Se tivéssemos de escolher
dois exemplos daquilo que queremos fazer
e nos quais nos inspirámos então tenho de
referir o Centro de Juventude do Conselho
da Europa, em Estrasburgo, e o centro de
Juventude de Budapeste. Há 15 centros de
juventude com Selo de Qualidade do Conselho da Europa, um deles em Portugal, em
Lisboa, e queremos que Braga seja o próximo. Estamo-nos a preparar para apresentar
a candidatura a essa distinção, reconhecida

internacionalmente”, aponta o diretor Pedro
Soares.

Um alojamento low-cost com condições
(muito) acima da média
Tudo o que seja ferramentas de alojamento online, a Pousada da Juventude está lá
e é possível ver que os utilizadores estão
satisfeitos. No Booking, por exemplo, tem
uma pontuação de 9,8 em 10 possíveis e é
apresentada como “Excecional”. Quem visita a Pousada, percebe rapidamente que a
qualidade é muito superior ao que estamos
habituados. E não é só o facto de ser tudo
novo que transmite essa sensação, mas os
materiais escolhidos para o mobiliário, a
forma como se transforma com um simples
movimento (há mobiliário ‘escondido’ que,
puxando um fio, se transforma numa cama
e alberga, automaticamente, mais uma pessoa). Esta versatilidade permite conjugar
e acomodar os hóspedes e dividi-los por
quartos em poucos minutos. No espaço,
existe, ainda, uma sala comum espaçosa,
uma lavandaria (que pode ser usada pelos
hóspedes) e uma cozinha equipada pelo Leroy Merlin, refere Pedro Soares, o Diretor do
Centro de Juventude.
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“Isto era um espaço do IPDJ, em que parte
do edifício [muito menos que atualmente]
estava entregue à Movijovem, na rede de
Pousadas de Juventude de Portugal e não
tinha quaisquer condições. O foco era a missão do IPDJ. Quando foi proposto à Câmara
Municipal de Braga, considerámos que deveríamos pensar em criar uma estrutura com
selo de Centro de Juventude de referência
internacional. Fizemos uma aposta nos recursos humanos, dimensionando a equipa
em função das necessidades. Se tivermos
um crescimento como o esperado, vamos
admitir mais uma pessoa até final do ano”,
refere Carlos Silva.
Apesar dos preços serem baixos, há outras
plataformas que trabalham com alojamento lowcost, como o Airbnb ou plataformas
de couchsurfing (em que uma pessoa cede
um quarto da sua casa a alguém que anda a
viajar). Qual a vantagem de um jovem ficar
na pousada? “Nós não vendemos camas,
vendemos experiências, essa é a diferença”, assegura Carlos Silva. Mas experiências
como? “Dou um exemplo: quando vem para
cá um grupo de atletas, uma equipa de rugby por exemplo, vai ser recebida com uma
mensagem personalizada, no quarto, para
esse grupo; vai almoçar ou jantar no nosso
espaço e tem um menu pensado para atletas; se tem de almoçar às 11h, porque tem
jogo a seguir, nós tratamos disso. Como vês,
a lógica é de experiência e não de venda
de cama. Não somos nem alternativa, nem
concorrência ao que já existe em termos de
hotelaria em Braga, mas sim um espaço que
os jovens procuram”. Pedro Soares complementa: “Um professor não vai querer enviar
um grupo de alunos para um local onde não
tenha a certeza que está em segurança e
com receção 24 horas, como acontece aqui;
com boa alimentação”.
Parcerias permitiram dinâmicas diferentes
Ainda as obras não tinham iniciado e a dire14 · MARÇO · 2020

ção da InvestBraga e do Centro de Juventude de Braga definiu que deveria existir
um conjunto de sinergias com entidades
locais que fossem boas para ambas as partes. “Quisemos potenciar algumas áreas que
pensamos só fazer sentido mediante protocolos de colaboração. Uma das entidades
que se mostrou, desde logo, entusiasmada com o projeto foi a Profitecla e o Eurico
Neves, demonstrando vontade colaborar
connosco de duas formas: primeiro, ter um
curso de cozinha que trabalhasse nas nossas
instalações, com formação prática, ou seja
conseguir fazer a formação de um aluno em
contexto de trabalho, num curso técnico. A
zona de bar/restaurante, onde são servidos
os pequenos-almoços, é totalmente gerida
pela Profitecla”, afiança Carlos Silva. Isso
resolveu um problema? “É mais que isso,
porque este protocolo rapidamente se estendeu a outras áreas, onde a escola precisa
de componente prática, nomeadamente, a
receção, frente de sala no auditório; apoio
na gestão dos quartos e roteiros turísticos,
entre outros”, defende o administrador.
Novo Auditório permite novas possibilidades

No Centro de Juventude, auditório foi totalmente remodelado, estando preparado
para acolher eventos culturais e artísticos
específicos, palestras ou seminários, com
condições especiais para jovens e IPSS, por
exemplo. “Temos 225 lugares sentados e
lugares para pessoas com mobilidade reduzida. É um espaço que se adapta a vários
eventos, dentro das condições de acesso
definidas pela InvestBraga, tal como acontece com o Altice Forum Braga. Dou um
exemplo: por exemplo, um grupo de jovens,
enquadrado em determinados programas,
têm um preço especial para o aluguer do espaço e, se ficarem alojados, conseguimos fazer um conjunto de descontos ainda maior.
O mesmo acontece com entidades sem fins
lucrativos, que têm preços especiais. Outras
entidades podem, também, alugar o espaço, usufruindo dos serviços de apoio que
temos aqui, como o bar/restaurante. Neste

momento, até estamos em fase de licenciamento no IGAC [Inspecção Geral Das Actividades Culturais] para termos uma sala de
espetáculo mais pequena, para que eventos dessa natureza possam realizar-se aqui,
sendo complementar ao Forum”, defende
Carlos Silva, acrescentado que “até tem outras vantagens em relação ao Forum, que foi
pensado para congressos, nomeadamente,
a profundidade de palco que permite ter
espetáculos que necessitem dessas caraterísticas”. O administrador revela, ainda, que
a InvestBraga está a ser muito solicitada para
o aluguer deste espaço para ‘espetáculos
de nicho’, em clara expansão no nosso país,
com alguns espetáculos já agendados.

A terminar, fica a pergunta: porquê que
um jovem, que pretende viajar e aproveitar
programas de mobilidade a preços mais baratos, não pode ficar alojado em pousadas
com boas condições? Pedro Soares responde: “Não fazia sentido pensarmos num
projeto com menos qualidade que um espaço de hotelaria atual. Se se conseguiu uma
excelente remodelação; se se conseguiu
excelente qualidade, garantindo mais coisas
que o que era suposto, com mais valências e
mais oferta; porque não colocá-la ao serviço
dos jovens? Não ter possibilidades financeiras não pode ser impeditivo de usufruir de
experiências únicas e que vão marcar quem
passa por aqui para a vida ”, finaliza.

CINEMA

“OS CONSELHOS DA NOITE”

Primeiro filme totalmente rodado em Braga estreia a 2 de Abril

A

Chama-se “Os Conselhos
da Noite” e é realização
por José Oliveira, sendo
Tiago Aldeia o protagonista e Adolfo Luxúria Canibal personagem secundário desta história que tem
Braga como pano de fundo. O realizador
garante-nos que é a primeira vez que tal
acontece, embora haja registos de algumas obras cinematográficas que foram
rodadas na cidade dos Arcebispos, mas
nunca com esta dimensão.
A Revista SIM esteve à conversa com José Oliveira, que desvendas algumas curiosidades do filme
que estreia a nível nacional dia 2 de Abril – antes, o
Theatro Circo recebe a antestreia.
Qual o teu percurso académico e profissional,
que te levou até à realização deste filme?
Eu comecei na Escola Profissional de Braga, num
curso de multimédia, nos anos 2000. Nesse curso,
tinha uma cadeira de audiovisual com o professor
José Alberto Pinto, que foi muito importante para
mim. Ele também dava aulas no Porto, num curso de cinema, e ‘puxou-me para lá’, onde acabei
por estudar [Escola Artística do Porto]. Comecei a
fazer filmes por brincadeira, depois de forma mais
séria, até chegar a este, que é a minha maior obra.
Qual a tua profissão?
Eu sou formador de cinema, numa escola em Lisboa.
Quais as tuas referências?
Vejo de tudo. Por exemplo, Scorsese, Clint Estwood, não consigo dizer apenas uma referência.
Como surgiu a possibilidade de fazer este filme, o primeiro em Braga, sobre Braga?
É o primeiro no sentido em que é feito por pessoas de Braga, eu e o João Palhares que escreveu
o filme comigo. Conhecemos a cidade profundamente, conhecemos os sítios, os costumes e tradições. Já se fizeram filmes em Braga, por pessoas
‘de fora’, que aproveitavam a cidade como cenário
apenas. “Os Conselhos da Noite” não é como um
postal turístico; mostra espaços pouco conhecidos, que os bracarenses conhecem, e que vai ser
visto em todo o país. Penso que é uma excelente
promoção da cidade.

Foi fácil arranjar financiamento?
Não, nada fácil. Escrevemos o filme em 2014 e
só filmámos em 2019. Estivemos na corda bamba, atá que vencemos um concurso em 2018, filmámos no ano passado e estreia este ano. É um
filme com mais personagens, com mais cenários,
com uma narrativa mais ‘intrincada’ que os que
eu já tinha feito atá agora. Foi uma excelente
experiência, que me permitiu conhecer pessoas
extraordinárias da cidade que eu ainda não conhecia, como o Adolfo Luxúria Canibal, dos Mão
Morta; a Marta Carvalho, que é a atriz principal, o
Camilo Silva, o José Miguel Braga… Muitas vezes,
no cinema português, quando se vai filmar a uma
cidade fora de Lisboa, leva-se equipa, atores,
tudo… Eu preferi fazer tudo com pessoas daqui,
com a prata da casa. Inclusive, com a música de
Braga, dos Mão Morta, ao Filipe Palas, Fernando
Fernandes…

Quais as principais dificuldades que encontraste?
Apesar de termos algum budget, não muito [risos], gostava de ter tido mais tempo para filmar
e trabalho com os atores… bem, no cinema é
mesmo assim: há prazos e tens de cumprir. São
as regras do jogo.
Vai ser o feedback deste filme que vai definir
o que vais fazer no futuro?
Não sei [risos]. O que eu gostava mesmo é que as
pessoas de Braga fossem ver o filme, porque foi
feito com paixão e com verdade. Se mais pessoas
fossem ver o filme, fora daqui, penso que iriam ficar com uma ideia diferente da imagem que têm
de Braga. Há uma energia genuína e selvagem,
até mais que a que vejo em Lisboa – porque moro
lá e posso comparar, que é mais elitista. Tenho
mais projetos na gaveta gostava de os poder filmar.

Quem apoiou este projeto?

Onde é que as pessoas poderão ver o filme?

A Câmara Municipal de Braga foi muito importante neste processo, deu um bom empurrão.
Tive apoio de outras instituições e empresas da
cidade.

Estreia em todo o país dia 2. Em Braga, vai estar
no Braga Parque, no Nova Arcada; vai ter a antestreia dia 30 de Março no Theatro Circo. A primeira ‘aparição’ pública será no Fantasporto, no
início de Março.

FICHA TÉCNICA:
Realização: José Oliveira
Argumento: José Oliveira e João Palhares
Sinopse: Roberto, jornalista retirado e desiludido com o seu passado, acaba de largar o trabalho no campo numa quinta alentejana e regressa à sua
cidade natal, Braga. No entanto, ao regressar, sente uma forte energia na
cidade e entre viagens ao passado e uma intensa vida noturna, um novo
capítulo se abre.
Elenco: Adolfo Luxúria Canibal, Arlete de Sousa, José Lopes, José Topa,
Manuel Teixeira, Marta Carvalho, Tiago Aldeia
Produção: The Stone and The Plot (Daniel Pereira)
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A NutriBio inaugurou as novas instalações em
São Paio d’Arcos – Braga, mais um passo no
crescimento da empresa, uma das maiores a nível nacional na área da suplementação alimentar. Além da zona de loja, dispõe de dois gabinetes para a realização do Bioteste (que avalia
os níveis de vitaminas, minerais, aminoácidos

e coenzimas do seu corpo, permitindo ao profissional indicar a suplementação mais indicada para si) e do BioIntolerâncias (um teste que
analisa 565 alimentos, indicando qual o grau de
tolerância ou intolerância que tem a cada um
deles). No novo espaço, foi possível criar um
centro logístico de excelência, para dar resposta

à crescente procura destes produtos no mercado online e reforçar o posicionamento da NutriBio como sinónimo de conhecimento, segurança e profissionalismo. À sua disposição tem
uma equipa de profissionais dedicados e 100%
empenhados em ajudá-lo(a) a ter uma vida mais
saudável!

LOJA 1 E CENTRO LOGÍSTICO
Avenida da Independência, nº 44 – São Paio D’Arcos
4705-338 Braga
Horário:
De segunda a sexta-feira, das 10:00 às 20:00
Sábado, das 10:00 às 18:00
LOJA 2
Minho Center – Av. Robert Smith – 4715-249 – Braga
Horário:
Segunda-feira a sábado, das 10:00h às 23:00h
Domingo das 10:00h às 22:00h
253 087 021
911 543 282
geral@nutribio.pt
www.nutribio.pt

nutribio.pt

M Ú S I CA

FILIPE CUNHA, MAESTRO E DIRETOR MUSICAL
DA ORQUESTRA FILARMÓNICA DE BRAGA

F

ormada em 2014, especificamente para o projeto “Canções de Abril”, Orquestra Filarmónica de Braga feito um
percurso importante, no sentido de se tornar ‘a’ orquestra
da cidade, com concertos regulares, todos
os meses. Essa é a ambição do Maestro Filipe Cunha, que dirige um conjunto talentoso
de músicos de Braga ou com ligação a Braga,
através do Curso de Música da Universidade do Minho e do Conservatório Calouste
Gulbenkian. Estivemos com Filipe Cunha
na Junta de Freguesia de Nogueiró, onde
decorrem os ensaios, todas as sextas feiras
à noite, um momento que antecedeu a atuação no Theatro Circo, no âmbito do “Tributo a Zeca Afonso” inserido no espetáculo
Convergências Portugal/Galiza. Apesar de
ter alguns concertos anuais, fruto do protocolo com o Município de Braga, a orquestra
trabalha por projeto/concerto. Com sucesso, diga-se, como é exemplo a recente viagem à China, onde apresentou o espetáculo
“Strauss & Friends” em sete cidades durante
o final de Dezembro e início de Janeiro.

A Orquestra Filarmónica de Braga faz parte
de alguma associação ou grupo?
Sim, a Orquestra Filarmónica de Braga foi criada no seio da associação Canto Daqui, que é
um grupo de música tradicional com mais de
35 anos. Curiosamente, começámos a colaborar para apresentar justamente o concerto que
acabámos de fazer no Theatro Circo, de homenagem a José Afonso. Vimos que era bom dar
continuidade ao projeto e continuámos como
departamento cultural da associação.
Quem são e quantos são os músicos da Orquestra Filarmónica de Braga?
A nossa formação global tem cerca de 50 a
55 elementos, dependendo do repertório a
apresentar. Por exemplo, para determinadas
sinfonias de Mozart não temos necessidade de
trombone, tuba nem percussão, podendo ser
dispensados alguns elementos da orquestra.
É um número que lhe agrada?
Neste momento, somos autossuficientes com
este número de músicos, atendendo ao facto
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de termos dentro do grupo instrumentos usados mais pontualmente, como a harpa, o piano,
algumas percussões – que costumam ser quatro, mas há obras que requerem cinco ou seis.
Podemos tocar todo o tipo de repertório. Naturalmente, se fosse uma orquestra com 80 músicos, teria um reforço grande, principalmente
nas cordas. Isso implicaria outro cachet.
Braga está a preparar a candidatura a Capital Europeia da Cultura de 2027 e é, neste momento, Capital da Cultura do Eixo

Atlântico. De que forma é que a Orquestra
quer estar representada?
No ano passado, enviamos uma comunicação
a mostrarmo-nos totalmente disponíveis para
fazermos parte. Aguardamos que nos deem
essa oportunidade. Como orquestra, poderemos ser uma mais-valia cultural, ao nível da
oferta de música clássica. Aliás, a cidade tem
imensos grupos de grande qualidade. Seria
uma boa oportunidade para termos uma presença regular em Braga.

M Ú S I CA

“Os jovens licenciados precisam de mais
oportunidades para trabalharem em
orquestra”

Os músicos não andam aqui por carolice…
Não, claro que não. Os músicos são ressarcidos por concerto e por projeto. É pouco, muito
aquém do que deveria ser, infelizmente. Eles
aceitam fazer parte deste projeto pelo carinho
que têm pela Orquestra Filarmónica de Braga e
pela oportunidade de trabalho. Se formos a ver,
não há muitas oportunidades de trabalho em
orquestra na nossa cidade e na região. Há algumas orquestras, mas já têm o seu staff completo;
os pagamentos são baixos e, muitas vezes, chegam tarde, a 60 ou 90 dias. Por isso, precisamos
mais trabalho. Aliás, é isso que eu digo desde o
início: não pedimos que nos deem dinheiro, pedimos que nos deem trabalho.
Porquê que decidiram criar a Orquestra Filarmónica de Braga, em 2014?
Em primeiro lugar, porque em Braga não havia
este tipo de oferta. Existiam alguns grupos mais
pequenos, como a Camerata Bracarense ou a
Orquestra de Câmara do Distrito de Braga, mas
nós achávamos que a cidade merecia ter uma
orquestra grande. O outro objetivo era dar a
possibilidade a jovens músico, talentosos, de terem trabalho. Há cerca de 40 ou 50 licenciados
por ano, que saem do curso de Música da Universidade do Minho, que precisam de ter oportunidades de se mostrarem e terem trabalho.
Há a alternativa das bandas.
Por exemplo, no que diz respeito aos sopros, todos eles ou quase todos tocam e ‘fazem vida’ nas
bandas de música. Tocam, dão aulas nas escolas,
eu próprio dou aulas em escolas de banda. Acho
que é fundamental ter essa criatividade e flexibilidade de procurar trabalho noutros locais.
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Sendo Braga a terceira cidade do país, deveria haver mais reconhecimento do vosso
trabalho?
Podíamos ter uma orquestra com uma atividade
mais regular, é esse o nosso objetivo, mas estamos a crescer e a ganhar o nosso espaço, na cidade de Braga. Temos protocolo com o Município de Braga e estamos em boas condições para
responder na ‘ilustração’ de eventos públicos,
mas também de índole mais privada. Por exemplo, quando alguém organiza um congresso no
Altice Forum Braga, também somos chamados
a atuar. Tudo isto dá-nos calendário, que gostávamos que fosse maior. Era bom que fosse, pelo
menos, um concerto por mês… era importante
termos respostas positivas ao nível dos agentes
culturais e dos eventos que a cidade organiza.
Gostava que olhassem para nós com carinho,
porque damos oportunidade de trabalho a muitos jovens recém licenciados, alguns já professores, que precisam disto para fazerem ‘vida de
músico’.
Não é só treinar, também é preciso jogar.
Sim, sem dúvida. Maioritariamente, a nossa
composição são jovens da cidade ou que vieram para cá estudar e ficaram a morar, mas que
precisam de mais oportunidades, porque talento não falta.
Há cidades do país, bem mais pequenas, que
têm uma orquestra filarmónica há muitos
anos, décadas até.
Nós lutamos por uma coisa que outras cidades
mais pequenas já têm. Se ficou para trás, tem
agora oportunidade de recuperar e chegar-se
à frente. Felizmente, temos muita qualidade
para demonstrar. Recentemente, estivemos na

China, em digressão, a fazer o concerto de Ano
Novo em sete cidades. A organização chinesa ficou encantada com as atuações e fizeram
questão de enviar uma carta ao presidente da
câmara municipal de Braga, dr. Ricardo Rio,
enaltecendo a qualidade e brilhantismo que a
orquestra teve nos concertos e dizendo-lhe que
ele deve continuar a apoiar e que Braga merece
ter uma orquestra fantástica como esta. Enche-nos de orgulho, porque ensaiamos muito e trabalhamos muito para termos bons resultados.
Faltam mecenas nesta área?
Também faltam. Naturalmente, estamos abertos
a que as empresas de Braga nos patrocinassem
e apoiassem. Quando estávamos a preparar a
viagem à China, lançámos o desafio a algumas
empresas e houve duas que nos ajudaram: a Primavera e a Metalomecânica O Feliz. São coisas
mais pontuais.
O que falta?
Temos de começar a ter mais visibilidade, mais
concertos na cidade, para que as pessoas possam ver-nos mais vezes. A verdade é que, quando temos concertos, temos casa cheia; quando é
ao ar livre, as praças estão cheias. Necessitamos
de estar mais próximos do público. Nós desenvolvemos repertório adequado ao momento:
estamos agora a preparar José Afonso; na China, fizemos Strauss; em Outubro fizemos Mozart, em Novembro, no Forum Braga, fizemos
compositores russos… temos essa flexibilidade.
Tanto em repertório como número de elementos, ajustando-os em função do momento. Não
fazemos apenas música clássica, mas também
pop ou rock – não é vergonha nenhuma uma
orquestra tocar um ou dois temas mais ligeiros.

D E S P O RTO

GVERREIROS SÃO BICAMPEÕES DO
MUNDO DE FUTEBOL DE PRAIA

A

aventura da revalidação do título começou com uma vitória,
por 6-4, frente ao Flamengo,
do Brasil. Bruno Xavier, Filipe
(2), Jordan Santos (2) e Léo
Martins foram os marcadores
de serviços da equipa treinada por Bruno Torres. Seguiu-se o Grasshopper, da Suiça, por 8-3,
com Bokinha (2), Jordan (2), Bruno Torres (que
é treinador e jogador, em simultâneo), Filipe (2)
e de Bê Martins a fazerem balançar as redes adversárias. Em descompressão, com a qualificação garantida, o SC Braga acabou por sair derrotado do terceiro jogo da fase de grupos frente
ao Spartak de Moscovo, por 6-4. Jordan Santos,
André Lourenço, Léo Martins e Bruno Xavier
ainda deram alguma esperança ao conjunto arsenalista, mas o mais importante veio a seguir.
Na meia-final, frente ao Tokyo Verdy, a formação
bracarense voltou a exibir-se em grande nível,
conquistando o direito a revalidar o título, após
uma vitória por 7-2 (Léo Martins, Bruno Xavier,
Bruno Torres, Bê Martins 2, Bokinha e Filipe foram os autores dos golos).

giu a final. Como sempre, os bracarenses entraram com tudo e chegaram a um parcial de 5-0,
numa demonstração incrível de superioridade!
O resultado final foi 8-3 e o inédito bicampeonato na modalidade (de forma consecutiva, já
que o Lokomiotiv é bicampeão em anos intercalados). Para a história, ficam Jordan Santos (2),
Rafael Padilha, Bruno Xavier, Bê Martins, André
Lourenço, Léo Martins e Filipe como marcadores dos golos de mais um momento histórico
para o clube.

Na grande final, os Gverreiros puderam vingar a
derrota da fase de grupos, já que o Spartak atin-

A equipa foi recebida na Câmara Municipal de
Braga pelo executivo, um momento que se tem
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repetido para a equipa de futebol de praia, tal
a quantidade de títulos conquistados nos últimos anos. António Salvador, líder bracarense,
destacou a “honra enorme em representar não
apenas o SC Braga, mas a cidade e esta região.
Muitos deles não nasceram aqui, mas respeitam
o clube de uma forma de que me orgulho imenso. É uma emoção poder estar aqui de novo”, referiu o presidente dos Gverreiros. Bruno Torres,
o técnico arsenalista, destacou o “orgulho muito
grande representar este clube” e o “amor que
cresce ano após ano, não só pelas conquistas
que, felizmente, têm sido muitas, mas também
pelas relações humanas que se criam e fortaleceram”.
Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga,
lembrou que “quando o clube apostou no futebol de praia, algumas pessoas olharam essa
aposta com desdém, mas a prova de que era
certa está aqui. Braga fez uma aposta forte para
responder à procura por esta modalidade, com
novas infraestruturas que servem para suportar
a modalidade”, referiu, lembrando a construção
de um campo de futebol de praia no renovado
Parque da Rodovia. E finalizou com uma mensagem de ambição: “Esta é a melhor forma de
iniciar as comemorações do centenário”.

M OTO R E S

TESLA P100D ELECTRIC GT

O DESAFIO ELÉTRICO DE RICARDO GOMES

R

icardo Gomes foi o piloto escolhido para pilotar o primeiro
Tesla P100D Electric GT, com o
qual vai competir no Campeonato de Portugal de Montanha,
em 2020. O piloto do Team
Acrescentar mostra-se entusiasmado pela
possibilidade de conduzir este carro, desenvolvido pela SPV Racing, que conta com números
impressionantes: motorização totalmente elétrica, com uma potência de 778cv, transmissão
integral automática e uma impressionante capacidade de aceleração que o leva dos 0 aos
100 Km/h em apenas 2,1 segundos! Ricardo
Gomes já definiu as provas em que quer participar: 7-8 Março – Rampa Porca de Murça;
21-22 Março – Rampa PêQuêPê Arrábida; 4-5
Abril – Rampa da Penha; 9-10 Maio – Rampa
Internacional de Boticas (Campeonato da Europa FIA); 30-31 Maio – Rampa Serra da Estrela; 4-5 Julho – Rampa de Santa Marta; 18-19
Julho – Rampa do Caramulo; 26-27 Setembro
– Rampa de Boticas e 10-11 Outubro – Rampa
Internacional da Falperra (FIA Hill Climb Masters).
A Revista SIM quis saber mais sobre esta nova
aventura, que explicamos em cinco perguntas:
Revista SIM – Explica-nos, em linhas gerais,
qual a diferença entre um GT elétrico e um
GT com motor de explosão, não só em termos de motorização, mas também caixa de
velocidades e suspensão.
Ricardo Gomes – Bem, as diferenças são muitas. Este EGT é um carro com uma potência de
cerca de 778cv e um binário sempre disponível
de aproximadamente 10.000 nm. Comparativamente aos tradicionais GT’s, dependendo do
modelo e motorização, falamos de carro que
andam entre os 400 e os 600 cv de potência
e um binário máximo de 7.000 nm. Já o peso
é bastante diferente, pois um tradicional GT a
combustão pesará mo máximo cerca de 1.100
Kg e o EGT pesa 1.800 Kg, sobretudo devido
às baterias. Tal facto leva a uma necessária readaptação e estilo de condução. A transferência
de massas neste carro sente-se bastante mais
e o estilo de pilotagem deve tender a eliminar
este fator, pelo que teremos de conduzir este
carro 100% elétrico de uma forma muito mais
fluída, do que os tradicionais GT’s. Quanto
à caixa de velocidade ela simplesmente não
existe nestes modelos 100% eléctricos, existindo isso sim um motor auxiliar a cada roda,
que distribui a potência de forma imediata e
igual ao solo, sendo por isso o Tesla E GT considerado um carro de quatro rodas motrizes.
A suspensão é uma Ohlins competicion, que
normalmente equipa viaturas de competição
de alta performance e, também por isso, totalmente distintas das suspensões do carro de
série que estamos já habituados a ver nas ruas.

26 · MARÇO · 2020

Sendo um carro com todo o binário quando
carregas no acelerador a fundo, vai haver
algum trabalho específico da tua parte no
controlo e estabilidade no arranque? Quais
as primeiras impressões que tens dos primeiros treinos?
Essa é talvez a parte mais exigente para o piloto. Efetivamente, as forças G’s atingidas num
bom arranque podem atingir os 3,7 G’s e isso
implica uma preparação e concentração muito
grandes. O melhor registo efetuado pelo Tesla
E GT eleva-o a um patamar acima dos registos
de arranque de um F1, atingindo dos 0 aos 100
km/h em apenas 1,9 segundos. Estes números
demonstram que o carro é, por vezes, mais rápido do que o nosso pensamento e isso exige
que o piloto antecipe todas as reações. Temos
que mudar o mind set para conduzir de forma
eficaz este carro. Nos primeiros treinos o carro
revelou-se muitíssimo eficaz. É um carro rápido, muito imediato e com capacidades muito
acima da média; temos que estar muito bem
preparados para o conduzir.
Como surgiu a possibilidade de seres o primeiro piloto Tesla?
Este foi na realidade um projeto que conheci
há cerca de 2 anos, no circuito de Ascari, no sul
de Espanha, onde pela primeira vez contactei
com o tesla E GT e com esta equipa da CDS Engineering. Desde logo apaixonei-me pelo projeto e pela performance do carro. E o facto de
saber que o desenvolvimento do mesmo carecia ainda de maturação, penso que me atraiu
ainda mais. Desde então fui acompanhando
este inovador projeto, partilhando experiências e know-how com a equipa, até que muito
recentemente chegou o convite para poder
estrear em Portugal, pela primeira vez a nível

mundial, o Tesla E GT. Foi uma surpresa muito
boa e um orgulho enorme. Foi graças à vontade
e ao empenho dos meus parceiros e sponsors
deste projeto, sobretudo o Grupo Acrescentar,
que foi possível viabilizá-lo e trazer este carro e
este projeto para Portugal e para o Campeonato de Portugal de Montanha em 2020.
Referiste que a Acrescentar foi decisiva
neste projeto. De que forma?
Sim, efetivamente o Grupo Acrescentar foi fundamental neste objetivo. Partilhando dos mesmos valores de inovação e de sustentabilidade,
desde logo o Pedro Ferreira e a Sara Ferreira,
CEO’s do Grupo Acrescentar, acreditaram
nas bases deste projeto e assumiram também
como seu o objetivo de colocar a competir o
primeiro Tesla E GT em Portugal. É da força da
convicção que este projeto se torna real e eles
são um extraordinário exemplo disso mesmo.
Qual o objetivo para este ano? Vai haver
mais carros a competir em 2020?
Não sei se existirão mais carros elétricos a competir em Portugal este ano. Honestamente, espero que existam mais carros, quer em 2020,
quer nos anos seguintes, pois estou convicto
que o futuro da competição automóvel em
Portugal e no mundo deverá tender cada vez
mais para projetos alternativos, elétricos ou outros, que demonstrem ser igualmente competitivos e de alta performance. O nosso objetivo
com o Tesla E GT, no Campeonato de Portugal
de Montanha está bem definido e delineado:
preparamo-nos para ganhar a categoria onde
estivermos enquadrados e bater os tempos dos
carros de categoria GT tradicionais, com motor
a combustão.
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R EG I ÃO

“TUB SÃO EXEMPLO A NÍVEL NACIONAL”

P

elo sexto ano consecutivo,
os Transportes Urbanos de
Braga (TUB) apresentaram
resultados positivos, com um
aumento de 6,22% da receita
e um crescimento de clientes
de 3,99%, tendo mesmo ultrapassado a barreira dos 12 milhões e 400 mil de passageiros transportados em 2019.
Com o congelamento de tarifários desde
2014, a empresa municipal fechou o ano
transato com uma receita total superior a
7,2 milhões de euros, resultante do aumento
da venda de títulos em cerca de 6,5 milhões
de euros (mais 4,66%) e do incremento do
aluguer de viaturas que superou os 722 mil
euros (mais 22.86%) face ao ano anterior. Em
2019, os TUB fecharam o ano com um resultado líquido positivo superior a 153 mil euros, percorreram 6,1 milhões de quilómetros,
tendo prestado mais de 399 mil horas de
serviço público e em 64 dias do ano passado
ultrapassaram mesmo os 50 mil passageiros
transportados num só dia.
“Os TUB são um exemplo a nível nacional ao
apresentar um crescimento contínuo e sustentado ao longo dos últimos seis anos. Esta
empresa tem feito um percurso verdadeiramente notável no sector que se traduz, ano

30 · MARÇO · 2020

após ano, no aumento do número de passageiros, no aumento de receita, na redução de custos de operação e manutenção e
nos números excecionais no desempenho e
cumprimento das obrigações sem que, para
isso, seja necessário penalizar os utilizadores
com aumento de tarifários”, enalteceu Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal
de Braga, durante a sessão de apresentação
dos resultados de 2019 dos TUB, que decorreu esta Quarta-feira.
Lembrando que estes números “não aparecem por milagre”, Ricardo Rio elogiou a dinâmica e o empenho da administração dos
TUB e de todos os seus colaboradores na
“interação do seu serviço com a sociedade,
empenhando-se sempre em responder de
forma cabal às reais necessidades dos cidadãos”.
Nesta apresentação dos resultados, que
esteve a cargo de Teotónio dos Santos, administrador dos TUB, Ricardo Rio deu conta
de um “fator diferenciador e bem demonstrativo dessa constante preocupação de ligação” entre empresa com o quotidiano da
Cidade. “A linha 95 que faz a ligação entre
o ‘Minho Center’ e o ‘Nova Arcada’, transportou mais de um milhão de passageiros.
Uma linha criada em 2016 e que em apenas

4 anos atingiu este número de utilizadores é
a demonstração da correspondência entre o
serviço prestado pela empresa às dinâmicas
e necessidades concretas dos Bracarenses,
ajustando o seu serviço aos novos polos de
vitalidade económica e a novos fatores de
atratividade da Cidade”, vincou o Autarca,
garantindo que, no futuro, os TUB vão continuar a acompanhar o desenvolvimento urbano da Cidade. Quanto aos EUB – Estacionamentos Urbanos de Braga, a nova área de
atuação dos TUB para fiscalizar o estacionamento pago à superfície na Cidade, Teotónio dos Santos explicou que em 2019 foram
emitidas 580 avenças para moradores, 256
para comerciantes e 10 para viaturas elétricas. Desde que entraram em funcionamento, os EUB registaram uma receita superior
a 59 mil euros nos paquímetros, 3100 euros
na aplicação ‘Via Verde Estacionar’, 240 euros na aplicação ‘iParque’ e quase 23 mil euros em pagamentos de avisos.
Com 345 colaboradores e 136 viaturas, os
TUB possuem uma rede de 301 quilómetros
e mais de 1860 paragens. Em 2017, os autocarros efetuaram 592.363 mil viagens, apresentando uma taxa de serviços efetuados na
ordem dos 99.91%.

R EG I ÃO

INOVAÇÃO SOCIAL CHEGA A BRAGA
COM O HUMAN POWER HUB

A

Inovação Social chegou a Braga para preparar o futuro da Cidade. Com o Human Power Hub, instalado
no edifício do Castelo, Braga ganha outra dimensão
no que ao empreendedorismo social diz respeito em
colaboração com as instituições da sociedade civil e
públicas, com a comunidade empresarial e, sobretudo, com as pessoas.
O Human Power Hub é um projeto inovador de apoio à aceleração
e incubação de ideias empreendedoras orientadas para o impacto
social. Tutelado pela Fundação Bracara Augusta, este Centro de
Inovação Social está centrado nas pessoas e vocacionado para projetos de base social que cumpram os objetivos de desenvolvimento
sustentável. “Ao longo dos últimos anos, Braga tem procurado ser
um catalisador de uma dimensão a que chamamos ‘quádrupla hélice’, ao envolver e comprometer nas mais diversas áreas da gestão
municipal os agentes mais relevantes em termos locais como as universidades, o tecido empresarial, passando pelos poderes públicos e
pela generalidade dos cidadãos. Esse tem sido o segredo do nosso
sucesso, que é conseguirmos partilhar uma visão comum e alicerçada numa estratégia em que todos assumem uma responsabilidade”,
referiu Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, durante a cerimónia que contou com a presença do secretário de Estado do Planeamento, José Mendes. O Human Power Hub é o projeto
integrado na área social que desenvolve ações à capacitação e incubação de novas ideias, promovendo a produção de conhecimento e

o desenvolvimento da estratégia municipal de responsabilidade social corporativa. Desde 2019 já foram desenvolvidas 2800 ações e 70
iniciativas de impacto social, incluindo já a incubação de vários projetos. “Queremos que Braga seja continuamente referenciada como
um território de inovação, de pujança económica, de crescimento
e de oportunidades. Mas queremos que isso seja devidamente balanceado com o este compromisso com a qualidade de vida, com o
bem-estar dos cidadãos e onde ninguém se sinta excluído”, concluiu
Ricardo Rio.

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA XIII BIENAL DE
PINTURA DO EIXO ATLÂNTICO

D

ecorrem até 19 de Abril as inscrições para a XIII
Bienal de Pintura do Eixo Atlântico, uma iniciativa
que visa estimular a criação artística e o intercâmbio cultural no Noroeste Peninsular. As inscrições
devem ser feitas no portal do Eixo Atlântico (https://www.eixoatlantico.com/bienal-de-pintura-2020), onde está também disponível o regulamento do concurso.
Conscientes de que a cultura ocupa um lugar central na construção
e desenvolvimento da Eurorregião e do seu sistema urbano, a Bienal
de Pintura do Eixo Atlântico constitui um dos programas de maior
êxito e participação. Este programa, com já mais de 20 anos, estimula a criação artística, possibilitando simultaneamente o intercâmbio
cultural e o conhecimento de artistas, que no Noroeste Peninsular
constituem uma contribuição extraordinariamente viva e dinâmica
no panorama cultural europeu.
O concurso inclui o prémio de Novos Talentos Luso – Galaicos que
pretende estimular o esforço e a criatividade dos mais jovens. A mostra desta XIII edição da Bienal de Pintura terá lugar em Braga no mês
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de Janeiro do próximo ano, percorrendo posteriormente as várias
cidades que integram o Eixo Atlântico.
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WESTWAY LAB ANUNCIA PRIMEIROS NOMES
EM 7 0 EDIÇÃO QUE LIGA A MÚSICA AO CINEMA

A

7ª edição do Westway LAB
(15 a 18 abril) vai propor um
foco sobre filmes-concerto,
promovendo a dimensão
audiovisual como uma forte
experiência imersiva a ser
vivida nos dias do festival. O filme Surdina,
do realizador vimaranense Rodrigos Areias,
será projetado em estreia no grande ecrã a
18 de abril, acompanhado ao vivo por banda
sonora de Tó Trips. No dia anterior (17 abril),
igual exercício será interpretado pelos Mão
Morta em versão Redux para o filme A Casa
na Praça Trubnaia, obra-prima do cineasta
soviético Boris Barnet. A música ganha assim maior amplitude em palco com a ajuda do cinema. Não é a primeira vez que o
Westway LAB se associa ao cinema, tendo
recebido uma seleção especial de curtas relacionadas com a música com curadoria do
SXSW Film em 2016.
No que diz respeito às Conferências, o
Westway LAB congratula-se por acolher,
como seu keynote speaker internacional
2020, o agente Rob Challice da Paradigm
Agency (Billy Bragg, Bon Iver, Ezra Furman,
John Grant, Warpaint, Sufjan Stevens e
outros). Rob junta-se a uma longa lista de
keynotes das edições anteriores que inclui
Peter Jenner (Syd Barrett’s Pink Floyd, T.
Rex, The Clash), Keith Harris (Stevie Wonder), Helen Smith (IMPALA), Daryl Bamonte
(Depeche Mode / The Cure / Schubert Music Publishing), Charles Caldas (MERLIN) e
David Ferreira (EMI-Valentim de Carvalho).
As restantes conferências, que decorrem no
Palácio Vila Flor, terão como eixos as conferências Westway PRO, INES e WHY Portugal Event, estas últimas em parceria com o
gabinete de exportação da indústria da música portuguesa.
A lista completa de concertos de músicos
nacionais e estrangeiros será anunciada em
breve - concorreram mais de 1200 bandas
ao Open Call dos City Showcases - mas já
estão confirmadas presenças de nomes importantes nos seus países de origem como
Misia Furtak (PO), AKA Neomi (SI), Carnival Youth (LV) ou Hickeys (ES), bem como
bandas das redes ETEP (European Talent
Exchange Programme) e INES (Innovation
Network of European Showcases) da qual o
Westway LAB é membro fundador. Os City
Showcases, que acontecem em vários locais
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da cidade de Guimarães, serão ligados pelo
mítico comboio urbano do Westway LAB.
Outra novidade desta edição será o Palco
Antena 3 que apresentará bandas com a
curadoria da equipa desta estação de rádio,
numa noite (17 abril) em que também decorrerá o WHY Portugal Event.
Como se os showcases e conferências não
bastassem, as residências artísticas multinacionais do Westway LAB acolhem, uma semana antes do evento, 8 artistas no Centro
de Criação de Candoso (Guimarães), para
criarem nova música juntos e revelarem os
frutos da sua colaboração no festival. Em
anos prévios, estas residências internacionalizaram e deram origem a projetos como
The Melonas, que junta o artista portuense
We Bless This Mess com os húngaros Ivan
and the Parasol na nova banda que criaram
após o encontro artístico em Guimarães,
tendo gravado em Budapest e circulado
pela Hungria.
O Westway LAB, primeiro showcase festival
em Portugal, é uma plataforma única que
reúne a criação, o pensamento e os produtos da música a novos públicos nacionais e
internacionais. Foi o primeiro festival português a entrar proativamente na rede ETEP
- European Talent Exchange Programme,
projeto fundado pelo Eurosonic, resultando na concretização do convite a Portugal

como país destaque no Eurosonic em 2017
– só nesse ano foram internacionalizados 23
artistas na Holanda, com muitos a circular
pela primeira vez noutros países e festivais
como resultado desta missão pioneira. Mas
o Westway é um LABoratório que esteve
também na génese de dois novos projetos
Europeus: o projeto INES - Innovation Network of European Showcases (Europa Criativa), que internacionaliza 10 novos artistas
portugueses por ano, bem como o projeto
Europe in Synch (Music Moves Europe) lançado pela AMAEI - Associação de Músicos
Artistas e Editoras Independentes.
O Westway LAB disponibiliza a partir desta data o Early Bird para assistir a todos os
concertos da sua 7ª edição, estando disponível pelo valor de 10 euros (limitado às
primeiras 200 unidades) nas bilheteiras do
Centro Cultural Vila Flor (CCVF), Centro
Internacional das Artes José de Guimarães
(CIAJG), Casa da Memória de Guimarães
(CDMG) e Loja Oficina (LO), bem como nas
lojas Fnac e online em www.westwaylab.
com, www.ccvf.pt e oficina.bol.pt. Após esgotar o Early Bird, o passe do festival terá um
custo de 15 euros. Os registos PRO para participar nas conferências do Westway LAB
podem ser realizados online no sítio www.
westwaylab.com.

253 611 100
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EM FAMALICÃO,
O CARNAVAL NÃO TEM IDADE

A

pesar de ter participado “por
carolice”, a fatiota de Cruella de Vil valeu à famalicense Flor Araújo o prémio de
“Melhor Fantasia” do Carnaval Sénior, iniciativa que
todos os anos antecipa a grande noite de
Carnaval que se vive em Vila Nova de Famalicão.
A professora aposentada esteve entre as
cerca de 800 pessoas que esta segunda-feira à tarde participaram no desfile promovido pela autarquia famalicense.
Criatividade, convívio e animação não falta-
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ram, numa tarde de muita festa onde mais
uma vez ficou comprovado que em Famalicão o Carnaval é vivido dos 8 aos 80 e sempre com muita folia.
Quem nunca perde esta festa é o presidente
da Câmara Municipal, Paulo Cunha. “É bom
ver os nossos maiores tão contagiados pelo
espírito carnavalesco e é bom perceber que
aqui em Famalicão todos se envolvem nesta
festa tão transversal e espontânea. Quando
se olha para eles ninguém adivinha as suas
idades”, disse o edil.
De resto, refira-se ainda que o prémio “O
Mais Folião” foi para o grupo das Piscinas de

Oliveira São Mateus. Os seniores do Centro
de Convívio de Famalicão arrecadaram o
prémio de “Melhor Grupo”, enquanto que o
grupo do Lar S. João de Deus/Jorge Reis foi
galardoado com o prémio de “Melhor Tema”.
Recorde-se que os festejos carnavalescos
em Famalicão arrancaram na passada sexta-feira, dia 21, com o desfile de quase 3500
crianças pelas ruas da cidade. Depois da
grande festa desta segunda-feira à noite, o
Carnaval de Famalicão encerra esta terça-feira com a tradição ancestral da “Queima
do Galheiro”, na freguesia de Fradelos.

R EG I ÃO

ALIANÇA ARTESANAL APRESENTOU LINHA PARA
BATIZADOS, COMUNHÕES E CASAMENTOS

A

nova coleção de ‘Produtos
Aliança Artesanal’ é pensada
especialmente para os momentos mais simbólicos, como
batizados, comunhões e casamentos, com produtos criados
com todo o amor pelas mãos das bordadeiras
da Aliança Artesanal. É graças ao seu talento e
trabalho diário, ao longo dos 32 anos de existência da instituição, que é possível preservar
e manter viva a tradição secular dos Lenços de
Namorados. Um trabalho de grande esforço e
dedicação que está na origem da marca Namorar Portugal e da programação mais romântica do país. Cristina Lopes foi a responsável
por apresentar a nova linha lançada este ano,
vocacionada para cerimónias. “Decidimos passar os lenços para outros suportes e desta vez
escolhemos roupa de batizados, comunhões
e noivas. Temos lenços e toalhas de batizado,
bem como lembranças para cada um destes momentos especiais, como saquinhos de
cheiro e argolas para guardanapos”, explicou,
acrescentando que todos os produtos podem
ser personalizados em função dos gostos e necessidades dos clientes.
Um trabalho dedicado e meritório
A vereadora da Cultura do Município de Vila
Verde, Júlia Fernandes, teceu desde logo rasgados elogios e prestou o seu reconhecimento.
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“Nos momentos mais simbólicos e importantes da vida das pessoas”

“Não nos cansamos de agradecer todo o trabalho, todas as horas e dias de esforço para
criar estas obras de arte. Muitas estão aqui e
tantas outras na casa dos portugueses, constituindo um grande museu de Lenços de Namorados espalhado pelo país e pelo mundo”,
afirmou. Júlia Fernandes referiu que, apesar
da difícil realidade do artesanato em Portugal, com valores de IVA e impostos elevados,
as pessoas que trabalham na Aliança Artesanal vencem todas as contrariedades. “Têm
sabido manter o barco em alto mar, com toda
a força que é característica da mulher minhota, e estão agarradas ao leme para levar a
bom porto esta que é a melhor instituição do
país no artesanato relacionado com os Lenços de Namorados”, concluiu.

Presente na sessão de apresentação, o presidente do Município de Vila Verde, António
Vilela, enalteceu a “qualidade e excelente capacidade criativa” evidenciada em mais uma
coleção, que “engrandece os produtos Namorar Portugal, a Aliança Artesanal, o concelho
de Vila Verde e todo o país”. A marca Namorar
Portugal, que se tem afirmado cada vez mais
como uma referência nos mercados regionais,
nacionais e internacionais, tem origem no que
se faz na Aliança Artesanal e isso não passou
ao lado do autarca. “Olhando para aqui vemos
muita dedicação, muito trabalho, que espero
que se traduza em reconhecimento externo
pelo seu valor do ponto de vista cultural e económico”, destacou. Os produtos podem ser
personalizados à medida e ao gosto de cada
um numa coleção pensada para as ocasiões
especiais. “Nos momentos mais simbólicos e
importantes da vida das pessoas, como comunhões, batizados e casamentos, pode estar
presente o trabalho da Aliança Artesanal, das
pessoas que aqui trabalham”, aproveitou para
referir o edil.
Para terminar, os votos foram de um futuro risonho, sempre com o objetivo de que a marca
e os Lenços continuem a percorrer o mundo e
a conquistar cada vez mais pessoas e corações.

PARA UMA
MULHER
ATUAL
No Porta Sete, prepare-se para um tratamento de princesa.
Para começar, Lena Silva definiu um novo conceito de
beleza, totalmente personalizado e dedicado. Por isso,
sempre que fizer marcação, terá todo espaço só para si e
uma equipa dedicada a prestar-lhe os cuidados que merece.
Depois, pode usufruir de um conjunto de serviços premium,
pensados para si, como por exemplo, os serviços privados
de casamento, festas sociais e familiares, aniversários,
festas temáticas ou despedidas de solteira. Prepare-se para
um tratamento vip, que pode incluir um cocktail, música
ambiente ou até fotógrafo. Tudo para ir de encontro à
exclusividade que merece!
Lena Silva mudou o conceito de trabalho para ir de
encontro às necessidades da mulher atual, que gosta de
ter um momento de beleza relaxado, em que pode ouvir
música ou ler um livro enquanto cuida dos seus cabelos
ou das unhas. A remodelação do espaço, tornando-o mais
acolhedor e familiar, foi de encontro a esse ideal que definiu:
tratar cada cliente como uma princesa! Nesse sentido,
também a escolha de produtos cosméticos representa a
forma como pensamos no bem estar da cliente: a O’Right
é uma marca Taiwan 100% natural, vegan e ecológica, sem
qualquer tipo de químicos adicionados. Criada em 2002,
por Steven Ko, é constituída apenas por extratos de plantas
na sua composição e até a embalagem é feita de materiais
biodegradáveis, como frutas e vegetais.
Todas as Sextas-Feiras, das 17h às 20h, o Porta Sete tem
uma happy hours para clientes, um momento de troca
de experiências e de descontração, para iniciar o fim-desemana da melhor forma!

Rua do Peixoto, 7
4715-318 Braga
253 283 049
porta7lenasilva@gmail.com

PortaSe7e
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ETHEREAL
STATES OF
MIND
Economia circular, visão sustentável, pensamento local
– poderiam ser resumidas assim as tendências da Moda
atual. O bege e o branco, os materiais naturais como
a palha, e as técnicas manuais como o crochet foram
transversais a diversas coleções de Primavera/Verão,
numa clara chamada de atenção aos estilos de vida e de
consumo, à riqueza das manualidades e à profundidade
e mensagem dos tons neutros.

Chloe

Jil Sander

Yohji Yamamoto

Valentino

Dries van Noten

Marni

TROPICALIA
Nos últimos anos, com todas as contradições e hipocrisias
em que acaba sempre por cair, a Moda tem sido das mais
ativas arenas de discussão e defesa do pensamento verde
e da preservação de recursos. Em contagem decrescente
para salvar o mundo, os criadores mais relevantes do planeta têm-se juntado em relativo uníssono para abordar
estas questões na passerelle.

Stella McCartney
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A PENSAR NOS MOMENTOS MAIS
IMPORTANTES DA SUA VIDA!
Com mais de 20 anos de experiência na área, a A Paraíso Jóias mostrou-se ao mundo em Pevidém, Guimarães. Fruto do excelente
trabalho, reconhecimento e confiança dos seus clientes, a empresa começou a expandir-se para outras localizações, há cerca de
10 anos, conseguindo uma abrangência nacional, com presença física em Valença, Barcelos, Braga, Fafe, Famalicão, Maia, Gaia,
Alverca, Lisboa e Almada
A Paraíso Jóias comercializa ouro, prata e aço, relógios, vestuário, malas, calçado, acessórios de moda, entre outros artigos. Ao seu
dispor tem também o serviço de Penhores, uma solução interessante para quem necessita de dinheiro sem vender os seus valores
em ouro ou prata. O profissionalismo que a empresa tem demonstrado ao longo dos anos permitiu, também, criar a parceria com a
Western Union, serviço que permite enviar ou receber dinheiro para outro posto Western Union, em qualquer lugar do mundo. À
frente de uma equipa experiente e motivada está Joaquim Silva, gerente da Paraíso Jóias, um profissional reconhecido pela seriedade e profissionalismo.
Atualmente, a empresa está em várias localizações em todo o país e é PME Líder, uma distinção que demonstra a solidez da empresa e seriedade e profissionalismo da equipa que trabalha na Paraíso Jóias.
Visite-nos e conheça a nossa oferta!

Facebook/ Paraíso Jóias | www.paraisojoias.pt

BRAGA

GUIMARÃES

PEVIDÉM

PRADO

VN FAMALICÃO

BARCELOS

FAFE

Largo Stª Tecla Nº4 R/C
4715-047 - Braga
claudia.braga.santatecla@
paraisojoias.pt
253088755

Largo da República do Brasil
nº423 R/C S.Sebastião
4810-446 - Guimarães
vania.guimaraes@paraisojoias.pt
253 432 093

Rua Central
n.º 369 Selho S. Jorge
4835-314 – Guimarães
joaquim.gerencia@paraisojoias.pt
253 099 584

Rua Francisco Lopes Ferraz
Nº38 Loja Nº9 R/C
4730-450 - Prado
joana.prado@paraisojoias.pt
253 922 060

Rua Alves Roçadas Nº 43
4760-118 - Vila Nova de Famalicão
marcia.famalicao.santoantonio@
paraisojoias.pt
252 311 556

Av. Alcaides Faria nº 319
4750-106 - Barcelos
magda.barcelos@paraisojoias.pt
253 092 907

Rua Major Miguel Ferreira nº 8
4820-276 - Fafe
raquel.fafe@paraisojoias.pt
253 557 529

Certificados
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UNDER THE
SHEETS
Os ciclos históricos têm reiteradamente demonstrado
que o alarmismo global convida à introspeção, ao autoconhecimento e ao enaltecimento da sexualidade.
A linguagem da lingerie, decotes em sítios incomuns,
transparências e materiais que remetem diretamente à
roupa interior, foram referências transversais, que apelam a revelar fora o que está dentro.

No21

Gucci

Valentino

Alberta Ferretti

Emporio Armani

Balenciaga

CHROMATIC
EXPRESSIONISM
Menta, eucalipto, azeitona, musgo. Tangerina, toranja, laranja, coral. Açafrão, banana, canela, canário. Framboesa,
melancia, cereja. Areia, toupeira, cor do Sol à hora dourada. Lavanda, malva, azul à sombra de manhã. (Uma humilde ode às cores da estação)

Jacquemus
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SINTA O NOVO RITUAL
QUE A JEF TEM PARA OFERECER
Os ritmos quentes e cor vibrantes, característicos das tribos africanas e sul americanas, são
as propostas da JEF para a coleção masculina de Primavera/Verão SS2020. Esta nova coleção, destinada aos audazes e aventureiros, é composta por tecidos, cores e texturas que o
transportam, entre danças e lendas, para um verdadeiro RITUAL.
Através desta coleção, a marca JEF inicia 2020 com uma identidade tribalista, na qual cada
peça integra diferentes características dos rituais praticados nas regiões de Angola e da
Amazónia.
Se no passado, a marca já nos habituou ao uso de cores como o verde, vermelho e amarelo,
este ano essa paleta é complementada por tonalidades ferruginosas, tons-terra, ocres e argilosas. Por tudo isto, será seguro afirmar que a coleção RITUAL é uma viagem à cultura tribal,
com especial enfoque para os seus usos e costumes.
Nesta nova coleção, a JEF convida-o a uma imersão num mundo desconhecido e completamente novo, simultaneamente, antigo e repleto de tradições. Compreender este RITUAL,
é entender a origem da nossa cultura, o regresso às nossas raízes e ao momento em que tudo
começou. Compreender este RITUAL é sentir os pés descalços e a liberdade para sonhar,
numa dança de diferentes ritmos e coreografias.

Sendo uma coleção com raízes na terra, a RITUAL tem por base a sustentabilidade, algo passível de ser verificado no recurso a matérias-primas orgânicas, como é o caso da utilização de
algodão orgânico em grande parte da produção do vestuário e, nos processos de produção.
Na JEF existe um verdadeiro compromisso e preocupação para com o meio ambiente e com
a saúde humana. Nas palavras de José Luís Fernandes, CEO da JEF, “somos uma marca jovem, para homens que gostam de arriscar, mas que, ao mesmo tempo, apreciam um toque
mais clássico, fazendo parte do ADN da marca a criação de peças masculinas que transmitam alguma mensagem e tragam consigo alguma história”.

Pode encontrar toda a coleção no site jefstore.com

Um caminho de sucesso tem pautado a
atuação da Central Ópticas no mercado
óptico bracarense
Com 4 lojas em Braga, é neste momento o
maior grupo de ópticas no concelho e faz do
serviço de excelência ao cliente o mote da sua
atuação. “Trabalhamos cada dia no sentido
de garantir que cada cliente que entra pelas
nossas portas seja um cliente único, atendendo
a cada detalhe das suas necessidades diárias,
e onde para além do serviço, os produtos e
marcas que utilizamos dão-nos as garantias
que o cliente ficará satisfeito e voltará no
futuro” – realça o gerente Adelino Teixeira. A
marca conta também com uma loja em Vieira
do Minho, que este ano completará 10 anos
de atividade.Adianta que “o crescimento das
nossas vendas tem sido uma constante ano
após ano, bem como o aumento do número
de clientes. Acreditamos que as pessoas
estão cada vez mais informadas e percebem

a importância de cuidar da sua visão e investir
nuns óculos de qualidade”. A estratégia da
empresa tem em conta uma aposta efetiva
em 3 grandes pilares de atuação:
Serviço e Inovação
Possui um atendimento prestado quase
exclusivamente
por
Optometristas
Licenciados, com optometristas fixos em
todas as lojas. A marca faz esta aposta por
forma a garantir que os seus profissionais
são extremamente qualificados e estão
constantemente informados das últimos
avanços da ciência.
Produtos e Moda
A empresa está constantemente a renovar as
suas coleções de armações e óculos de sol
de acordo com as mais recentes tendências
do mercado óptico, possuindo as principais
marcas de óculos. Ao nível da oferta de lentes,

os colaboradores da empresa possuem
regularmente formações sobre novos
tratamentos e da mais recente tecnologia.
Relação com a Comunidade
Como qualquer empresa, o maior pilar
de todos é o seu mercado. Por isso a
Central Ópticas tem investido bastante
em desenvolver relações estreitas com as
empresas locais, organizações sociais, como
lares de 3ª idade e ONG’s, com o SC Braga e
também com escolas, através de protocolos
comerciais e outras atividades conjuntas.
É notória também a sua missão social,
mantendo ligações constantes com a Liga
Portuguesa Contra o Cancro, a Cruz Vermelha
Portuguesa, os Bombeiros Voluntários de
Braga, entre outras associações de cariz
social. Para além disso realça-se a aposta
forte nas redes sociais, onde tenta dessa
forma estar mais perto dos seus clientes.

AVENIDA
CENTRAL
Avenida Central, 42 – 4710-229 S Lázaro
Tel. 253 254 047
Seg. a Sab. 9.30 – 19.00

D. PEDRO V
Rua D. Pedro V , 127A – 4710-374 S Victor
Tel. 253 274 110
Seg. a Sex. 9.30 – 13.00 | 14.30 – 19.00
Sáb. das 9.30 – 13.00

E.LECLERC FERREIROS
C.C. Via Nova – E.Leclerc – Ferreiros
Tel. 253 287 101
Seg – Sáb. 10.00 – 20.30
Dom. 10.00 – 20.00

HOSPITAL DE BRAGA
Sete Fontes – S. Victor
Tel. 253 193 329
Seg. a Sex. 9.30 – 12.30 | 14.30 – 19.00
Sáb. 9.30 – 12.30

CERDEIRINHAS
VIEIRA DO MINHO
Avenida do Entroncamento, 236 –
Tabuaças
Tel. 253 741 289
Seg. a Sex. 9.30 – 12.30 | 14.30 – 19.00
Sáb. das 9.30 – 12.30

centralopticas.pt
253 274 110
geral@centralopticas.pt

central.opticas

A Primavera ainda não chegou, mas o novo
catálogo Primavera/Verão da Boutique da
Tereza está já disponível e nele poderá ver
uma pequena amostra daquilo que produzimos para esta estação a pensar em si.
São mais de 50 novos modelos, que poderá espreitar e apreciar antecipadamente.
A marca, que tem como sua filosofia a
preocupação em criar vestuário para todos
os tamanhos, surpreende, mais uma vez,
com os seus looks atuais e que seguem as
últimas tendências do mundo da moda.
Assumimos o eterno compromisso de melhorar a cada novo catálogo lançado e esse
objetivo foi novamente alcançado. Não
acredita? Pode comprovar isso mesmo
nas lojas em Braga, Ponte de Lima e Lisboa ou diretamente no nosso site em www.
boutiquetereza.com .

Loja 1 - Braga, São Marcos - 253 616 770
Loja 2 - Braga, Minhocenter - 253 254 193
Loja 3 - Ponte de Lima - 258 947 016
Loja 4 - Lisboa - 211 318 967
LOJA ONLINE:
boutiquetereza.com
geral@boutiquetereza.com
datereza
boutiquetereza

M O DA
TENDÊNCIAS PRIMAVERA/VERÃO 2020

DENIM
LOVERS
CLUB
Se o zeitgeist é de consumo inteligente, versatilidade
e reusabilidade são fatores fundamentais. E nenhum
material como a ganga representa tão bem estes princípios. Como um velho amigo em quem podemos contar,
é uma base perfeita para diferentes moods, e acompanha tranquilamente todas as outras peças.

Isabel Marant

Givenchy

Victoria Beckham

Celine

Prada

Alberta Ferretti

OFFICE
MOODS
A moda convida-nos cada vez mais a construir armários
com lógica, a adquirir peças com longevidade e reinterpretáveis, sem shots de novidade nem picos de adrenalina na hora de comprar. O workwear redefine-se todas as
estações, este ano com shorts, bermudas e camisas em
destaque, e música dos anos 70 a tocar em background.

Bottega Veneta
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MODA É ATITUDE!
A FASHIVA pretende vestir mulheres bem-sucedidas, com atitude, que gostam
de qualidade e diferenciação, irreverência e elegância. Temos um espaço onde se
respira moda decor e onde pretendemos realizar eventos de cultura e lifestyle. Em
breve, vamos aumentar a nossa oferta para meninas dos 6 aos 16 anos, com uma
oferta cheia de estilo pensada para o público feminino mais jovem!

Rua Prof. Dr. Carlos Lloyd, 18 · Braga · 926 145 821 · fashivastore@gmail.com

M O DA

MUSIC IS MY
VALENTINE
(All Year Long)

Q

uando eu era miúda, algumas
das minhas primeiras saídas à
noite foram para ver concertos
de bandas de Braga e a minha preferida eram os Big Fat
Mamma. Não consigo pensar
na minha adolescência sem pensar neles: alguns
eram do meu grupo de amigos, andávamos juntos na escola e cruzávamo-nos ao fim de semana
quando saíamos. Foram eles que compuseram a
banda sonora de uma peça que nos marcou a todos nessa altura: “Maticapú – Sonho Numa Noite
de Verão”, em cena no Theatro Circo.

CÂNDIDA PINTO
Designer de moda e criadora
da marca Embrace Inc., estudou entre Braga, Viena e Berlim. Foi colaboradora da ELLE
alemã e da ELLE portuguesa,
especializou-se posteriormente em Moda, Costura e Costura
Avançada. Tem formação complementar em Tecnologias da
Informação e da Comunicação
e E-Commerce. É coordenadora da área de Moda da Revista Sim, bem como de equipas
de produção de moda. A sua
marca Embrace Inc. tem vestido diversas figuras públicas
para eventos de relevo, como
MTV Red Carpet Awards e Globos de Ouro.
www.facebook.com/embrace.inc
www.instagram.com/embrace_inc
candida.mctp@gmail.com

Naquela altura, quando eu não confessava nem
às paredes o quanto adorava moda, eles (que ainda nem vinte anos tinham), já tinham abraçado
completamente o que mais adoravam fazer. Tocavam em bares e festivais, faziam vida de músicos e
marcavam uma geração. Big Fat Mamma foram e
são história de Braga (“Nasci velho e pequenino,
torto e mal amanhado...” – quem se lembra?). São
também parte da minha história, da nossa escola,
da rua e dos bares de Braga, do som que ouvíamos, das cassetes, discos e CD’s que trocamos, dos
festivais a que fomos, dos filmes e das viagens, dos
amigos que fizemos, das conversas e momentos
que inspiraram as paixões e talentos de cada um
de nós.
Estes rapazes talentosos, em particular os irmãos
Budda e Nico Guedes, que começaram na altura
com uma espécie de banda de garagem, continuam a fazer história na música. Hoje são os Budda Power Blues, considerados a melhor banda de
blues do país. Já tocaram em todos os principais
festivais portugueses, esgotaram salas de espetáculos em Portugal e no estrangeiro, e partilharam
o palco com nomes icónicos da cena blues e jazz
nacional e internacional.
Para assinalar os “Fifteen Long Years” em palco
como Budda Power Blues, contactaram-me para
desenhar os fatos da nova fase da banda. Cruzaram-se dois caminhos, e sinto-me sinceramente
grata e feliz por me terem dado a oportunidade de
partilhar um bocadinho desta história. O briefing
impunha responsabilidade - eu sabia que tinha
que criar algo que, não se afastando do ADN da
minha marca, homenageasse o percurso da banda, e fosse simultaneamente classy, arrojado e com
atitude.
Misturei tecidos de alfaiataria, bombazines e veludos, sobrepus tonalidades, tentei criar para cada
um dos elementos da banda um ensemble que
refletisse a sua identidade musical e os requeri-
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mentos técnicos que me foram descritos. Misturei
músicas que foram tocando na minha cabeça, um
deadline apertado que me deixou ansiosa muitas
vezes, e muitos (todos) momentos de risos e good
vibes, porque eles não são só cool, são também
engraçados e felizes (deve ser porque fazem aquilo de que mais gostam). Misturei com flashbacks
de quando eu era uma miúda que ainda não tinha
coragem de dizer a ninguém que o meu sonho não
era ter boas notas, nem ter sucesso, nem estudar
fora, nem tirar um curso. O meu sonho era saber
costurar e trabalhar em Moda.
Quando no dia 15 de Fevereiro de 2020 os vi ao
vivo no Pelle, a estrear os fatos que criei para eles,
foi como estar do outro lado do espelho. Coisas
incríveis acontecem quando temos a coragem de
sacrificar status quo, segurança e estabilidade para
perseguir aquilo que somos chamados a fazer no
tempo limitado que nos é dado. Obrigada Budda
Power Blues e Mobydick Records pelo meu Fevereiro mais musical de sempre. Braga não é a mesma, nós não somos os mesmos… mas a música vai
continuar.

UM

UMINHO COM SEIS CURTAS-METRAGENS
NO FANTASPORTO

S

Audiovisual.

eis curtas-metragens de estudantes de Ciências de Comunicação da Universidade do
Minho foram selecionadas para
o 40º Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do Porto, que decorre até 8 de março, no Teatro Rivoli. As películas da UMinho são exibidas a 2 de
março, às 16h45, e concorrem ao “Prémio Cinema Português – Melhor Escola de Cinema”.
As seis películas são “Galdino Gal e a Rua”, de
Bruno Peters e Tryce de Melo; “Start Getting
Bothered”, de Rafaela Gomes e Sofia Sumavielle; “Heresia”, de Miguel Nunes; “Riva”, de
Rafaela Gomes, Claudia Rocha, Ana Margarida
Nogueira, Carolina Martins e José Luís Brás;
“O Escritor”, de Miguel Nunes; e “Fugaz”, de
Carina Fernandes e Joana Mafalda Gomes. Os
trabalhos, nos géneros documentário, promocional, ficção e experimental, refletem sobre
temas como o músico de rua, o bloqueio criativo, a identidade de género, a responsabilidade
cívica, as histórias distópicas ou a efemeridade
da vida.

Os professores Daniel Brandão, Pedro Portela, Martin Dale e Pedro Flores acompanharam
de perto os vários projetos. Daniel Brandão e
Pedro Portela realçam “a crescente qualidade
que os projetos de final de curso e de mestrado
têm vindo a apresentar”. “Os estudantes estão
bem preparados para o futuro e querem agora
mostrar o seu potencial neste conceituado festival, onde se promove e premeia jovens talentos vindos de todo o país”, diz Martin Dale.
É a nona vez que as “curtas” realizadas na licenciatura e no mestrado em Ciências da Comunicação da UMinho chegam ao Fantasporto,
um dos principais festivais do género a nível
mundial. Nos últimos anos a UMinho também
tem conseguido maior visibilidade para os filmes dos alunos da Ciências da Comunicação
através do evento “Curtas CC” e no “BragaCine”, que, em 2019 premiou, pelo terceiro ano
consecutivo, o Instituto de Ciências Sociais
da UMinho como “Melhor Escola de Cinema”.
Desde 2017, os cursos da licenciatura e mestrado em Ciências da Comunicação beneficiam
de um apoio trienal do Instituto de Cinema e

As obras da UMinho concorrem ao “Prémio Cinema Português – Melhor Escola de Cinema”,
também disputado por mais sete instituições:
a Escola Técnica de Imagem e Comunicação,
a Escola Superior Artística do Porto, a Universidade Católica do Porto, a Universidade de
Trás os Montes e Alto Douro, a Escola Soares
dos Reis, o Instituto Português de Fotografia e
o Cine-Reactor24i. A categoria quer incentivar
a melhoria da produção nacional e a acessibilidade dos estudantes de cinema e cineastas ao
mundo profissional. O site oficial do festival é
www.fantasporto.com.

100 VOLUNTÁRIOS PLANTARAM 450 ÁRVORES
PARA DIMINUIR PEGADA CARBÓNICA

O

s Serviços de Acção Social
da Universidade do Minho
(SASUM) em cooperação
com a Associação Académica da Universidade do
Minho (AAUM) e com o
Município de Braga plantaram 450 árvores no
Ecocircuito da Encosta do Sol, em Gualtar. “A
ideia é compensar a pegada ecológica deixada
pelo Campeonato Europeu Universitário de
Futsal 2019”, declarou o Vereador da Câmara
Municipal de Braga, Altino Bessa que também
manifestou a disponibilidade do município
para outras iniciativas futuras, que apresentem
a responsabilidade social e a proteção ambiental como mote. A iniciativa esteve inserida no
Plano de Sustentabilidade delineado pelo Comité Organizador do Campeonato, decorrido
entre os dias 15 e o 23 de julho de 2019, sob o
lema “Playing for the Planet”, e que visou o uso
eficiente de recursos, o fomento da economia
circular, o combate às alterações climáticas e
a promoção da responsabilidade social e do
bem-estar de todos os atletas e equipas técnicas. A plantação das árvores foi a última iniciativa prevista neste âmbito sendo que, para
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do campeonato, já por si muito marcado pela
sustentabilidade. Com isto marcamos o início
da recuperação daquilo que consumimos. É a
nossa contribuição ambiental”.

o Administrador dos Serviços de Acção Social
da Universidade do Minho, António Paisana,
esta ação foi o “culminar de todo um trabalho
em prol da sustentabilidade levado acabo durante a organização da competição”, referindo
que, durante a competição, “jogou-se para o
planeta e hoje estamos aqui a jogar pelo planeta” e dando ainda nota “do sucesso que foi
todo o evento”. O Presidente da Associação
Académica da Universidade do Minho, Rui
Oliveira ressalvou que a iniciativa permite destacar a “responsabilidade social do Europeu”,
afirmando que “estamos cá para recuperação
da pegada carbónica que deixamos ao longo

Os responsáveis presentes ajudaram e acompanharam o processo de plantação das 450
árvores autóctones, uma por cada atleta participante no Europeu de Futsal, entre elas carvalhos, sobreiros, pinheiros, medronheiros. Estas
foram oferecidas pela Câmara Municipal que,
tal como referiu Altino Bessa, “com isto, juntamos o útil ao agradável, valorizando um espaço e um percurso para o futuro”, disse. A ação
contou ainda com o apoio da Junta de freguesia de Gualtar, entidade responsável pelo espaço, declarando o seu Presidente, João Vieira
que “esta iniciativa agrada-nos, pois permite
dar maior visibilidade a todo o projeto do Ecocircuito da Encosta do Sol e, simultaneamente,
reforçar a arborização desta zona”, concluiu. A
ação, que contou com a colaboração de cerca de uma centena de voluntários, pretendeu
constituir-se como um legado para organizações futuras cada vez mais sustentáveis, no
que a eventos desportivos universitários diz
respeito.

NA HISTÓRIA DO COMÉRCIO
BRACARENSE
O Centro Comercial Gold Center foi o primeiro centro
comercial a surgir em Braga, numa altura estas estruturas
tinham uma vocação diferente do que hoje conhecemos.
“Os primeiros centros não tinham a lógica que hoje conhecemos, com horários alargados, mas funcionavam como
comércio tradicional. Temos alguns comerciantes que
estão cá desde o início e o que nos dizem é que, quando
abriu, tinha sempre imensa gente, porque o conceito era
novo. Naturalmente, hoje o enquadramento é diferente,
mas as alterações que foram feitas na cidade, como transformação da Av. da Liberdade totalmente pedonal nesta
zona, permitiu que conservasse muitas caraterísticas que
continuam a fazer do Gold Center um espaço apelativo”,
explica João Baptista, Administrador do Centro Comercial
Gold Center.
Outra das caraterísticas que distinguem o CC Gold Center é a diversidade da oferta que o cliente pode encontrar.
“Também foi assim desde o início. Temos oferta na área da
restauração, temos moda, ourivesaria, estética e beleza,

serviços, decoração. E, claro, um parque de estacionamento público com acesso à cidade, transformando o piso intermédio quase como uma rua abrigada”, afirma.
Desde que assumiu a direção do centro, em 2001, esta
administração tem feito uma aposta na recuperação dos
espaços comuns e melhoramentos estruturais. “Vamos
continuar a trabalhar na conservação do edifício, como a
renovação de 2006 ou a substituição do telhado, em 2019.
Estamos a trabalhar no plano de melhoramento das fachadas, não só do Gold Center, mas de todo o edifício, que
também compreende uma zona de escritórios e de habitação”, finaliza o responsável.
Com uma localização fantástica, mesmo em frente ao
Theatro Circo, o CC Gold Center é um dos espaços do comércio bracarense mais emblemático e mais bem localizado na cidade. Em termos de oferta, a variedade e qualidade
são os cartões de visita deste centro, tal como poderá ver
nas páginas seguintes.

Centro Comercial Gold Center · Av. da Liberdade, 638 · 4710-249 Braga

DIVERSOS

ENT’ARTES - ESCOLA DE DANÇA
NOVAMENTE APURADA PARA A FINAL DO
DANCE WORLD CUP!

A

os dias 21 e 22 de Fevereiro, seis alunas da Ent’Artes Escola de Dança, subiram ao palco do CAE - Centro
de Artes e Espetáculo (Figueira da Foz) para competir na Semi-Final do Dance World Cup.

No Escalão Mini (dos 6 aos 9 anos), foi obtida uma
medalha de prata, em solo de contemporâneo, com
a aluna Francisca Mesquita, tendo também sido alcançadas mais
duas medalhas de prata e uma de bronze em duetos e quartetos de
ballet clássico e duetos de contemporâneo respetivamente. No Escalão Infantil (dos 10 aos 13 anos), a Ent’Artes voltou novamente a
subir a pódio com a solista Marta Barbeiro que conquistou a prata
como Solista de Ballet e o bronze como Solista de Dança Contemporânea. Núbia Veiga alcançou dois honrosos quartos lugares como
solista de ballet clássico e contemporâneo. Para além de todas as
medalhas, a escola foi também convidada para a gala de premiados.
As alunas da Ent’Artes - Escola de Dança ficaram assim apuradas
para a grande final da Taça do Mundo de Dança, que decorrerá em
Roma, entre os dias 26 de Junho e 4 de Julho de 2020. A Ent’Artes
- Escola de Dança e os seus alunos veem, mais uma vez, o seu trabalho premiado e reconhecido em grandes palcos. A escola prepara

agora diversos espetáculos e competições que terão lugar durante
os próximos meses!

“AEROGRAMAS DE AMOR”
EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO TRAJE

A

erogramas de Amor” (correspondência de guerra) é
o nome da exposição que o MUSEU DO TRAJE do
Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio acolhe de 10
a 21 de março, de terça-feira a sábado das 14h30 às
17h30 na Rua do Raio n.º 2, já depois de ter estado
patente durante Fevereiro.

Esta exposição resulta de uma parceria com o Museu da Guerra Colonial, localizado em Vila Nova de Famalicão (município que o apoia
e acolhe), pela cedência de aerogramas e Lenços de Amor inspirados na correspondência de guerra (“aerogramas”), bem como cartas
e postais de elementos do grupo.
José Manuel Lages, diretor de investigação do Museu da Guerra Colonial, faz um resumo da exposição: “A guerra colonial decorreu nos
artigas colónias ultramarinas entre 1961 até 1974.Participaram nesta
guerra cerca de um milhão e duzentos mil jovens da geração de 60.
As famílias, as esposas, as namoradas, os filhos… sofreram com a ausência forçada que levou estes “filhos portugueses” para uma guerra
que provocou milhares de mortos, desaparecidos, prisioneiros, deficientes e, ainda, todos aqueles que vieram doentes da alma (stress
de guerra). As cartas, aerogramas, no fundo a correspondência de
guerra, evidente, entre outros, pelas Madrinhas de Guerra, materia-
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lizaram o suavizar da falta de amor e apoio, da saudade e da necessidade de colmatar “todo o sentir” de quem estava longe e num palco
de guerra. A presente “mostra” tem por objetivo relacionar o tradicional lenço de namorados com na guerra colonial sendo o “AMOR”
o elemento chave e de ligação nesta arte tipicamente minhota.”

TUDO PARA CABELEIREIRO
Com quase 25 anos de existência a Brancosmética é uma empresa
que se dedica á comercialização de todo tipo de produtos de cabeleireiro e cosmética para profissionais e público em geral com lojas
de proximidade em vários pontos do País.
A Brancosmética, empenha-se diariamente para conseguir colmatar as necessidades do cliente e as exigências do mercado com
grande variedade de produtos das melhores marcas nacionais e internacionais.
Para a Brancosmética a qualidade não é um objetivo atingido mas
um compromisso de melhoria continua.
Servir bem o Cliente é o principal objetivo!

•Tudo para Cabeleireiro • Produtos das melhores marcas • Acessórios • Mobiliário específico
1
Rua Doutor José Vilaça 51-r/c
(armazém e escritório)
4705-094 BRAGA
253 261 795

2

3

4

5

Avenida Liberdade
Centro Comercial Gold Center-lj 23/24
4715-037 BRAGA
253 261 785

Rua Chãos, 102-r/c
4710-230 BRAGA
253 213 124

Avenida António Sérgio, 520
4730-710 VILA VERDE
253 321 687

Rua Comandante Carvalho Crato, 101, lj 3
Caldelas
4805-104 CALDAS DAS TAIPAS – GUIMARÃES
253 576 905

Rua Cândido Reis, 21-A-r/c
4750-277 BARCELOS
253 825 556
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Rua Alves Roçadas, 4
4760-118 V.N. FAMALICÃO
252 373 169

Avenida da Republica, 1317 A
2775-274 PAREDE-CASCAIS
214 580 255

Rua Conselheiro Plácido Abreu, 57
4970-464 A. DE VALDEVEZ
258 518 438

CC Santa Barbara
Rua Dr. Justino Cruz, 142, lj. 22
4700-314 BRAGA
253 278 357

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 11
4900-563 VIANA DO CASTELO
258 113 241

Fa c e b o o k / B r a n c o s m e t i c a | b r a n c o s m e t i c a @ s a p o . p t

E M P R E SA S

MOMENTOS ÚNICOS DE RELAXAMENTO
NO HOLMES PLACE SPA DE BRAGA

O

Holmes Place SPA nasceu
inicialmente com o nome
“SPA Zensations”, em
2006, no clube de Cascais.
Em pouco tempo, percebemos a importância de
aliar a rotina do exercício físico ao relaxamento muscular e investimos em terapias e
serviços de bem-estar.
Entre 2006 e 2015 o número de espaços foi
crescendo, sendo que, atualmente, 13 dos
nossos 21 clubes têm um SPA à disposição
para quem pretende tirar uns momentos
para relaxar. Esta aposta no bem-estar dos
nossos sócios fez com que o SPA do Holmes
Place seja uma referência a nível nacional,
considerado como um dos melhores em
Portugal.
O espaço SPA Holmes Place de Braga abre
as portas à cidade juntamente com a abertura do clube em abril de 2008. Como em
todos os outros 12 clubes, disponibilizamos
serviços de tratamento corporal, facial, bem
como massagens e rituais de SPA, para que
cada um encontre o seu equilíbrio interior,
relaxando e libertando todo o stress. Com
um espaço acolhedor e quatro gabinetes
que nos transportam a várias sensações, os
nossos serviços proporcionam Beauty, Relax, Tranquility e Senses.
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Acreditamos que o bem-estar passa por
manter o equilíbrio saudável entre o corpo e
a mente. Por esse motivo, garantimos a todos os sócios e não sócios um leque de opções que combinam o serviço de SPA com
os restantes serviços existentes no clube.
Esta combinação perfeita faz com que os
resultados sejam mais expressivos, porque
retiramos benefícios dos momentos de relaxamento e recuperação antes e depois do
treino.
A nossa equipa, cuidadosamente selecionada pelas suas capacidades técnicas mas
também de motivação, atitude e boa disposição, torna-se uma grande inspiração para
todos, principalmente para os nossos sócios.
Este conjunto de profissionais de excelência
é constituído por esteticistas, massagistas e
terapeutas holísticos, podendo assim assegurar e garantir um vasto leque de serviços
e competências ao cliente.

binete, mas em todo o processo de reserva,
pré-marcação e follow-up no pós-tratamento. Todos os nossos profissionais têm a
formação necessária para conseguirem fazer o atendimento de excelência que caracteriza o nosso serviço premium, sendo um
dos principais motivos para sermos eleitos líderes em Portugal na categoria health clubs.
Esta formação também se torna imprescindível para que, no final, a nossa equipa saiba
exactamente qual o diagnóstico do cliente,
fazendo a correta prescrição e aplicando
a técnica necessária, de forma a conseguir
obter os melhores resultados.
O Holmes Place Spa torna-se, assim, no espaço ideal para descontrair face ao stress do
dia a dia. Venha conhecer o SPA do clube
de Braga e relaxe, enquanto é mimado nas
mãos de uma equipa profissional e com vários anos de experiência no mercado.
Sinta-se bem!

Contamos para isso também com a presença de duas grandes marcas internacionais, a
Thalgo e a Comfort Zone, na realização dos
tratamentos de corpo e rosto, assim como
nos Tratamentos de Assinatura ou Rituais de
Spa, respetivamente, potenciando os seus
resultados com tratamentos inovadores.
O nosso acompanhamento não se dá só e
aquando da realização dos serviços em ga-

Fernanda Gomes Spa Coordinator

T RA I L R U N N I N G

SUGESTÕES PARA A PRIMAVERA
Descubra a Europa a correr

Por: Trail-Running.pt · Fotos: Peignée Verticale/T.Nalet VVX 2019; MaXi-Race France; Riaño Trail Run

De acordo com antigas tribos indígenas, a Primavera é a estação do despertar. Nesta estação, a natureza, já recheada
de cores, desperta um desejo de explorar as sensações e observar as surpresas que nos prepara.
A pensar nos que desejam descobrir a Europa através dos trilhos, a Trail-Running.pt apresenta aqui três sugestões.

Volvic – Volcanic Experience (França)
www.volvic-vvx.com
21-23 Maio

Provas: 5 modalidades (15, 25, 45, 110 e 220 km)
Todos os formatos de corrida oferecem uma descoberta de paisagens e trilhos maravilhosamente moldados pela mãe natureza. O evento decorre no maior parque natural
regional da França continental: o Parque Natural Regional dos Vulcões de Auvergne,
Património Mundial da UNESCO. A 4ª edição do evento marca a estreia da Chaîne
des Puys-Limagne Fault Experience (110km) no Ultra-Trail® World Tour (UTWT). Pau
Capell e Courtney Dauwalter, vencedores das edições de 2019 do UTMB® e UTWT, já
confirmaram a presença nesta prova. Descubra esta área pouco conhecida de França.
Conheça os habitantes locais e artesãos, todos tão ansiosos e orgulhosos de compartilhar a sua herança e paisagens naturais.

Greenweez MaXi-Race (França)
maxi-race.org
29-31 Maio

Provas: 9 modalidades (de 16 a 119 km) + orientação + mini races
O Lago Annecy, localizado a 446 metros acima do nível do mar, é o segundo maior lago
de origem glacial de França. As suas margens são dominadas a este pelo maciço de Bornes e a oeste pelo maciço de Bauges. A sul encontra-se um pântano, protegido desde
1974, data de criação da Reserva Natural de Bout-du-Lac. A este, a Reserva Natural de
Roc de Chère é outro importante refúgio ecológico que mergulha as suas falésias nas
águas do lago. Mais do que uma corrida, a MaXi-Race é um pretexto para viajar, viver
uma aventura e descobrir a sua verdadeira natureza e paisagens únicas. O evento “projectado por corredores, para corredores” apresenta onze provas, que são destinadas à
elite e ao público em geral. Existem distâncias para todo o tipo de corredores.
Seja qual for a modalidade escolhida, o percurso decorre em redor do lago, passando
pelos cumes. Uma sucessão de trilhos técnicos, zonas rolantes, pastagens, caminhos de
montanha e porções de estrada.

Riaño Trail Run (Espanha)
www.rianotrail.run
12-14 Junho

Provas: Riaño 3xTrail Run (3 Etapas), Riaño 2xTrail Run (2 etapas) e Riaño 1xTrail Run (1 etapa)
O Riaño Trail Run apresenta um percurso que combina lugares de grande valor natural,
paisagem e vida selvagem das províncias de León e Palencia, o Parque Natural de Fuentes
Carrionas e Fuente Cobre - Montaña Palentina, o Parque Nacional dos Picos da Europa e
o futuro Parque Regional das Montanhas Riaño e Mampodre. Em Riaño ficarão localizadas a meta, o centro logístico e o acampamento base (Riaño Camp), onde todos os participantes regressam no final de cada etapa. Esta é a primeira prova em 3 etapas disputada no
coração dos Picos da Europa. Uma experiência exigente e inigualável, que os portugueses
Luís Duarte, Jerôme Rodrigues, Tiago Romão e a Ester Alves já vivenciaram. Este ano o
evento apresenta uma novidade, que consiste na possibilidade de serem realizadas as 3
etapas, as 2 últimas ou apenas a última: 38 km | 3.081m D+; 29,9 km | 2.450m D+; 22,7
km | 1.391m D+. A prova de 3 etapas pode ser realizada individualmente ou em equipas de
dois atletas.
A Revista Sim e a Trail-Running.pt vão estar presentes nestes 3 eventos.
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O PRESENTE
PERFEITO!
Com mais de 30 anos de experiência, a Marinho Jóias é um espaço com bom gosto e qualidade
e que aposta na confiança profissionalismo para corresponder aos pedidos mais exigentes. A seriedade e rigor com que sempre pautou a sua conduta profissional fazem do sr. Marinho uma das
figuras incontornáveis da ourivesaria bracarenses!
Se quer oferecer um presente distinto, venha à Marinho Jóias!

Centro Comercial Gold Center, Loja 30
Avenida da Liberdade, 638
4715-037 Braga
253 611 832
marinhojoiaslda@gmail.com
Marinho Joias

J U S T I ÇA

Testemunhei o marido de uma amiga a agredila fisicamente, dando-lhe uma bofetada. Pela
reação dela, deduzo que não terá sido a primeira
vez. Percebe-se que ela tem medo dele. O meu
marido diz-me que não tenho nada a ver com a
situação, que a queixa tem de partir dela. Será que
não há nada que eu possa fazer para a ajudar?

C

ENTRE MARIDO E MULHER META A COLHER
ara leitora,
A situação que descreve enquadra-se no tipo de crime
denominado Violência Doméstica, previsto no Código
Penal. Neste tipo de crime o ofensor será naturalmente
um familiar próximo, nomeadamente, o cônjuge (pode
tratar-se do ex-cônjuge), o progenitor e/ou o descendente. Abrange também as relações de namoro. Logo, para
que o tipo de crime se enquadre, não é necessário que se
verifique coabitação.
A Violência Doméstica caracteriza-se pela dominância
que o agente exerce sobre a vítima, que é naturalmente
subjugada por este. Não se limita a agressões de carácter
físico, mas abrange também situações em que a vítima
sofre de maus tratos psicológicos, emocionais, e/ou veja
a sua liberdade restringida. Caso não haja nenhuma agravante, o agente pode ser punido com pena de prisão de
1 a 5 anos. Apesar de as vítimas serem maioritariamente
mulheres, é importante anular o sexismo que parece estar inerente a este tipo de crime. Não há um estereótipo,
qualquer pessoa pode ser vítima independentemente do
género e/ou da idade.

VS Advogados
www.vsadvogados.pt

A máxima “entre marido e mulher, ninguém mete a colher” é um ditado que remonta a um passado em que a
lei conferia apenas à vítima o poder de requerer justiça. É
uma postura que se enraizou durante gerações e que se
vê atualmente ultrapassada. O crime de violência doméstica era, de facto, semipúblico. Isto é, estipulava expressamente que o procedimento criminal dependia de queixa.
A queixa restringe o carácter oficioso e obrigatório da promoção do processo penal por parte do Ministério Público. Aqui, este só pode dar início ao processo mediante a
apresentação da queixa. Em regra, tem legitimidade para
apresentar queixa o ofendido, uma vez que são os seus interesses que estão em causa. No entanto, esta norma foi
alterada no ano 2000, passando a assumir a natureza de
crime público.

sua vontade. Para que seja promovido o processo penal,
oficiosamente e com caráter obrigatório por parte do
Ministério Público, basta que este tenha conhecimento
da notícia do crime. Deste modo, qualquer pessoa pode
denunciar.
A denúncia pode ser feita em qualquer departamento do
Ministério Público ou da Procuradoria-Geral da República, em qualquer esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR) ou Polícia
Judiciária (PJ). Também estão aptos a receber denúncias o
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, gabinetes
médico-legais e quaisquer hospitais onde existam peritos
médico-legais. Existe ainda o Sistema Queixa eletrónica,
que se destina à apresentação de queixas e denúncias
por via eletrónica. Contudo, este sistema carece da identificação do denunciante e não tem caráter urgente. Se
pretender apresentar uma denúncia anónima, a página
de internet da Polícia Judiciária dispõe de um formulário
para esse fim.
A associação de apoio à vítima (APAV) dispõe de uma linha de apoio e apela à denúncia destes casos por parte
de terceiros. É importante referir que a denúncia não é
obrigatória, isto é, não constitui crime a não intervenção
de terceiros nestas situações. Apenas dispõe de caráter
obrigatório para as entidades policiais e para funcionários
que tomarem conhecimento do crime no exercício das
suas funções. A denúncia só deixa de ser facultativa para
qualquer pessoa, caso esteja em causa o risco de vida, liberdade e/ou integridade física e psíquica de um menor
de 18 anos.
Contudo, assiste-nos a todos o dever de solidariedade
para com aqueles que veem os seus bens jurídicos iminentemente pessoais em perigo, pelo que a não denúncia
de um crime de natureza pública, apesar de não ser ilícita,
é socialmente censurável.

No que diz respeito aos crimes públicos, estes não dependem de queixa por parte da vítima, nem está em causa a

Fa ç a a s s u a s p e r g u n t a s p a r a
consultajuridicanasim@gmail.com
e veja as respostas publicadas nas
edições da Revista SIM.
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Av. 31 de Janeiro, nº 262
4715-052 Braga
TEL:+351 253 267 314/5
GERAL@VSADVOGADOS.PT
Largo 5 de Outubro nº 22
4940-521 Paredes de Coura
TEL:+351 253 267 314/5

Criada em 1985, a Pantera Cor-de-Rosa é já um nome de referência a nível nacional, fruto do trabalho de expansão da empresa. Após ter começado com um cariz familiar, rapidamente a qualidade e inovação em massas congeladas orientaram o ritmo de
crescimento, tendo uma implantação muito forte na cidade de Braga. Hoje, está em estabelecimentos de Norte a Sul do país, apresentando novos produtos e apostando na máxima qualidade como forma de diferenciação. Aliás, a aposta na qualidade no fabrico
e nos processos de distribuição tem sido reconhecida ao longo dos anos, com as sucessivas certificações emitidas por entidades
independentes. O crescimento registado ao longo dos anos permitiu à Pantera avançar para novos mercados, nomeadamente,
países da União Europeia, uma aposta ganha, pela recetividade que está a ter além-fronteiras.
Desde a original Pantera, passando pelo croissant de Creme de Ovo ou dechocolate, pelo folhado misto ou de cogumelos e frango,
pelas empadas, sem esquecer os queques, só para referir uma pequena amostra, é na variedade que também está um dos pontos
fortes da Pantera Cor-de-Rosa.

Centro Comercial Gold Center, Loja 31
Avenida da Liberdade, 638
4710-249 Braga
253 276 861
www.panteracorderosa.pt
croissanteriapanteracorderosa

ILUMINAÇÃO E PROJETOS
O Atelier Luce apresenta-se como um espaço multifacetado, com a vertente
de venda ao público com a criação de artigos por medida em Abat-jours, cortinas, estofos e mobiliário, e com a vertente de projeto, que oferece ao cliente
um serviço altamente profissional prestado por uma equipa de especialistas
em iluminação e instalação elétrica. A apresentação de soluções inovadoras
e personalizadas, ajustadas a cada cliente é um dos pontos fortes da nossa
empresa, que está sempre na vanguarda da tecnologia, correspondendo a
100% às necessidades de cada um. Além destes serviços, apresentamos um
leque de possibilidades multisserviços nas áreas do pladur, pintura e pichelaria, permitindo ao cliente escolher uma solução completa para cada projeto.

Av. da Liberdade, 638, · Gold-Center, loja, 22-BRAGA · (em frente ao Theatro Circo) · Tel. 966 784 326 / 253 056 680 · geral@luce.pt

Para complementar a oferta em iluminação e instalações elétricas, a LUCE
acrescentou uma nova área de negócio complementar ao seu portfolio.
As molduras para quadros e espelhos por medida, com várias referências
disponíveis e em exibição no nosso showroom no CC Gold Center, representam o crescimento da empresa, procurando sempre novas soluções
para os nossos clientes. Também o Papel de Parede é uma área na qual
apostamos forte, com uma oferta diversificada de grande qualidade. Pode
comprar apenas o papel de parede ou solicitar que a nossa empresa coloque, com toda a comodidade.

Av. da Liberdade, 638, · Gold-Center, loja, 22-BRAGA · (em frente ao Theatro Circo) · Tel. 966 784 326 / 253 056 680 · geral@luce.pt

O P I N I ÃO

O PEQUENO
QUE SE FAZ GRANDE…

U

m destes dias, enquanto lia uma revista, apercebi-me
de como o mundo mudou em 20 anos... No dia-a-dia
dificilmente nos apercebemos das grandes transformações sociais e de como estas nos impactam. A
menos que sejam carregadas de violência ou factos
mirabolantes, dificilmente serão notícias e a nossa
atenção será sempre desviada para outros assuntos
mais mediáticos.
As pequenas transformações socias e humanas,
aquelas que acontecem devagar, de forma serena e
comprometida, são muitas vezes impercetíveis aos
nossos olhos no dia-a-dia. A maioria dessas transformações são realizadas por seres humanos comuns,
como nós, que, vivendo a sua vida, dão um contributo enorme sem que disso façam ideia.
Há muitas pessoas corajosas neste mundo, empenhadas em transformar-se, melhorar-se e viver a
vida em função de um Bem Maior. Estes seres humanos vivem uma vida fiel aos seus valores e leal à
sua essência - conhecem-se, descobrem-se, valorizam-se e identificam a sua forma única de ser feliz. Depois então vivem-na, com aquela segurança
e satisfação de quem se encontrou e sabe por que
motivo está cá.
Fazer a jornada da vida desta forma, é provavelmente o maior contributo que cada um de nós pode dar à
sua própria existência e ao mundo. Percebermo-nos,
conhecermos a nossa hierarquia de valores, saber
aquilo que nos move, talvez seja o que nos dá a resposta sobre o nosso propósito de vida…

Ana Raquel Veloso
Palavras com Saúde
Blog

No meu caso, perceber a minha hierarquia de valores, saber o que me movia, aquilo que me era fundamental e essencial, foi sempre importante para mim.
Ao longo da vida fiz muitas vezes este exercício de
tentar perceber o que era imprescindível para que
conseguisse viver… E em simultâneo, perceber também se aquilo que tinha me fazia, verdadeiramente,
falta.
Na verdade este exercício tornou-se uma constante na minha vida, faço-o quase diariamente pois a
transformação e a evolução tornaram-se uma constante na vida…
Tentando descobrir o que me movia, percebi cedo
que o valor da Liberdade era fundamental para mim
e até dada altura pensei que seria aquele valor sem
o qual não viveria. No entanto, ao longo do tempo,
conforme a vida avançava e a maturidade se instalava percebi que a Liberdade continuava a ser muito
importante, no entanto, havia cedido o lugar cimeiro
a outro valor... No topo, ocupando o primeiro lugar,
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está aquele valor que me move e sem o qual não
consigo viver: a Verdade.
Dizem que a verdade é subjetiva. Pois é! A Verdade
de que falo é a minha, apenas essa. Aquela que me
(co)move, aquela que sinto e me orienta nas decisões que tomo. Para viver a minha vida em plena Liberdade preciso de o fazer de acordo com a minha
Verdade, doutra forma estarei a fazer-me refém de
uma mentira, que poderá até ser a verdade de outro.
Percebi também que as poucas vezes que adoeci
nesta vida foi por não estar a viver de acordo com a
minha Verdade. E hoje sei que adoecia porque estava triste, porque tentava encaixar-me na verdade de
outros, acreditando que isso me permitiria ser Eu em
liberdade.
Nunca a verdade de outros nos permitiu sermos nós,
não é possível pois não é a nossa verdade. Nunca a
vida dos outros nos permitiu viver a nossa… Quando não nos respeitamos, seja numa relação, num
emprego, ou até nas nossas decisões quotidianas,
vivemos aprisionados a uma realidade que não é a
nossa. Isso não nos permite ser a nossa versão mais
autêntica…
Quando não vivemos de acordo com a nossa Verdade, quando não sentimos que a nossa vida está a
cumprir o propósito da nossa existência, não nos encontramos… não nos sentimos nós…
O único propósito da vida é vivê-la e senti-la, sempre em conexão com a nossa essência, o nosso Eu
mais autêntico. E é com esta tarefa diária de nos tornarmos a nossa melhor versão que damos o melhor
contributo que podemos dar aos outros e ao mundo.
É neste caminho diário cheio de pequenas decisões
que nos fazemos grandes e cada um de nós contribui
para engrandecer tudo o que nos rodeia.
É assim que o pequeno se faz grande…

ARTIGOS PARA BEBÉS
ARTESANAIS E PERSONALIZADOS!
O espaço Coisitas com Ternura deixa qualquer coração derretido. O cuidado e o amor que se nota em cada peça são de tal
forma evidentes que apetece-nos trazer tudo para casa! A oferta é direcionada para os primeiros anos de vida. A primeira
roupinha, como diz a tradição, deve ser nova a estrear; A variedade de artigos, desde o tapa ovo de tecido e a fralda a condizer;
as malas de bebé, os babygrow, babetes, bodys, muda fraldas, para além de todo o enxoval para bebé. Até aos mais crescidos,
com as mochilas com os desenhos animados que eles gostam, os peluches ou as réguas de crescimento, e muito mais! No
início, os artigos eram comprados e personalizados, mas neste momento tudo é feito e pensado pela equipa Coisitas com
Ternura! Por isso, o trabalho manual é valorizado, recuperando a tradição antiga das peças feitas e bordadas à mão, com
tecidos amigos do ambiente e que fazem parte da nossa tradição, como o linho e o algodão.
A área mais dedicada aos eventos e festas é gerida pela área Sopro de Ternura, que trata da personalização de conjuntos de
batismo, que incluem a vela, toalha, convites, lembranças e muito mais!

coisitascomternura
CC Gold Center, Loja 25
Av. da Liberdade,638
4710-249 Braga
253 082 917

N U T R I ÇÃO

MAIS VALE UMA PEDRA NO CAMINHO DO
QUE DUAS NOS RINS! BEBA MAIS ÁGUA!

N

a agitação frenética da sociedade atual, cada vez mais exigente e cheia de “pedras no caminho”, é frequente desvalorizamos a nossa saúde em prol de mais trabalho. E num
piscar de olhos, sem termos bem noção disso, acabamos
por negligenciar as nossas necessidades fisiológicas básicas,
como por exemplo o ato de beber.
Felizmente o calendário, e mais precisamente o mês de
Março, vem recordar-nos da importância desta necessidade vital. Desta feita, no próximo dia 22 de Março comemora-se o Dia Mundial da Água e, antes mesmo, no dia 12 de
Março comemora-se o Dia Mundial do Rim. Duas comemorações que em muito se relacionam.
Os rins desempenham funções vitais no corpo humano. Eles
são responsáveis por filtrar o sangue e eliminar as toxinas
pela urina, além de regularem a concentração de algumas
substâncias como o sal e de equilibrarem a pressão sanguínea. E para manter o bom funcionamento desses órgãos,
uma boa hidratação faz toda a diferença. Sem uma quantidade adequada de água, que ajuda a transportar nutrientes
e a eliminar os resíduos, eles podem perder a capacidade de
filtrar o sangue, além de aumentar o risco de formação de
pedras nos rins.
A desidratação é facilmente combatida se detetada atempadamente. Os principais sintomas são: dor de cabeça,
cansaço, alterações do humor, diminuição da capacidade
de reação, fraqueza, boca seca, lábios gretados e vias nasais
secas. A desidratação severa poderá inclusive causar sonolência, confusão mental e alucinações.
Assim sendo, a sensação de sede é o sinal de alerta, indicando que já está desidratado e que é imperativo criar o hábito
de beber água.
A cor da urina também ajuda a perceber se está a beber a
quantidade certa de água. Se a urina for amarela clara ou
incolor significa que a quantidade que ingere é a adequada.
Quanto mais escura for a urina mais desidratado está o organismo, logo necessita de beber mais água.

Mariana Briote
Nutricionista CP 406N
Mestre em Nutrição Clínica
Facebook /mariana.briote
Instagram@mariana.briote
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Existem fatores que aumentam a necessidade de água. São
eles: consumo de álcool e cafeína; o verão (temperaturas
elevadas e exposição ao calor); ambientes com ar condicionado ou aquecidos; a toma de diuréticos; a diabetes; a idade

(crianças e idosos); a gravidez e a amamentação.
Por tudo isto, é fundamental ingerir pelo menos 2 litros de
água por dia, o equivalente a 8-10 copos de água. Para ajudá-lo a atingir este objectivo elaborei seis dicas práticas. A
saber:
1ª Dica: Beba um copo de água ao acordar! Assim que acordar, crie o hábito de beber um copo de água bem cheio.
Desta forma está a começar logo de manhã o seu plano de
hidratação.
2ª Dica: Faça da água a sua bebida de eleição! Cada vez que
lhe apetecer beber algo opte sempre por água. Beba antes,
durante ou no fim das refeições. Sim, leu bem. Pode e deve
beber durante as refeições!
3ª Dica: Estabeleça metas! Desenhe na sua garrafa horas
para já ter bebido determinada quantidade. Por exemplo,
faça um traço a meio da garrafa que diga 12:00h. Assim, até
às 12:00h deverá já ter bebido aquela quantidade de água.
É importante que consuma o líquido durante o dia todo. Por
isso, estabeleça a quantidade que beberá em cada período,
por exemplo, 500ml de manhã, 1L de tarde e 500ml à noite.
4ª Dica: Aromatize a sua água! Acrescente à sua bebida
rodelas de limão ou laranja, frutos vermelhos esmagados,
folhas de hortelã, 1 pau de canela,... Desta forma, terá uma
bebida com um sabor mais agradável e será mais um incentivo para beber mais água.
5ª Dica: Faça chás ou infusões! Preparar chás ou infusões
de ervas é também, à semelhança do ponto anterior, uma
excelente alternativa. Beba o seu chá quente, morno ou frio.
Só não vale adicionar açúcar.
6ª Dica: Leve água consigo! Tenha uma garrafa na sua mala
e/ou na sua mesa de trabalho. Tal fará com que beba inconscientemente mais vezes.
Não se esqueça, a sede é um sinal de alerta! Ao primeiro sinal, beba um copo de água. E depois, estabeleça um plano
de hidratação seguindo as minhas recomendações.
Cuide bem dos seus rins!

O SEU ESPAÇO DE BELEZA!
Com mais de 30 anos de experiência, Cristina Gonçalves apostou recentemente num espaço
próprio, onde pode colocar ao serviço do cliente todo o conhecimento adquirido ao longo dos
anos. Por isso, o espaço Silver Ladies funciona por marcação, com toda a comodidade, sem espera e total dedicação, tanto na área de cabeleireiro como na área de estética, que é gerida por
Vânia Abreu.
Baseando a sua atividade na formação continua e aplicação das técnicas mais avançadas existentes no mercado, a equipa Silver Ladies trabalha com as melhores marcas mundiais, que oferecem
os melhores resultados e que são menos nocivas para o organismo e meio ambiente.
Ofereça-se um miminho e entregue-se nas mãos de profissionais!

Centro Comercial Gold Center, loja 47/48 |Piso 1
Avenida da Liberdade, 638
4710-249 Braga
253 218 273 · 925 513 178

silverladies.institutodebeleza.1
silverladies2018

SERVIÇOS:
• Alisamento (sem formol)
• Hidratação Capilar Profunda
• Madeixas
• Coloração
• Corte
• Brushing
• Treading
• Epilação com linha
• Epilação com cera
• Tratamento com parafina quente
• Dipping powder
• Unhas de gel
• Verniz gel
• Pedicure
• Manicure
• Peeling Químico
• Jato de Plasma
• B.B.Glow
• Hyaluronpen
(Intradermoterapia Pressurizada)
• Micro-needling

SA Ú D E

DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR

N

o quotidiano, cada vez mais pessoas referem queixas de
dor a nível da Articulação TemporoMandibular (ATM),
sendo uma das causas mais frequentes de cefaleias, com
necessidade frequente de analgésicos. A ATM é uma articulação dupla, bilateral, que se movimenta ancorada por
vários músculos que dão estabilidade à mandíbula e à maxila, permitindo a abertura e o fecho da boca (se colocar os
dedos lateralmente na zona dos ouvidos e abrir e fechar a
boca, sentirá um movimento que é realizado pela articulação anteriormente descrita). Através de movimentos musculares sincronizados orais, consegue-se abrir e fechar a
boca, mastigar, lateralizar o alimento dentro da boca e falar,
como por exemplo, para produzir o som “l”.
Uma disfunção da ATM (DTM) surge quando existe uma
alteração no funcionamento de um ou vários músculos que
envolvem a ATM e estruturas associadas.
Como sintomas mais frequentes, surgem:
• Dores de cabeça, de ouvido e/ou de pescoço, podendo
estar associadas a zumbidos, redução de audição ou vertigens.
• Dor na face e nos músculos mastigatórios;
• Limitações na abertura da boca;
• Desvio da mandíbula ao abrir e fechar a boca;
• Dificuldades ou dor na mastigação;
(...)
As causas de DTM são multifatoriais, podendo surgir por
alteração na oclusão dentária, ausência de dentes, hábitos
orais nocivos (ex. roer as unhas; morder o lábio,...), bruxismo
e até stress, devido ao aumento de tensão muscular orofacial. Sabe-se que, afeta grande parte das mulheres em idade reprodutiva, mas não exclusivamente.
A dor é variável, podendo se apresentar de forma súbita
ou progressiva, oscilando em termos de frequência e intensidade. Em algumas pessoas, a dor pode ser aguda e
momentânea, desaparecendo ao longo de poucos dias,

Raquel Martins
Terapeuta da Fala
Trofa Saúde Hospital em Braga e em
Guimarães
Pós-graduada em Motricidade Orofacial
Pós-graduada em Disfagias Orofaríngeas
Diferenciação em Processamento
Auditivo Central
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noutros casos, pode manter-se durante meses, variando a
intensidade de dor.
Perante uma disfunção de ATM, a intervenção em equipa é
imprescindível para o sucesso terapêutico, sendo necessariamente importante que o médico Dentista, Cirurgião Maxilo-Facial, Ortopedista, Fisioterapeuta e Terapeuta da Fala,
ou outro profissional que se revele pertinente, discutam o
caso e definam o plano terapêutico ajustado.
Ao Terapeuta da Fala, cabe a avaliação das estruturas e
funções orais, nomeadamente, a mastigação, a par da
avaliação pormenorizada da oclusão dentária e estudo cefalométrico, por parte do Médico Dentista e Cirurgião Maxilo-Facial. A ergonomia postural e análise de movimentos
globais devem ser avaliadas pelo Médico Ortopedista e
Fisioterapeuta, respetivamente. Pode, ainda, ser solicitada
a realização de exames complementares de diagnóstico,
como Raio X, Tomografia Axial Computorizada ou Ressonância Magnética, para melhor clarificar a lesão muscular
apresentada, sendo apenas pedidos de acordo com a necessidade da pessoa.
A Terapia Miofuncional, realizada pelo Terapeuta da Fala, e
associada ao trabalho em equipa com outros profissionais
já referidos, pode contribuir positivamente para o alívio e
manutenção da diminuição de dor ao longo do tempo, pela
diminuição de contraturas orais, aumentando a força muscular orofacial; reeducando os padrões de mastigação e
identificação/eliminando hábitos orais nocivos (como roer
as unhas; morder a bochecha, ou outros).
Em situações mais complexas, pode haver necessidade de
realizar tratamentos mais invasivos, como cirurgia ortognática e/ou artroscopias, devendo cada pessoa ser avaliada
individualmente e orientada pela equipa.
Por isso, se sentir dor orofacial, não a desvalorize!

PARCEIROS PARA A VIDA!
Seja para profissionais, seja para particulares, a Retrosaria Gold Center tem uma grande oferta em material
para retrosaria, nomeadamente, tecidos e acessórios, que vão desde colchetes a welcro, molas e botões,
uma quantidade incrível de linhas e fios, esponja, fechos, rendas, pêlos ou franjas. Se procura um tipo de
artigo específico, é aqui que vai encontrar, porque a variedade é imensa!
A Retrosaria Gold Center trabalha, também, com artigos personalizados, como t-shirts, casacos, aventais,
ou peça de roupa de trabalho, fazendo estampagem ou bordado; e consertos de fechos de correr em casaco, mochilas ou carteiras, e colocação de molas e ilhós, com a máxima rapidez e qualidade de acabamento.
Para complementar a oferta, pode fazer as suas Cortinas à medida, escolhendo o tipo de tecido, a calha e os
acessórios. Passe nas nossas instalações e mostre-nos o seu projeto!

Centro Comercial Gold Center, loja 32
Avenida da Liberdade, 638
4710-249 Braga
retrosariagoldcenter1@gmail.com
RETROSARIA GOLD CENTER BRAGA

SA Ú D E

DOENÇA DE ANDERSON-FABRY

A

doença de Anderson-Fabry, vulgo doença de Fabry, é
uma doença pouco conhecida, por ser rara. O seu nome
deriva dos investigadores que a descreveram. Esta patologia pode ser diagnosticada em qualquer ser humano,
independentemente da etnia ou do género. Trata-se de
uma doença genética, associada ao cromossoma X, com
uma incidência de 1 para 100000 pessoas.
Dado que, esta doença pode envolver qualquer órgão
ou sistema, a apresentação pode ser muito variável. Sintomas vagos, difusos, multissistêmicos, que dificultam o
enquadramento diagnóstico. Por vezes, até, os doentes
se apresentam assintomáticos, contudo analiticamente
começam a evidenciar alterações, sugestivas de disfunção de órgão (ex. disfunção renal, com subida de creatinina, ureia e proteinúria).
A disfunção dos órgãos vai-se instalando, porque, os
portadores desta patologia, não produzem a enzima
alfa-galactosidase A, em quantidade suficiente ou funcionalmente eficiente, o que acarreta acumulação de
GL-3 (uma substância gorda), nos lisossomas celulares.
O acumular desta substância acaba por, ao longo dos
anos, originar disfunção dos órgãos afetados. Dado que,
a doença agrava com o avançar dos anos de vida, se não
for diagnosticada e tratada a tempo, será de esperar o
atingimento de múltiplos órgãos, e um encurtamento da
esperança de vida, significativo.
Os homens, por serem XY, quando portadores da doença de Fabry, terão sempre um gene alfa-GAL anómalo; já
as mulheres, por serem XX, terão um cromossoma normal e outro anómalo. Por este motivo, nas mulheres os
sintomas, a agressividade e a idade de diagnóstico varia
muito mais, mesmo assim a doença pode revelar-se tão
grave como nos homens.

Arnaldo Pires
Médico Especialista em Medicina Interna
Chefe de Equipa do Serviço de Urgência
do Hospital de Braga
Médico do Hospital Privado de Braga
(Nogueira)
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Os sintomas mais frequentes, desta doença, são:
· Parestesias (vulgo formigueiros)
· Diminuição da suor
· Angioqueratomas, sobretudo nas áreas de pressão (lesões violáceas mais frequentemente observadas a nível
abdominal, na zona de aperto do cinto, e cotovelos)
· Dores difusas
· Perda auditiva

· Cansaço fácil
· Edemas nos membros inferiores
· Alternância do padrão intestinal
· Alterações de comportamento
Os angioqueratomas são lesões muito frequentes nestes doentes, contudo pode existir doença sem que estas
lesões cutâneas estejam presentes, algo frequente nas
apresentações cardiorrenais. Habitualmente são identificadas nas áreas de trauma, como cintura, cotovelos,
tornozelos, braços, o que indica que um factor mecânico
possa ser o desencadeador.
O diagnóstico pode ser realizado na infância, adolescência ou idade adulta. Sem diagnóstico a doença vai-se instalando silenciosamente. O diagnóstico não leva à cura,
pois, de momento, não existe. Mas, está disponível, já há
uns anos, tratamento endovenoso de substituição enzimática. Um diagnóstico precoce pode permitir ganhos
de anos de vida, e de anos com qualidade de vida. Para o
diagnóstico deve ser realizado o pedido de doseamento,
no sangue, da enzima alfa-GAL. Quando o seu doseamento revela valores baixos estabelece-se o diagnóstico. O diagnóstico, também, pode ser executado através
de teste genético. Existe documentação de cerca de
1000 mutações do referido gene.
Quando se identifica um portador, desta doença, é aconselhável realizar-se rastreio dos familiares diretos, dado
que a mesma pode estar presente e ainda não se ter revelado. A identificação precoce favorece o prognóstico.
Para o tratamento deve suplementar-se, os doentes,
com enzima, que terá como função reduzir os níveis celulares de GL-3, e desta forma, impedir a deterioração
dos órgãos. Contudo, quando já está patente disfunção
de um órgão, será necessário tratar-se sintomaticamente com, fármacos dirigidos para o orgão afetado.
O acompanhamento e tratamento destes doentes exige
abordagens multidisciplinares, pelo que diversas especialidades podem ser necessárias no acompanhamento
dos doentes, ao longo da sua vida.

SA Ú D E

PROBLEMAS DA ARTICULAÇÃO
TEMPERO - MANDIBULAR

C

ada vez mais pessoas se dirigem ao especialista em Ortodontia a fim de tratarem transtornos
da articulação tempero-mandibular (ATM). Esta
articulação faz a união da mandibula (maxilar inferior) com o osso temporal (um osso do crânio),
sendo uma das articulações mais complexas do
ser humano.
Esta patologia é muito diversa, podendo os sintomas irem de um simples mal-estar no abrir e fechar da boca, a situações mais graves, tais como
dor, limitação da abertura bucal ou ruídos na função mastigatória. Um bom diagnóstico é imprescindível para se saber qual a estrutura da ATM que
está afetada: os ligamentos, a capsula articular ou
mesmo a anatomia óssea. Hoje, um TAC da ATM
ou uma ressonância magnética são mais do que
suficientes para se fazer um diagnóstico conclusivo. É importante saber que este tipo de patologia
resulta muitas vezes de distúrbios psicossomáticos e estes são geralmente a ponta do gatilho
para desencadear situações clínicas mais graves.
O tratamento de primeira eleição passa pela colocação de uma férula oclusal: uma placa rígida que
fica interposta entre os dentes superiores e inferiores. Acerca deste dispositivo, existe muita confusão por parte de pacientes, técnicos de prótese
e mesmo colegas de profissões. Uma férula para
tratamento da disfunção articular não equivale
a uma férula termoplástica a que se recorre para
que os dentes não se desgastem. Os pacientes
que possuem essa patologia podem usar uma fé-

Pedro Braga
Medico Dentista Especialista em
Ortodontia pela OMD
Doutorado em Ortodontia
Prática exclusiva em Ortodontia e
Medicina Dentária Infantil
Diretor Clínico:
Pedro Braga Ortodontia Invisível
www.pedrobragaortodontia.pt
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rula (também designada como goteira), mas isso
não resolve o problema articular. Uma goteira de
relaxamento para a ATM é uma férula rígida, feita
em acrílico, enviada para o laboratório mediante
uma determinada guia de construção concebida
pelo Ortodontista. Essa guia é muito importante,
pois vai simular os movimentos ideais que o paciente nesse momento não possui: uma mordida
bibalanceada mutuamente protegida com protrusão. Hoje estas goteiras já são realizadas com
tecnologia 3D, possuindo assim um excelente
encaixe. Posteriormente, será necessário fazer
consultas de controlo, para proceder a pequenos desgastes na goteira a fim de ir melhorando
os contactos dentários, que, por sua vez, aperfeiçoam a articulação.
Existem outros tratamentos mais complexos,
passando pela própria cirurgia. Felizmente estes
casos são raros. Na maioria das vezes, com um
tratamento simples de uma goteira apropriada,
resolve-se grande parte dos problemas.
Resta referir que nunca se deve começar um tratamento ortodôntico com qualquer tipo de aparelho, quando o paciente possui uma patologia
articular. Primeiro deve-se estabilizar os problemas articulares e só depois se coloca o aparelho
dentário, até porque um aparelho dentário, por si
só, não melhora transtornos da ATM.

A equipa do espaço Mais Estética está à sua espera para
cuidar de si! Temos um conjunto de tratamentos pensados
para si, com serviços de estética para homem e mulher!

SERVIÇOS:
• Epilação Masculina – Laser Diodo ou Cera
• Epilação Feminina – Laser Diodo ou Cera
• Threading (Epilação com Linha)
• Tratamentos de Rosto
• Tratamentos de Corpo
• Massagens
• Remoção de Tatuagens a Laser
• Unhas de Gel
• Manicura
• Pedicura
• Verniz de Gel/Gelinho
• Microblading
• Coloração de Sobrancelhas com Henna
• Coloração de Pestanas
• Lifting / Permanente de Pestanas
• Extensão de Pestanas

CC G o l d C e n te r, C a v e L j 1 F
Av. d a L i b e r d a d e , 63 8 · 47 1 0 - 2 4 9 B r a g a · 9 1 6 4 8 5 89 0

C U LT U RA

THEATRO CIRCO
BRAGA

MOON DUO (MÚSICA)
QUINTA, 22:00 | 12 DE MARÇO | SALA PRINCIPAL
12 € | CARTÃO QUADRILÁTERO: 6 €
Stars Are the Light, o luminoso sétimo álbum dos Moon Duo,o projeto que
junta Sanae Yamada e Ripley Johnson, marca uma nova etapa na caminhada da banda californiana, sem esquecer a essência rock, numa nova estética
de roupagens melódicas próximas dos cenários da cena disco, reinventam-se
também ao vivo, abandonando o habitual formato em dueto (Johnson, vozes,
sintetizadores e guitarra, Yamada, vozes e bateria), adoptando John Jeffrey
para a bateria. Nesta nova disposição existe também uma nova experiência
visual inspirada pelos cenários psicadélicos rave-disco dos anos 80, onde os
três actuam dentro de uma caixa de luz que altera e transforma a realidade.

CASA DAS ARTES
FAMALICÃO

APOCALYPSE NOW - FINAL CUT
DE FRANCIS FORD COPPOLA
(CINEMA)
BILHETEIRA SESSÕES | GERAL: 2 EUROS | CARTÃO
QUADRILÁTERO: 1 EURO | ENTRADA LIVRE:
ESTUDANTES, SENIORES, ASSOCIADOS DE CINECLUBES
Apocalypse Now - Final Cut é a terceira e derradeira versão de um dos grandes marcos da história do cinema, e que este ano comemora 40 anos sobre a
sua estreia no Festival de Cannes, onde venceu a Palma de Ouro. Francis Ford
Coppola considera naturalmente esta versão como a melhor e a definitiva
para o seu filme, cujo restauro em 4K acompanhou de perto, nomeadamente
ao nível do som. Durante a Guerra do Vietname, um jovem capitão americano recebe como missão procurar e assassinar um coronel americano desertor que se escondeu na selva e passou a comandar guerrilheiros no Camboja,
onde é adorado como um semi-deus. Uma adaptação de Coração das Trevas,
de Joseph Conrad.

CCVF
GUIMARÃES

CAMANÉ E MÁRIO LAGINHA – AQUI
ESTÁ-SE SOSSEGADO (MÚSICA)
SÁBADO, 21H30| 14 MARÇO| GRANDE AUDITÓRIO
10 € | CARTÃO QUADRILÁTERO: 5 €
Camané e Mário Laginha não são estranhos. Já deram vários concertos juntos.
Do excelente entendimento sentido nessas colaborações esporádicas, resultou agora o inevitável aprofundamento dessa simbiose. “Aqui Está-se Sossegado” é um novo projeto pensado para dar mais brilho a uma voz e a um piano
que se descobriram cúmplices desde a primeira vez que encheram um palco.
O concerto contará com cerca de duas dezenas de temas saídos do cânone
fadista tradicional do repertório de Camané e incluirá, também, inéditos compostos por Mário Laginha, que musicou já um poema de Álvaro de Campos,
“Ai Margarida”, que integra um dos últimos discos de Camané.
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A MELHOR GASTRONOMIA
TRADICIONAL!
O restaurante Os Três Primos é um espaço de comida tradicional, por
excelência, com um toque caseiro e muita qualidade. Com um horário
alargado, das 11h às 17h, de segunda a sábado, pode ainda provar os
melhores petiscos, a francesinha da casa, cachorro, a alheira especial
ou o bitoque. Se preferir, pode levar para casa, porque também temos
serviço take away.
Por marcação, fazemos jantares de grupo e festas para eventos especiais.
Visite-nos e conheça as nossas condições!

CC Gold Center, loja 1A, Piso -1
Avenida da Liberdade, 638
4710-249 Braga
253 162 330

N A M O RA R P O RT U GA L

CÁTIA RASCÃO BRILHOU NA GALA
NAMORAR PORTUGAL 2020

N

ovo ano, nova enchente em
Geme – Vila Verde, para assistir a mais uma Gala Namorar Portugal, que está
incluída na programação
do Mês do Romance. Desta
vez, a apresentação esteve a cargo de uma
enérgica Ana Rita Clara e pelo palco passaram estrelas da moda e da representação
nacional, nomeadamente, Isabela Valadeiro,
Joana Freitas, Isaac Alfaiate.
Antes, foi a vez de Gabriela Couto brilhar ao
lado da Academia de Música de Vila Verde,
que antecedeu mais uma brilhante atuação/encenação do Grupo Folclórico de Vila
Verde. Pelo palco, passaram 71 propostas a
concurso, dos quais sobressaiu a proposta
‘Ao teu lado’, nome do coordenado vencedor da autoria de Cátia Rascão, inspirado
nos motivos dos Lenços de Namorados e
num clássico dos anos 50: saia midi, blusa
de bainha aberta e sapatilhas. A Escola Secundária de Vila Verde conquistou o segundo e Paula Neves o terceiro, de um total de
10 prémios atribuídos. A tarefa de escolher
a melhor proposta esteve a cargo de Maria
José Abreu, Rui Effe, João Jacinto Ferreira,
Catarina Vasques Rito, Rafael Freitas e Natália Mil-Homens Pereira.
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De seguida, e para demonstrar a versatilidade de utilização dos motivos dos Namorados, subiram à passerelle propostas de Nuno
Gama, Katty Xiomara, Anabela Baldaque,
Natália Mil-Homens Pereira, Rafael Freitas e
Luís Carvalho. Antes de terminar, foi Olavo
Bilac quem finalizou a noite mais romântica
de Vila Verde
Parceiros continuam a aumentar
Para António Vilela,
este é mais “um
momento de afirmação do Mês do Romance e da marca Namorar Portugal, uma aposta
do município que está a dar frutos. Já temos
cerca que 70 parceiros, que espalham a marca Namorar Portugal pelo país e pelo mundo.
Não podemos esquecer quem garante que a
tradição seja mantida e preservada, as nossas
bordadeiras da Aliança Artesanal, sem as quais
nada disto [Mês do Romance] existiria”, agradeceu o autarda.
Também a vereadora da Cultura do Município
de Vila Verde, Júlia Fernandes, destacou o trabalho da Aliança Artesanal, pedindo às bordadeiras presentes que se levantassem para uma
ovação. A responsável destacou a “riqueza do
programa apresentado e o envolvimento de
todos os agentes do município, que percebem
a mais valia que é a marca Namorar Portugal”.

LISTA DE PREMIADOS
1º Prémio:
Cátia Rascão
2º Prémio:
Escola Secundária de Vila Verde
3º Prémio:
Paula Neves (Atelier Horas a Fio)
Prémio do Público:
Maria Conceição Silva
Prémio Jovem Revelação:
Oriana Valentina Quinteiro (Escola Secundária Marques de Castilho – Agrupamento
de Escolas de Águeda)
Prémio Nortempresa:
Fernando Rei
Prémio Impacto Visual:
Orlando Ventura
Prémio Delta:
Mariana Martins (CEARTE)
Prémio BMCar:
Sérgio Sá
Prémio Best Fit:
Ana Sousa, Diana Ferreira, Diogo Ferreira,
Carlos Carvalho e José Ferreira (Escola Profissional de Felgueiras)

N A M O RA R P O RT U GA L
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Cristina Medeiros, da Casa Medeiros Interiores, desenha ambientes
com alma, que se destacam pela
simplicidade, harmonia e funcionalidade. A escolha da paleta de
cores, dos padrões e do mobiliário
para cada projeto de decoração
obedece a vários critérios de seleção, transformando ideias e sonhos
em realidade.

Av. Alfredo Barros, 1
4715-213 Braga
Cristina Medeiros: 965 381 767
Loja Online: www.casamedeirosinteriores.com

Casa Medeiros Interiores

