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Todos os textos da 
Revista SIM são escri-
tos ao abrigo do novo 

Acordo Ortográfico.
Alguns colaboradores 
optam por escrever na 

grafia antiga.
Todas as fotos não 

assinadas têm direi-
tos reservados

stão a chegar novos dias, naqueles dias que eram os do nosso 
descanso, que mais partilhávamos com a família, que íamos dar 
um passeio e que até íamos para um lugar diferente, em Portugal 
ou no Estrangeiro. Nesses dias, a normalidade que conhecíamos 
será substituída por outra que estamos a aprender, de forma 
abrupta, com maior ou menor eficácia.

Apesar de todos o desejarmos, a COVID-19 não vai acabar daqui 
a 15 dias. Nem daqui a dois meses e, provavelmente, nem daqui 
a um ano, altura estimada para termos uma vacina que nos pro-
teja. Até lá, viveremos uma nova normalidade.

A normalidade das máscaras de proteção, que devem ser usa-
das por todos. Do gel desinfetante, para usar em todos os locais 
públicos, do vestuário de proteção em locais específicos, como 
o Hospital ou espaços de saúde. Da falta de contacto físico, dos 
abraços e dos beijinhos. A normalidade de sair menos e de forma 
mais regulada; da medição regular da febre e da maior distância 
em relação às pessoas mais idosas e debilitadas. 

Não há maneira de continuar a manter as pessoas todas em casa, 
é economicamente impossível. No entanto, todos teremos a res-
ponsabilidade de evitar a propagação desta doença e o ressur-
gimento de novos casos. 

Esta é a nova normalidade.

Um dia, quando isto tudo passar, vamos olhar para trás e ficar-
-nos-á o medo de que uma nova pandemia possa surgir e tere-
mos mais cuidados com a nossa higiene social e uma nova forma 
de nos relacionarmos. Ainda não sei bem qual, mas vamos mu-
dar comportamentos em relação a muitas coisas. 

Também gostava de acreditar que pensaremos mais nos nossos, 
demonstraremos mais afeto e menos raiva com insignificâncias, 
nos que estão ao nosso lado e no prazer relativo e fugaz de mui-
tas opções que tomamos para nos encher o ego em função do 
que nos enche o espírito. 

Será assim? Ninguém sabe. Da nossa parte, e como sempre, pre-
tendemos continuar o Minho de forma objetiva e positiva, como 
o fizemos até agora. Temos mais uma oportunidade de o fazer, 
de forma ainda mais evidente e entusiasmada. 

A NOVA NORMALIDADE

Manuel Costa
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PEDRO
MORGADO

(VICE-PRESIDENTE E PROFESSOR DA ESCOLA DE MEDICINA
DA UNIVERSIDADE DO MINHO E PSIQUIATRA)

erceber o ‘durante’ da pandemia, em termos de saúde men-
tal e da sua evolução, é o objetivo do vice-presidente e 

professor da Escola de Medicina da Universidade do 
Minho, Pedro Morgado, que realiza este estudo em 

conjunto com a Dra. Maria Pico-Pérez. Entrevis-
tado pela Revista SIM, o clínico faz um balanço 
inicial do estudo, identificando fatores e cara-
terísticas que causam maior sofrimento psico-
lógico e outros que ajudam a passar este tem-
po de confinamento. Pedro Morgado acredita 
que esta crise está a acentuar desigualdades 
que já existiam e que é benéfico que voltemos 

à vida ativa, ainda que com todos os cuidados 
necessários. Por fim, defende uma reorganiza-

ção dos Serviços de Psiquiatria, apostando, simul-
taneamente, no reforço a oferta de psicoterapia nos 

cuidados de saúde primários e redução das listas atri-
buídas aos Médicos de Família.
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Esta é a primeira vez que a população é 
submetida a um confinamento. Quais os 
principais resultados que saíram do pri-
meiro estudo que realizou, juntamente 
com a Dra. Maria Pico-Pérez?

Este estudo pretende perceber de que for-
ma evolui a saúde mental ao longo do con-
finamento e também quais são os principais 
fatores de vulnerabilidade e de proteção em 
termos de sintomas psiquiátricos. Até este 
momento analisámos a primeira semana do 
confinamento, tendo já identificado alguns 
fatores que estão associados a níveis mais 
elevados de sofrimento psicológico, como o 
género feminino ou ter parado de trabalhar 
por causa da COVID19. Em termos de fato-
res protetores, identificámos o exercício fí-
sico, a existência de um jardim na habitação 
e o baixo consumo de informação acerca da 
COVID19.

Qual a metodologia utilizada para che-
gar a esses resultados?

Este estudo tem um desenho longitudinal 
– isto significa que pretendemos avaliar as 
mesmas pessoas ao longo das semanas em 
que durar o confinamento. Os participan-
tes voluntários foram convidados a entrar 
no estudo através do e-mail e das redes so-
ciais, tendo depois acesso a um link que lhes 
apresenta as questões de cada semana. Os 
questionários têm algumas partes que se 
mantêm ao longo do tempo e outras que 

são alteradas de semana para semana. O es-
tudo foi aprovado pela Comissão de Ética da 
Universidade do Minho e tem um compo-
nente que se destina a cidadãos residentes 
em Espanha. Com este braço pretendemos 
efetuar algumas comparações entre países. 
Devemos salientar que esta amostra não é 
representativa da população nacional, mas 
permite perceber alguns fatores relaciona-
dos com a saúde mental.

A partir desse estudo, deixa algumas re-
comendações, como a prática de exercí-
cio físico, manter a ligação ao trabalho, 
ainda que à distância e reduzir o consu-
mo de notícias ao mínimo possível, e de 
televisão, computador ou aparelhos mó-
veis. Acha que, mentalmente, as famílias 
estão preparadas para isto? De que for-
ma estes ‘escapes digitais’ podem afetar 
a harmonia familiar e equilíbrio indivi-
dual de cada um, no pós-pandemia?

O ser humano tem uma surpreendente ca-
pacidade de adaptação. Neste contexto de 
pandemia, as coisas estão facilitadas: fomos 
forçados a mudar de estilo de vida mas esta-
mos a fazê-lo coletivamente e com um pro-
pósito que é positivo. Isto torna a adaptação 
mais fácil do que se a situação fosse viven-
ciada individualmente ou se não existisse 
um objetivo positivo no confinamento. As 
famílias foram “forçadas” a viver mais tempo 
juntas do que o habitual. Em geral, as famí-
lias adaptam-se, descobrem-se atividades 

que já não se faziam em conjunto há muito 
tempo e acaba por existir um novo equilí-
brio. Preocupam-nos, sobretudo, aquelas 
situações em que as relações já estavam 
desgastadas ou deterioradas, porque o po-
tencial nefasto do confinamento é ainda 
maior. O risco de agravamento de situação 
de violência doméstica também é real e 
deve merecer toda a atenção por parte da 
comunidade.

Neste momento, há famílias fechadas em 
poucos metros quadrados com os pais 
em teletrabalho, filhos em telescola e 
bebés de colo que não têm creche e, por 
isso mesmo, estão em casa. Até que pon-
to esta situação está a afetar cada um dos 
elementos da família e que técnicas de-
vem ser usadas para minimizar o nível de 
stress e a pressão para cumprir todas as 
obrigações?  As famílias são chamadas a 
planear o dia, como nunca antes fizeram?

Esta crise acentuou as consequências da 
desigualdade. Aqueles que vivem em pio-
res condições estão ainda mais vulneráveis 
e desprotegidos com esta crise pandémica. 
Os pais com filhos tiveram que aprender a 
conjugar trabalho com cuidados aos filhos 
menores, o que exige um esforço acrescido 
e um planeamento muito rigoroso das ativi-
dades do dia. Mas é um momento importan-
te para reforçar ligações entre pais e filhos.
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Já se fala que o consumo de ansiolíticos 
disparou. Tem alguns dados que possam 
sustentar esta afirmação? Quais os peri-
gos que um consumo podem trazer, ago-
ra e no futuro?

Penso que é cedo para avaliar a questão do 
consumo de ansiolíticos. Verificou-se um 
aumento das vendas de ansiolíticos durante 
o mês de Março, mas isso pode traduzir um 
fenómeno de “armazenamento” doméstico 
que se verificou com diversos bens. Preci-
samos de mais tempo para compreender os 
impactos da pandemia no consumo de psi-
cofármacos. Os ansiolíticos, tal como todos 
os outros medicamentos, podem constituir 
um perigo se não forem prescritos por um 
médico e se não existir monitorização ade-
quada na sua toma. Isto é verdade para os 
ansiolíticos, como também para os antibió-
ticos ou para muitos outros fármacos – infe-
lizmente ainda existe um estigma associado 
aos psicofármacos que já não se verifica com 
outro tipo de medicamentos.

No caso concreto dos ansiolíticos, são medi-
camentos úteis para a prática clínica que de-
vem ser utilizados em conjunto com outros 
tratamentos farmacológicos e psicotera-
pêuticos, no sentido de resolver problemas 
de ansiedade patológica. Servem para gerir 
e tratar doenças. É inadequando utilizá-los 
para resolver questões de vida. A ansiedade, 
a tristeza, o sofrimento são normais e fazem 
parte da vida – é importante não “psiquiatri-
zar” o sofrimento.

Este é o primeiro evento de confinamen-
to e isolamento social da sociedade tal 
como a conhecemos. O que irá mudar?

A situação que vivemos é inédita para to-
dos nós. E era inimaginável há 2 ou 3 meses 
atrás. O que me pede é um exercício de fu-
turologia e eu arriscaria dizer que as conse-
quências sociais e económicas da pandemia 
deixaram marcas mais significativas na so-
ciedade do que a experiência de confina-
mento. Em primeiro, porque para a maioria 
das pessoas a situação não foi de isolamento 
social mas sim de distância física, dado que 
o contacto com os amigos e família se man-
teve por outros meios; em segundo, porque, 
como já referimos, os propósitos positivos e 
coletivos ajudam a minimizar os impactos do 
confinamento. Outro aspeto que irá mudar 
diz respeito à forma como nos relaciona-
mos socialmente: em Portugal gostamos 
do contacto físico, do abraço, do beijo... e 
isso irá mudar pelo menos durante algum 
tempo. Mas preocupa-me sobretudo a crise 
social, económica e de saúde que a pande-
mia trouxe e que será muito difícil, deixando 
marcas profundas na nossa sociedade.

Teme algum ‘exagero’ e compensação 
desproporcionada quando as limitações 
impostas pelo Governo, DGS e demais 
instituições terminarem?

No princípio todos exigiam medidas extre-
mas. À medida que o tempo foi passando, 
começámos a perceber que esta pandemia 
requer medidas prudentes e, sobretudo, in-
teligentemente dirigidas às populações de 
maior risco. O colapso do sistema de saú-
de foi evitado com as medidas que foram 
implementadas e isso valida as opções que 
foram tomadas pelo Governo e que tinham 
sido recomendadas pelo Conselho das Es-

colas Médicas. Regressar à normalidade le-
vará tempo, mas é necessário que a econo-
mia volte a funcionar para evitarmos perdas 
maiores para a nossa sociedade. Combater 
a COVID19 implica não ficarmos paralisados 
pelo medo nem morrermos pela despropor-
cionalidade da cura – o equilíbrio será muito 
importante agora que estamos a terminar a 
primeira vaga deste combate.

Como médico do Hospital de Braga, sen-
tiu que há mais procura dos serviços de 
psiquiatria desde o início do confina-
mento? Acha que essa procura vai au-
mentar no pós-pandemia?

Inicialmente verificou-se uma diminuição da 
procura em todos os serviços. Depois, pro-
gressivamente, as coisas estão a regressar à 
normalidade. Espera-se um aumento muito 
significativo dos problemas de saúde men-
tal no período pós-pandemia. Felizmente, a 
esmagadora maioria das situações deverá 
ser acompanhada pelos Cuidados de Saú-
de Primários, pelos Médicos de Família que 
conhecem os seus utentes melhor do nin-
guém. Apenas as situações mais graves se-
rão orientadas para os serviços hospitalares 
de Psiquiatria. Esta é uma boa oportunidade 
para reorganizar os serviços de Psiquiatria 
(reforçando as equipas com mais Psiquiatras 
e mais Psicólogos), reforçar a oferta de psi-
coterapia nos cuidados de saúde primários 
e reduzir as listas atribuídas aos Médicos de 
Família. Se o fizermos, podemos certamente 
combater a pandemia de doenças psiquiá-
tricas que se espera para os próximos tem-
pos.

“A ansiedade, 
a tristeza, o 

sofrimento são 
normais e fazem 
parte da vida – é 
importante não 
‘psiquiatrizar’ o 

sofrimento”





ESPECIAL

10 · MAIO · 2020

olíticas de isolamento social impostas em muitos países 
face à pandemia afetam a economia e criam ansiedade, 
mas estão a renovar relações, atividades e formas de 
cultura, diz a psicóloga Laura Brito.

Perante o atual quadro de pandemia, vivemos momentos 
difíceis e um clima de stress e receio, o que é normal, mas 

também podemos olhar para esta fase sobretudo como uma oportuni-
dade, afirma Laura Brito, investigadora do Grupo de Investigação em 
Saúde Familiar & Doença da Unidade de Investigação de Saúde, Bem-
-Estar e Rendimento do CIPsi – Centro de Investigação em Psicologia da 
UMinho. A rotina dos portugueses tem sido feita basicamente em casa. 
Por isso, diz, “é muito importante planear as próximas semanas e em sin-
tonia com quem vivemos, partilhando tarefas, conversas e transforman-
do o ambiente em momentos diferentes”. Para quem está só, como os 
idosos, é fulcral “sensibilizá-los e apoiá-los para que não saiam de casa”.

Laura Brito nota que o ser humano tem uma grande capacidade de 
adaptação. Num ápice, passamos a realizar ensino à distância, encon-
tros por videoconferência e cozinhados à la YouTube. A generalização 
de vlogs, brincadeiras e desafios digitais mostra como as pessoas estão 
dispostas a aliviar a ansiedade e a tornar a vida mais agradável. “A nossa 
rotina mudou, o contexto de trabalho e de casa é cada vez mais o mes-
mo e devemos valorizar esta nova realidade”, devolve a psicóloga. Uma 
das principais preocupações é manter o emprego e pagar despesas, num 
país em que há cada vez mais vínculos laborais precários e em que di-
versos setores económicos estagnaram. “Tudo isso é importante, mas há 
novas medidas políticas para ajudar com esse problema e, agora, a prio-
ridade é mesmo a segurança da família, apoiarmo-nos uns aos outros e 
na comunidade”, defende Laura Brito, para completar a ideia: “Quando 
conseguirmos sair da quarentena, aí sim, virá outra etapa. Portugal já ul-
trapassou dificuldades económicas e temos grande resiliência. Os nos-
sos pais também se tiveram que adaptar a mudanças, a tecnologias e a 
outros contextos”.

Partilhar tarefas e respeitar silêncios

E como se gere o quotidiano familiar confinado a quatro paredes, evitan-
do riscos de violência doméstica, divórcio e pressões? “Esta conjuntura 
permite às famílias estarem mais próximas, fisicamente e online, com-
pensando ausências que a vida e o trabalho até aqui não permitiam”, 
refere a investigadora. Assim, é imperioso definir metas claras a curto 
prazo, como cumprir horários de sono e de refeições (saudáveis, para um 
bom sistema imunitário) e praticar exercício físico (os vídeos online aju-
dam). “Deve-se distribuir tarefas domésticas adequadas à idade de cada 
familiar. Deve-se partilhar desde medos e opiniões até momentos como 
refeições, séries de TV, jogos de tabuleiro, trabalhos manuais e oficinais, 
jardinagem, andar de bicicleta ou fazer atividades ao ar livre”, enumera 
Laura Brito. Esta postura leva a aprender em conjunto e a olhar o am-
biente e transformá-lo com união e empatia, anui. Quanto às relações in-
terpessoais, “este é um grande teste”: “Exige muito diálogo e compreen-
são, colaboração nas tarefas e respeito pelos momentos de silêncio, pois 
também precisamos do nosso espaço para relaxar, refletir e imaginar”. 
Certo. E como conjugar teletrabalho adulto com crianças em modo fé-
rias, mas com professores a pressionar com TPC e vídeo-aulas? “Os miú-
dos adaptam-se facilmente às coisas, sobretudo nas tecnologias. Tem 
que lhes ser bem explicado o que está em causa, planear-se bem os dias 
com horários para trabalhar, para lazer e para ações comuns e, sim, tem 

que haver apoio entre os adultos”, admite a psicóloga. A calendarização 
ajuda a evitar a dependência de ecrãs (TV, tablet, consola, smartphone), 
a expressão “quero jogar mais” e a pressão ocular. “Ao saltar entre ações, 
a criança pode sentir-se mais envolvida, motivada, valorizada e saudá-
vel”, situa. Em relação à privacidade, uma videochamada de trabalho 
com alguém que aparece ao fundo a passar seminu ou a gritar levanta 
questões. Laura Brito desvaloriza: “Há que ter bom senso e aceitar. Será 
que antes já não tínhamos divulgado aspetos domésticos sob outras for-
mas?”. Relativamente a profissionais como atletas de alta competição, 
a solução é treinar em casa e com acompanhamento online. “Todos nós 
temos que adotar estratégias de autorregulação emocional, resiliência, 
motivação e focar-nos nos objetivos mais próximos”, realça. 

Apoiar e conversar com idosos

No caso dos idosos isolados, a situação “é bastante delicada”. “Temos 
que trabalhar em comunidade e auxiliar a pessoa sozinha, como manter 
a sua comunicação regular com a família, ainda que seja por redes so-
ciais, telemóvel ou videochamada, ou então com o vizinho que converse 
da janela ou do muro e lhe faça as compras de forma voluntária para que 
não saia de casa nem se exponha ao vírus”, sugere. Laura Brito lembra 
que, neste grupo etário, a literacia em saúde é em geral baixa e que os 
próprios idosos podem não aceitar a mensagem ou abordagem dos fi-
lhos, mas é essencial que conheçam as recomendações da Direção-
-Geral de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. “Para quem tem 
demência, é importante referir ações e não factos, como exemplificar ou 
mostrar imagens sobre a lavagem correta das mãos, para se memorizar”, 
contextualiza. Em simultâneo, deve-se manter o cérebro e o corpo ativo, 
a alimentação equilibrada, as rotinas, vigiar a saúde e evitar acidentes. 
Nos lares, “procura-se desenvolver também competências cognitivas e 
sociais e o contacto à distância com entes próximos”. Laura Brito fez toda 
a sua formação superior na UMinho: é licenciada em Psicologia, mestre 
em Psicologia da Saúde e atualmente doutoranda em Psicologia Aplica-
da, com uma tese sobre cuidadores informais de pessoas com demência, 
que se integra no “Projeto IADem de Investigação-Ação nas Demências” 
e é uma parceria entre o CIPsi, a Santa Casa de Misericórdia de Ponte da 
Barca e a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viana do Castelo. 

(Texto de Nuno Passos)

A QUARENTENA
ABRE NOVAS OPORTUNIDADES

P





ESPECIAL

12 · MAIO · 2020

EMPRESAS

13 · MAIO · 2020

ão mais de 400 as empresas 
que já receberam apoio da As-
sociação Comercial de Braga 
no âmbito do serviço de apoio 
e aconselhamento disponi-
bilizado pela ACB acerca das 

medidas de apoio às empresas criadas pelo Es-
tado Português, no âmbito da crise epidémica 
de Covid-19.

Segundo o Diretor Geral da ACB, Rui Marques, 
“desde o início desta crise a ACB tem vindo a 
receber um elevado número de solicitações, 
maioritariamente de micro e pequenas em-
presas, o que levou a que fosse criado um Help 
Desk com o suporte técnico e legal de uma das 
conceituadas sociedades de advogados da 
península ibérica - a Antas da Cunha ECIJA – 
musculando, assim, a capacidade de resposta 
da ACB”.

Até dia 24 de abril, foram registados e concluí-
dos 420 pedidos de apoio, dos quais 202 foram 
efetuados através de chamada telefónica e 218 
através de email ou outros meios digitais.

As empresas dos setores do comércio e tu-
rismo (restauração e alojamento) são as que 
mais têm recorrido a este serviço, registando-
-se uma procura menos acentuada dos seto-
res dos serviços e da indústria. A maioria das 
empresas está sediada no concelho de Braga, 
mas registam-se também pedidos de apoio de 
empresas oriundas dos concelhos de Amares, 
Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do 
Minho e Vila Verde.

As áreas que mais dúvidas suscitam estão re-
lacionados com a Legislação Laboral e as me-
didas de apoio ao emprego, as medidas de 

flexibilização fiscal e contributiva e, por fim, as 
Linhas de crédito, moratórias bancárias e mo-
ratória no pagamento de rendas.

Informação disponibilizada diariamente 
aos associados

Para além do serviço de apoio, a ACB disponi-
biliza diariamente no seu site as principais no-
tícias relacionadas com as novidades legislati-
vas, sistemas de incentivos do Portugal 2020, 
informação sobre a evolução da atividade eco-
nómica e outros assuntos de interesse empre-
sarial, e procede, também, ao envio de e-news-
letters aos associados destacando os assuntos 
de maior relevância.

“Desde o início desta crise, já publicamos mais 
de 70 artigos no site e expedimos mais de 20 
newsletters aos nossos associados, procuran-
do disponibilizar a informação da forma mais 
rápida e simples possível aos nossos associa-
dos para que possam tomar, atempadamente, 
as melhores decisões”, salienta Rui Marques.

Formação disponível para empresas em re-
gime de e-learning

Não sendo possível estimar a duração desta 

crise epidémica, a ACB adaptou a sua oferta 
formativa dirigida a empresas e profissionais 
para um regime de formação à distância, de  
forma a que as empresas possam aproveitar 
este difícil período de redução, suspensão ou 
de encerramento da sua atividade para formar 
as suas equipas e reorganizarem os seus pro-
cessos e planos de ação futuros.

Durante os próximos quatro meses, a ACB esti-
ma envolver mais de 500 quadros de empresas 
da região em ações de formação profissional.

Facilitar a adoção de processos de digitali-
zação e promover negócios

A ACB está a desenvolver esforços, em parce-
ria com algumas entidades regionais e nacio-
nais, para apoiar as micro e pequenas empre-
sas do setor do comércio e da restauração a 
aderir a processos rápidos de digitalização das 
suas operações, de forma a aumentar a sua ca-
pacidade de gerar receitas durante o período 
de encerramento ao público.

Neste âmbito, a ACB desenvolveu, em parceria 
com o Grupo ERRE, a plataforma Comprar em 
Braga, que regista, à data, a participação de 147 
empresas, com o objetivo de dar visibilidade 
aos Associados da ACB que se encontram em 
funcionamento durante o período de estado 
de emergência, ao mesmo tempo que impul-
siona a compra dos consumidores no comér-
cio local. Foram, ainda, estabelecidas parcerias 
com as Plataformas ‘Quietinho em Casa’ (com 
53 empresas aderentes através da ACB), ‘Pre-
serve’ (com 36 empresas aderentes da área de 
intervenção da ACB) e o marketplace ‘Dott’ – 
para apoiar o comércio local a vender online, 
sem qualquer custo de adesão.

MAIS DE 400 EMPRESAS 
APOIADAS PELA ACB
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Toyota criou um apoio ex-
cecional para médicos, en-
fermeiros e farmacêuticos 
que lhes permite acederem 
a uma viatura de serviço de-
dicada apenas para quem 

necessitar.

Em comunicado, a marca de origem nipó-
nica, explica que basta ao profissional da 
saúde preencher o formulário disponível 
no site (em https://w3.toyota.pt/toyapps/
saude/ ) e verificar a disponibilidade de um 
veículo para usar nesta altura de crise.

Leia o comunicado na íntegra:

“Numa altura em que o serviço dos médi-
cos, enfermeiros e farmacêuticos são im-
prescindíveis na luta contra a pandemia do 
coronavírus (COVID-19), a Toyota dispo-
nibiliza uma frota de veículos para ajudar 
a superar o atual momento da sociedade 
portuguesa. A Toyota procura ajudar quem 
está, dia e noite, na linha da frente do com-
bate à pandemia do COVID-19 em Por-
tugal. Integrado na ação nacional #Toyo-

taFicaConsigo, a Toyota irá colocar várias 
unidades à disposição, de médicos, enfer-
meiros e farmacêuticos, para que possam 
ter sempre mobilidade e estar junto dos 
que mais precisam.Desta feita, basta que os 
técnicos de saúde preencham formulário 
no site Toyota para agendar a disponibilida-
de da viatura. Para mais informação consul-
tar no dite da Toyota o separador #Toyota 
fica consigo. 

Esta iniciativa, integrada na comunicação 
de proximidade e esperança, surge porque 
a participação e a colaboração com a so-
ciedade é parte do ADN da Toyota e, como 
empresa, tem a obrigação de ajudar todos a 
superar o impossível, fornecendo soluções 
de mobilidade adequadas para cada ne-
cessidade, porque a mobilidade não pode 
ser um obstáculo. #JuntosMovemosPor-
tugal”

Além deste apoio, a Toyota está a desenvol-
ver a campanha Fique em Casa
www.toyota.pt/world-of-toyota/campa-
nhas/fique-em-casa.json ), que permite 

ao cliente ter atendimento online em vários 
canais, como internet ou telefone; e explica 
os procedimentos do atendimento na rede 
de oficinas da marca, assim como as medi-
das que foram tomadas internamente para 
conter o avanço da pandemia. Também on-
line, nas redes sociais, a Toyota está a desa-
fiar os clientes a mostrarem o seu carro… na 
garagem!

TOYOTA DÁ APOIO
A QUEM ESTÁ NA LINHA DA FRENTE

A
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m Braga já foram testados mais 
de 1.800 utentes e profissionais 
de 32 instituições do Conce-
lho, na sua esmagadora maioria 
através do programa de rastreio 
promovido pelo Município. Os 

resultados laboratoriais identificaram até ago-
ra 412 pessoas com testes positivos à Covid-19, 
sendo que a despistagem a todos os Lares e 
Instituições Particulares de Solidariedade So-
cial (IPSS’s) de Braga ficará concluída nos pró-
ximos dias.

Os dados foram adiantados por Ricardo Rio, 
presidente da Câmara Municipal de Braga, 
durante uma visita realizada hoje à Unidade 
de Rastreio do Carandá, e que contou com a 
presença Eduardo Pinheiro, secretário de Es-
tado responsável pela execução do Estado de 
Emergência no Norte de Portugal. Dos 412 ca-
sos positivos detetados, 273 referem-se a uten-
tes das instituições e 139 a profissionais.

“Contando agora também com o apoio do 
Governo, através da Cruz Vermelha, estamos 
a acelerar a realização dos testes aos profis-

sionais, ao mesmo tempo que prosseguimos 
os testes a utentes a expensas da Autarquia, 
pelo que até ao final da semana acredito que 
todos os profissionais e todos os utentes das 
instituições de Braga estarão testados. No to-
tal foram contratualizados mais de 3 mil testes 
para garantir que todo o universo de utentes 
e profissionais das nossas instituições sejam 
devidamente testados”, explicou Ricardo Rio, 
adiantando que se trata de um investimento 
superior a 250 mil euros, metade do qual já foi 
concretizado.

“Este centro do Carandá surgiu para reforçar 
a capacidade de diagnóstico à população e 

atualmente também está a trabalhar com a 
Cruz Vermelha no sentido de testar os profis-
sionais dos Lares e das IPSS’s”, referiu o Au-
tarca, lembrando que a criação desta unidade 
de recolha de análises resulta de uma parceria 
entre o ACES Braga, a Câmara Municipal de 
Braga e do grupo DST, que disponibilizou todas 
as instalações graciosamente.

Durante a visita, o Ricardo Rio adiantou ainda 
que está a ser instalada uma unidade de reta-
guarda no Centro Apostólico do Sameiro para 
acolher os utentes destas instituições que es-
tejam infetados, mas que não necessitem de 
internamento hospitalar.

“Esta será uma unidade de retaguarda de âm-
bito distrital para casos positivos que não ca-
reçam de cuidados hospitalares. Esta unidade 
resulta de uma partilha de responsabilidades 
entre todas as instituições desde as câmaras 
municipais, ao comando distrital da Proteção 
Civil, à Segurança Social, englobando o ACES 
e o próprio Hospital de Braga”, concluiu Ricar-
do Rio.

Município de Braga lançou 
um portal onde se encontra 
reunida toda a informação 
relevante para a comunida-
de Bracarense sobre a pan-
demia de Covid-19. O site 

pode ser acedido através do endereço http://
covid19.cm-braga.pt/.

Entre outras informações, neste portal, muní-
cipes e empresários podem aceder às medidas 
de prevenção e apoio que estão a ser desen-
volvidas pelo Município de Braga, empresas 
municipais ou Juntas de Freguesia do Con-
celho; as informações úteis da DGS e OMS; 
aos canais de comunicação mais relevantes 

do universo municipal; às medidas de apoio à 
oferta de equipamento informático aos alunos 
carenciados; ao formulário de inscrição para 
voluntários e a uma listagem dos eventos de 
lazer, digitais, que estão programados.

A página estará em atualização constante. A 
concentração da informação num só local vem 
facilitar a comunicação direta com os muníci-
pes e sector empresarial e permite que estes, 
de forma rápida e simples, saibam a todo o mo-
mento o que de mais relevante está a ser feito 
pelo Município para evitar a propagação do 
vírus e minorar o impacto social e económico 
desta situação que se vive.

BRAGA JÁ TESTOU MAIS DE 1.800 
UTENTES E PROFISSIONAIS DE 
INSTITUIÇÕES DO CONCELHO

MUNICÍPIO DE BRAGA LANÇA PORTAL 
DEDICADO AO COVID-19
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No Tia Isabel, trabalhamos diariamente para proporcionar aos nos-
sos clientes experiências gastronómicas memoráveis, sempre com 
a máxima cordialidade e profissionalismo, num ambiente acolhedor 
e requintado.
Mais que um restaurante, o Tia Isabel é uma casa de experiências 
inesquecíveis, um desafio que assumimos há 10 anos e que preten-
demos prolongar no tempo e na memória, trabalhando para sermos 
uma referência da comida regional. Vamos continuar a inovar e a 
apresentar propostas arrojadas, mas que respeite o receituário tra-
dicional, tentando melhorar os sabores, as texturas e a experiência.

Há pratos que, com o passar do tempo, se tornaram referências: o 
Cabrito Assado no Forno, a Vitela Assada no Forno, o Bacalhau Re-
cheado à Moda de Braga, os Filetes de Polvo com Arroz de Grêlos 
ou o Camarão Tigre Grelhado com Arroz Frito são o nosso cartão-
-de-visita!

Take Away e Entrega ao Domicílio: o Restaurante 
Tia Isabel sempre perto de si

Os tempos que vivemos são difíceis, mas a nossa resposta tem de 
estar à altura das exigências. Tem à sua disposição o nosso Serviço 
de Take Away e temos uma novidade: agora, também entregamos 
ao domicílio, de forma totalmente gratuita! Basta entrar em contac-
to connosco, fazer a sua encomenda e tratar todos os pormenores 
com os nossos colaboradores. Tanto no serviço de Take Away como 
nas entregas ao domicílio, observamos as mais rigorosas condições 
de higiene e segurança, de acordo com as orientações da Direção 
Geral de Saúde e demais Autoridades.
Como vê, é muito fácil provar as nossas especialidades em sua casa!
Gostaríamos de deixar uma mensagem de Ânimo e Coragem neste 
momento complicado para todos. Juntos, vamos conseguir ‘virar a 
página’!

10 ANOS DE EXPERIÊNCIAS INESQUECÍVEIS! 



Avenida Frei Bartolomeu Mártires, 32
4715-385 São Vítor - Braga 
253 053 740
968 572 281

geral@tiaisabel.pt
www.restaurante-tiaisabel-braga.pt tiaisabelbraga2010
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ernando Alexandre, UM e Fundação Francisco Ma-
nuel dos Santos, e Luís Braga da Cruz, ex-Ministro da 
Economia, são os convidados de um Workshop que 
analisará a Economia na era Covid-19. 

Na próxima quinta-feira, 30 de abril, às 15h00, terá 
lugar, por videoconferência, o Workshop Covid-19 e a 

Economia: Disrupção, Desafios e Oportunidades um evento desti-
nado a debater a nova realidade da economia em tempos de pan-
demia. Esta ação faz parte do plano de iniciativas que o Gabinete de 
Crise e da Transição Económica do Município de Guimarães levará à 
prática, e cujo objetivo é a mitigação do impacto económico negati-
vo provocado pela Covid-19.

O Workshop iniciar-se-á com as intervenções de Domingos Bragan-
ça, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e de António M. 
Cunha, Presidente Executivo do Gabinete de Crise e da Transição 
Económica, ao que se seguirá a participação dos convidados Fer-
nando Alexandre, doutorado em Economia pela Universidade de 
Londres e Professor Associado com Agregação da Universidade do 
Minho, e Luís Braga da Cruz, Professor Convidado no Departamen-
to de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto e ex-Ministro da Economia.

Após as intervenções dos convidados, haverá lugar a um debate 
aberto a todos os participantes no Workshop com o objetivo de par-
tilhar ideias, reflexões e experiências que possam ajudar as empresas 
a abraçar os desafios e oportunidades gerados pelo surto de Coro-
navírus.

Câmara Municipal de Guimarães está a efetuar testes 
de rastreio à COVID-19 a todos os utentes e funcioná-
rios dos lares do concelho, sendo uma prioridade de-
clarada desde o início desta pandemia e nesse sentido 
já foram realizados centenas de testes a utentes, assim 
como a trabalhadores nestas estruturas. Até ao final da 

próxima semana ficará concluído os testes a todos os funcionários, resul-
tado de uma parceria com a Segurança Social.

Em Guimarães foi criada uma primeira Unidade de Rastreio, com a reali-
zação de uma centena de destes por dia, no Multiusos, em parceria com 
a Unilabs e ARS-Norte. Entretanto, estão a ser efetuados testes nas insti-
tuições aos colaboradores, através do ACEs do Alto Ave e da Segurança 
Social em parceria com a Cruz Vermelha. Na próxima semana abre mais 
uma unidade de rastreio da Covid-19, localizada no rés-do-chão do an-
tigo edifício da estação da CP, resultado do protocolo efetuado com a 
Escola de Medicina da Universidade do Minho e o Hospital Senhora da 
Oliveira.

A realização de testes aos utentes dos lares está em curso há várias se-
manas e mesmo no período mais complicado pela ausência de testes 
disponíveis, a Câmara Municipal de Guimarães garantiu resposta às so-
licitações dos lares, nomeadamente aos utentes e funcionários assinto-
máticos.

O Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, 
reuniu na passada quinta-feira com os representantes de todos os Lares 

do Concelho – com resposta à terceira idade, pessoas com deficiência 
e ainda Unidade de Cuidados Continuados – no sentido de fazer uma 
avaliação conjunta e integrada da situação sobre a evolução desta pan-
demia. Destaque para o registo de um reduzido número de infetados, 
onde se eleva a qualidade do trabalho desenvolvido pelos profissionais, 
colaboradores das instituições e dos elementos que compõe os órgãos 
sociais, assim como a eficácia dos seus planos de contingência, tal como 
o empenho e dedicação de todos que se entregam a estas causas.

COVID-19 E A ECONOMIA: DISRUPÇÃO, 
DESAFIOS E OPORTUNIDADES

CÂMARA MUNICIPAL ASSUME TESTES À 
COVID-19 PARA TODOS OS UTENTES E 
FUNCIONÁRIOS DOS LARES DE GUIMARÃES
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O GRUPO O SETENTA, SOLIDARIZA-SE COM TODA A POPULAÇÃO NESTA ALTURA TÃO DIFÍCIL PARA TODOS. 

O SETENTA
geral@osetenta.pt
www.osetenta.pt

PERFILNORTE
geral@perfilnorte.com
www.perfilnorte.com

COLABORANTE
geral@colaborante.pt
www.colaborante.pt

PERFILSET
geral@perfilset.com
www.perfilset.com
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Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão decidiu 
reforçar a área social do município com uma verba de 
cerca de dois milhões de euros, duplicando pratica-
mente a verba inicialmente prevista para o corrente 
ano. Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, “esta alteração deve-se à circunstância atual 

que estamos a vivenciar causada pela pandemia do Covid 19”. “É 
uma verba que consideramos ajustada e necessária. É uma almofada 
social que nos garante as respostas necessárias uma previsível crise 
social e económica”, acrescentou.

Refira-se que a autarquia avançou já com um Plano de Reação à 
Situação Epidémica e de Intervenção Social e Económica, que en-
volve diversos apoios às famílias que viram o seu rendimento mensal 
reduzir devido à pandemia da Covid 19. Entre as várias ajudas estão 
por exemplo a comparticipação extraordinária das rendas com a 
habitação, a atribuição de bolsas de estudo, a redução da fatura da 
água para todos os famalicenses, entre outras.

Para Paulo Cunha, com estas medidas o município está a criar uma 

“retaguarda social forte para fazer frente à situação que estamos a 
viver e aos problemas que possam surgir”.

comércio local famalicense tem uma nova montra à 
distância de um clique. A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão e a Associação Comercial e In-
dustrial de Famalicão (ACIF) lançaram a plataforma 
online “Comércio da Vila”, uma loja virtual de promo-
ção e venda dos produtos e serviços dos comercian-

tes do concelho.

Trata-se de um projeto que pretende ativar os negócios dos comercian-
tes do concelho nas plataformas online. Para uma resposta imediata ao 
contexto atual, as redes sociais foram os canais escolhidos para respon-
der à urgência do tecido comercial famalicense. É o início de um processo 
com diversas e diferentes oportunidades, mas que aponta a um futuro 
que já está a acontecer e em que todos os famalicenses sairão a ganhar.

O projeto é aberto a todos os comerciantes do município, com ou sem es-
tabelecimento físico, sendo gratuito para todos durante 3 meses, período 
que se estende até aos 6 meses para os associados da ACIF.

Nesta fase de arranque, o projeto privilegia, para já, as redes sociais, no-
meadamente o Facebook, em www.facebook.com/comerciodavila.fa-
malicao e o Instagram, em @comerciodavila.

A adesão é muito simples: cada comerciante deverá fotografar os pro-
dutos/serviços que pretende divulgar e comercializar, compilar toda a 
informação (foto, descrição, preço, portes, etc...) e enviar para o email co-
municacao@acif.pt, para posteriormente ser publicada nas redes sociais 
do projeto. Cada comerciante poderá expor até a um limite máximo de 
50 produtos, com a possibilidade de introduzir novidades a cada 15 dias.

Depois de efetuada uma compra a partir do Comércio da Vila, a ACIF dis-
ponibiliza, gratuitamente, a recolha das encomendas nos estabelecimen-
tos comerciais, colocando-as num local central onde serão recolhidas por 

uma transportadora para entrega ao destinatário.

“O projeto Comércio da Vila assume-se como uma iniciativa com múl-
tiplas oportunidades para os comerciantes de todo o concelho e que 
aponta, desde logo, para uma estratégia de futuro, que já está a acon-
tecer com a nova tendência de consumo de proximidade, e em que to-
dos os famalicenses sairão a ganhar” referem Paulo Cunha e Francisco 
Xavier, presidentes da Câmara e da ACIF, respetivamente, na mensagem 
de apresentação da iniciativa enviada aos comerciantes em modo de de-
safio para a adesão destes ao projeto. “É um desígnio que surgiu com o 
objetivo de resolver, parcialmente, uma emergência, introduzir um novo 
dinamismo e alavancar o comércio local, promovendo o empreendedo-
rismo, o trabalho, a criatividade e a determinação”.

Mais informações sobre o projeto através do email comunicacao@acif.pt.

FAMALICÃO REFORÇA ÁREA SOCIAL COM 
MAIS DOIS MILHÕES DE EUROS

COMÉRCIO FAMALICENSE
GANHA LOJA VIRTUAL
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alámos com a personal trainer, 
Sara Mariz, que nos mostrou 
como a imaginação faz toda a 
diferença, quando o assunto 
é treinar em casa e diversificar 
os exercícios. “Treinar em casa 

não é fácil, é preciso dar largas à imaginação e 
improvisar com todos os recursos que temos 
disponíveis, tal como as garrafas de azeite, os 
pacotes de arroz e até mesmo o detergente da 
roupa. Assim conseguiremos sair da zona de 
conforto e criar novas rotinas de treino”, ex-
plicou a personal trainer do Akuafit, exempli-
ficando alguns exercícios com fotos, tal como 
pode ver nas fotos que publicamos. Para a Sara, 
é importante ter um treino personalizado, não 
só no pós-pandemia, quando os ginásios volta-
rem a abrir, mas sempre, porque os benefícios 
são imensos. 

Que conselhos pode dar aos nossos leitores 
para estarem em forma e saudáveis, saben-
do que há limitações de circulação e deve 
evitar-se ao máximo sair de casa?

Sendo esta uma altura difícil para todos deve-
mos tentar não desmotivar e não deprimir com 
esta pandemia, criando novas rotinas e hábitos, 
que passam por ter cuidados na alimentação, 
fazendo 5/6 refeições por dia com alimentos 
ricos em vitamina C(laranja), magnésio(bana-
na), omega 3  (peixes) e vitamina D (através da 
exposição solar ); devemos estabelecer um ho-
rário para treinar e cuidar de nós, optar por nos 
ocuparmos com hábitos de leitura, uma boa 
sessão de cinema ou até as tão usadas video-
chamadas para matar as saudades dos nossos. 
No caso das pessoas que estão em teletraba-
lho e/ou que tem filhos em telescola, devem 
organizar a agenda diária pra tirar um “tempi-
nho “ para eles. Devemos então reinventar no-
vas estratégias para nos mantermos ocupados 
com o corpo e a mente sãos. 

Que importância tem a diversificação de 
exercícios para a manutenção da forma fí-
sica, mas também motivacional?

O treino enquanto processo de estimulação 
regular e sistemática tem o objetivo de promo-

ver adaptações orgânicas e funcionais, permi-
tindo a melhoria do desempenho dos atletas 
no treino. É fundamental ter presente que o 
exercício físico não é inócuo, produzirá sempre 
um efeito, tal como a sua ausência. A prática 
regular do exercício físico permite aos atletas 
adaptarem-se para responder aos desafios 
colocados no treino. A seleção dos exercícios 
variada e com um grande leque de diversida-
de constitui uns dos aspetos mais importantes 
para o sucesso do processo de treino. Não seria 
possível melhorar o rendimento dos atletas se 
os mantivéssemos a treinar sempre da mesma 
forma (método) e com a mesma carga. Assim 
sendo essa mesma diversidade dos exercícios 
no treino é crucial para quebrar a monotonia e 
para evitar a estagnação de resultados/objeti-
vos nos processos de treino.

De que forma deveremos abordar o regres-
so à atividade, depois de mais de um mês 
fechados em casa? Entrar ‘a matar’ pode 
ser perigoso ou o corpo está preparado 
para uma grande carga?

Após o período de quarentena o treino deve 
ser feito de forma gradual e respeitando sem-
pre o atleta que temos à nossa frente e o nível 
em que se encontra cada atleta. Para os atle-
tas que não treinaram em casa e não se man-
tiveram fisicamente ativos, enquanto Personal 
Trainers, devemos optar pela escolha de exer-
cícios com uma dificuldade menor e o volume 
e a intensidade do treino devem ser de baixa a 
moderada. Para os atletas que se mantiveram 
fisicamente ativos, a escolha dos exercícios 
pode ser de um nível de complexidade maior e 
com um grau de dificuldade mais elevado. Cla-
ro está que não devemos aumentar o volume e 
a intensidade todo no mesmo treino, deve ser 
feito de forma gradual, primeiro aumentan-
do o volume de treino e depois a intensidade. 
Concluindo, é necessário sempre fazer uma 
planificação ajustada ao atleta e garantir que 
a metodologia do treino promove mudanças 
físicas otimizadas, respeitando sempre a carga 
de treino e os processos adaptativos do atleta 
em questão.

Qual a importância de ter treino personali-
zado no regresso ao trabalho?

“Ter” um Personal Trainer não se resume ape-
nas a preparar-nos para o verão, é muito mais 
do que isso. Imagine que decidimos fazer uma 
viagem ao Brasil. Temos duas opções: podemos 
ir de avião ou de barco a remos. A decisão é 
sua, assim como treinar acompanhado. Se trei-
nar sozinho eventualmente também irá atingir 
os seus objetivos, mas os riscos serão maiores 
e o tempo que irá demorar também. Enquan-
to profissional da área, na minha opinião de-
vemos sim contratar um Personal Trainer, não 
pelo status que isso possa dar mas sim pela 
importância que devemos dar à nossa saúde e 
ao nosso bem-estar. “Ter” um Personal Trainer 
(PT) não se resume a deixar-nos com aquela 
cinturinha que tanto desejamos, engane-se 
quem pensa assim - poderá ser esse o seu ob-
jetivo inicial - mas é muito mais do que isso. O 
verdadeiro significado de um Personal Trainer 
é muito mais do que uma pessoa que nos obri-
ga a fazer exercícios dificílimos, que nos faz 
transpirar como se não houvesse amanhã ou 
mesmo que nos grita aos ouvidos até terminar-
mos o treino; é um profissional licenciado com 
formação especifica, qualificado a prescrever 
um programa de treino individualizado, regu-
larmente revisto, adaptado às necessidades, 
características, limitações e desejos da pes-
soa/aluno sem nunca descorando as posturas 
corretas e salavaguardando todas as questões 
para treinar em segurança. Um Personal Trai-
ner identifica quais são os pontos fortes e fracos 
da pessoa trabalhando-os de forma a optimizar 
os resultados acompanhando e motorizando a 
sua evolução, estabelecendo um compromisso 
regular e sistemático com o aluno. Aliado a isto 
tudo existe sempre a questão do compromisso, 
porque sabemos que “não podemos faltar ao 
treino porque o meu PT está lá à minha espe-
ra com um treino pensado só para ‘mim’”.  Isto 
leva à questão motivacional que se torna im-
prescindível no processo de treino e aquando 
da contratação do PT. Investir em nós próprios 
nunca é um dinheiro mal gasto!

A NOVA FORMA 
DE FICAR EM 
FORMA

Exercício em casa e com acompanhamento online

F
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DGS lança inquérito 
REACT-COVID 
A Direção Geral de Saúde (DGS) está a 
realizar um Inquérito Nacional Sobre Há-
bitos Alimentares e de Atividade Física 
em Contexto de Contenção Social, com o 
objetivo de conhecer os comportamentos 
alimentares e de atividade física dos portu-
gueses em contexto de contenção social, 
para combate à pandemia do COVID-19.

Paralelamente, a DGS lançou um diretó-
rio de atividades para o atual contexto de 
isolamento social, que faz parte do Resul-
tados da procura Programa Nacional para 
a Promoção da Atividade Física.  “A ativi-
dade física tem um papel muito importan-
te na gestão do ‘stress’, na promoção de 
um sono mais tranquilo, na libertação de 
endorfinas e promoção de emoções posi-
tivas e, portanto, é agora mais do que nun-
ca fundamental”, defendeu Marlene Silva, 
em declarações à Lusa.

Para a responsável, “a direção-geral de 
saúde pretende ser um agente dissemina-
dor dessas iniciativas públicas de promo-
ção de atividade física”, assumiu Marlene 
Silva, que admitiu que no contexto atual, 
de confinamento e teletrabalho, “é um 
momento de risco de inatividade física e 
de sedentarismo. São dias e dias seguidos, 
com as pessoas fechadas em casa que po-
dem estar a ver mais televisão e a passarem 
mais horas no computador em teletraba-
lho” e, daí, “a recomendação da interrup-
ção do comportamento sedentário, de 30 
em 30 minutos”.



SC Braga já regressou ao 
trabalho, após da revisão 
do confinamento obriga-
tório, que aconteceu a 2 de 
Abril, garantindo todas as 
medidas de segurança para 

atletas, técnicos e staff. “O protocolo de retoma 
do SC Braga tem ainda em conta todas as reco-
mendações das autoridades sanitárias e garan-
te a jogadores, treinadores e ao staff necessário 
para as atividades da equipa totais condições 
de higiene e segurança em toda a Cidade Des-
portiva, que passa a ser a estrutura de trabalho 
da equipa principal e que no futuro próximo 
funcionará de forma exclusiva e dedicada para 
esta formação. Antes do regresso aos treinos 
individualizados, o SC Braga vai proceder, esta 
sexta-feira, ao rastreio de todos os atletas e 
funcionários a envolver na logística de treino, 
de forma a validar a sua reintegração na reto-
ma da atividade. O resultado destes dois tipos 
de testes, a realizar por laboratório externo e 
certificado para o efeito, é condição essencial 
para o regresso ao trabalho de cada jogador e 
de cada membro do staff, procedendo-se da 
seguinte forma: Teste da Zaragatoa/PCR, no 
piso superior da Cidade Desportiva (junto ao 
parque de estacionamento), haverá três ban-
cas de colheita, amplamente separadas entre 
si para permitir a segregação dos elementos a 
testar. Todos os jogadores e elementos do staff 
receberão previamente a informação da banca 
de colheita à qual se devem dirigir e após a rea-
lização dos testes aguardarão na viatura pelo 
resultado do teste serológico, recebendo mais 
tarde o resultado do teste da zaragatoa.

Sendo o resultado negativo nos testes condi-
ção essencial para o regresso, o protocolo de 
retoma prevê ainda um vasto conjunto de me-
didas para assegurar que a logística em torno 
da equipa garante totais condições higiénicas 
e sanitárias e respeita as orientações da Dire-
ção-Geral da Saúde. Assim, será feita a higie-
nização prévia e regular de todo o edifício da 
Cidade Desportiva, bem como dos circuitos 
externos e das instalações de treino, respeitan-
do-se ainda as normas de distanciamento so-
cial e o uso de material de proteção individual. 
Não será permitida a utilização de elevadores, 
pelo que serão abertos todos os circuitos de 
passagem (para evitar contacto com puxado-
res e interruptores) e colocados pontos de gel 

desinfetante em vários locais estratégicos. Es-
tando obviamente proibido o acesso à Cidade 
Desportiva por elementos externos à estrutura 
profissional do SC Braga, haverá também áreas 
restritas e serão definidos circuitos para redu-
zir ao máximo as áreas de contacto dos atletas. 
Para além de sinalética e fitas delimitadoras, 
todos os atletas saberão previamente os cir-
cuitos que devem efetuar à chegada, no per-
curso para o campo de treino e no regresso do 
mesmo, que prevê ainda áreas de depósito do 
calçado e diferentes escadas de acesso. Todos 
os jogadores preencherão questionários regu-
lares para avaliar sinais de infeção relativos aos 
próprios e aos elementos próximos ou coabi-
tantes e serão sujeitos, diariamente, a medição 
da temperatura corporal à entrada na Cidade 
Desportiva, para registo e controlo do Depar-
tamento Médico e com protocolo estabelecido 
em função de eventual situação anómala.

A Cidade Desportiva dispõe de dez balneários, 
mas nesta primeira fase os treinos de campo 
serão individualizados. Para tal, estão definidos 
dois horários de treino (9h30 e 11h15) e serão 
utilizados sete campos, dois deles para treino 
específico de guarda-redes e para trabalho 
muscular, sempre que necessário. Cada joga-
dor receberá, de véspera, informação precisa 

sobre o seu horário de treino e o seu campo. A 
distância mínima de 10 metros entre jogado-
res/treinadores será sempre verificada, sendo 
que cada atleta terá a sua própria bola e o seu 
próprio material de treino. Para reposição hí-
drica, serão colocadas garrafas individuais em 
cada canto dos campos de treino.

Durante este período, o SC Braga vai manter o 
serviço de entrega de refeições no domicílio e 
continuará a prestar todo o auxílio logístico de 
que os jogadores e as suas famílias necessitem. 
O cumprimento do protocolo de retoma elimi-
na o potencial de contágio nas instalações do 
Clube, mas para a eficácia do mesmo é funda-
mental que fora do período de treino os atletas 
e os membros do staff cumpram o isolamento 
social. (…)A equipa principal de futebol é a úni-
ca estrutura do SC Braga a regressar ao traba-
lho nesta fase, recorrendo apenas a um grupo 
de funcionários muito restrito para a logística 
dos treinos. Toda a restante estrutura do Clube 
e da SAD, incluindo todos os departamentos 
e todas as equipas desportivas, continuarão a 
cumprir, até final do mês de maio, as normas 
em vigor para isolamento social.”

EQUIPA DE FUTEBOL PROFISSIONAL 
REGRESSA COM CONDIÇÕES 
EXCECIONAIS DE SEGURANÇA

O REGRESSO DO DESPORTO
SC BRAGA

O
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AREIA MOVEDIÇA
EM CASA?
 
Materiais: 
• Um recipiente grande
• Água
• Farinha Maizena (amido de milho)
• Corante alimentar (facultativo)
• Colher

Procedimento:
1. Adicionar água até 1/3 do recipiente;
2. Lentamente adicionar a farinha Maizena e verificar a viscosi-
dade da mistura;
3. A tua mistura está pronta quando ficar líquida em repouso e 
muito compacta quando fizeres força! Experimenta fazer dife-
renças tipos de força com a tua mão na mistura.
Atenção: Faz esta experiência na bancada da tua cozinha ou no 
terraço.
 
Desafio
• Consegues explicar o que se passa com esta mistura?

#CIÊNCIAEMCASA 
Em tempo de confinamento, o Planetário - Casa da Ciência de Braga / Centro Ciência Viva 

tem desafiado os mais jovens a realizarem experiências, tornando-se cientistas por umas 
horas e partilhando nas redes sociais o resultado.

Deixamos-lhe, aqui, alguns desses desafios para fazer com os mais pequenos:

SUBMARINO MÁGICO?
 
Materiais: 
• Garrafa de plástico
• Água
• Balão
• Porcas
• Tesoura
 
Procedimento:
1. Encher a garrafa com água até ao topo;
2. Colocar as porcas dentro do balão;
3. Encher um pouco o balão e atar;
Nota: deve encher apenas o necessário para que o balão flutue na 
água, com o peso das porcas dentro dele, e de forma a que seja 
possível entrar no gargalo da garrafa. 
4. Colocar o balão dentro da garrafa e assegurar que a garrafa está 
cheia de água;
5. Fechar bem a garrafa com a tampa;
6. Apertar suavemente a lateral da garrafa com a mão e observar! 

Desafio
• O que acontece quando se aperta a garrafa?
• O que faz subir e descer o submarino? Consegue explicar o fenó-
meno que se observa?
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Partilhe as suas fotografias e vídeos nas redes sociais Facebook 
e Instagram, utilize a etiqueta #ciênciaemcasa e identifique o 
Centro Ciência Viva de Braga.
 
Saiba mais em:
facebook.com/planetariocasadacienciadebraga
instagram.com/planetariocasadacienciadebraga

ONDE ESTÁ O CENTRO DE MASSA?
 
Materiais: 
• Objetos oblongos (mais comprido que largo): por exemplo régua, 
lápis, garfo, vela comprida, ramos de árvore, etc.
• Fio ou fita-cola
• Pequenos objetos que façam de peso (pilhas, pequenas pedras, 
etc.)

Procedimento:
1. Pegar em cada objeto na horizontal e tentar equilibra-lo só com 
um dedo;
2. Verificar se o objeto se equilibra quando o dedo está exatamente 
a meio entre as duas extremidades;
3. Adicionar pesos numa das pontas prendendo-os com fio ou 
fita-cola;
4. Verificar como se altera a posição do dedo para o objeto ficar em 
equilíbrio;
5. Fazer vídeos ou tirar fotografias!
 
Desafio
• Será que consegues equilibrar uma vassoura horizontalmente só 
com um dedo? Porquê?
• Consegues equilibrar os objetos horizontalmente nas costas de 
uma cadeira?

BARCO A SABÃO: SERÁ POSSÍVEL?
 
Materiais: 
• Material para fazeres o teu barco como um pedaço de plástico de 
uma embalagem ou esferovite das embalagens da carne
• Tesoura
• Recipiente grande com água
• Líquido da loiça ou sabonete líquido
• Palito
• Cotonete
 
Procedimento:
1. Faz o teu barco a partir do material escolhido, por exemplo com a 
forma que indicamos;
 2. Coloca o barco no recipiente com água e vê se flutua;
3. Mergulha o cotonete com sabão e toca no barco, para começar a 
navegar! Nota: quando deixar de funcionar tens de trocar a água.
 
 Desafio
• Porque é que o sabão faz mover o barco?
• Será que diferentes tipos de sabão influenciam o movimento? 
• Faz uma corrida de barcos com as pessoas que estão contigo em 
casa!

 

 

AMPLIFICA O SOM DO TELEMÓVEL!
 
Materiais: 
• Um cilindro de cartão do rolo de papel higiénico
• Dois copos de plástico (também podem ser usadas garrafas de plástico)
• X-ato (utilizar na presença de um adulto)
• Cola
 
Procedimento:
1. Cortar com o x-ato uma ranhura no cilindro de cartão do tamanho da ex-
tremidade do telemóvel, do lado dos altifalantes. O telemóvel deve ficar bem 
encaixado na abertura, sem folgas;
2. Cortar na lateral dos copos de plástico um círculo do tamanho do cilindro 
de cartão. Para o cilindro ficar seguro, o corte no copo de plástico deve ser um 
pouco mais pequeno que o seu tamanho;
3. Encaixar o cilindro na abertura dos copos, com a ranhura para cima;
4. Colar o cartão aos copos;
5. Introduzir o telemóvel na ranhura do cartão;
6. Põe música a tocar!
 
Desafio
• Ouves a música mais alta?
• O que está a acontecer?



nosso corpo está desenhado para se mover e o 
movimento está presente em tudo o que fazemos 
no nosso dia-a-dia. Mas, com o tempo, temos per-
dido esta necessidade de nos mexermos – condu-
zimos carros, trabalhamos sentados em frente ao 
computador, passamos o serão a ver televisão – e 

tornámo-nos na primeira geração em que o movimento passou a ser 
considerado um inconveniente.

O exercício físico liberta vibrações positivas, faz-nos sentir vivos e 
promove a criação de químicos naturais no nosso corpo responsá-
veis pela felicidade. Num momento de confinamento, como o que 
estamos a viver atualmente, em que passamos a ter de ficar em casa 
e alterar todos os nossos hábitos, mantermo-nos positivos e saudá-
veis, tanto a nível físico como a nível psicológico, tornou-se mais im-
portante que nunca e movimentarmo-nos pode ser um ingrediente 
essencial para o conseguirmos.

Não é por estarmos em casa que temos desculpa para não praticar 
exercício físico. Há várias formas de nos mexermos sem precisarmos 
de estar num ginásio ou fora de casa, como é o caso da dança. “Po-
demos dançar em qualquer lugar e quando quisermos. Basta pôr 
música e dançar até transpirarmos a camisola. Dançar não só nos 
põe em movimento como nos permite expressar de uma forma liber-
tadora. E a melhor parte é que não precisamos de saber dançar ou 
ser bailarinos profissionais, basta mexermo-nos ao ritmo da música”, 
explica Danah Mor, fundadora do projeto MorLife Wellness e autora 
do livro “Shine Brighter Every Day”.

De entre os vários benefícios de dançar, Danah Mor destaca aqueles 
que considera mais relevantes para o nosso bem-estar físico e emo-
cional.

Liberta o corpo de emoções acumuladas

Quando nos mexemos, e especialmente quando nos deixamos le-
var pela música e nos permitimos expressar através do movimento, 
saímos da nossa própria cabeça e centramo-nos no nosso corpo. 
Mexermo-nos livremente através da dança pode ajudar a libertar 
emoções acumuladas e traumas emocionais que se transformam 
em lesões psicológicas, criando espaço para sentimentos positivos 
e alívio emocional.

Aumenta a capacidade cognitiva

Um estudo que procurava perceber os benefícios de diferentes 
atividades – desde andar, nadar, dançar, até jogar cartas, fazer pa-
lavras-cruzadas ou ler – chegou à conclusão que apenas a dança é 
capaz de proteger-nos da demência, Alzheimer e outras doenças 
relacionadas com o cérebro. Outro estudo, de 2003, da Albert Eins-
tein College of Medicine descobriu que a dança tem a capacidade 
de melhorar a saúde do cérebro. Dançar envolve um esforço mental 
e uma interação social e este tipo de estimulação ajuda a reduzir o 
risco de demência. São poucas as atividades que conectam tantas 
áreas do cérebro ao mesmo tempo.

Ajuda a expulsar toxinas do corpo

Exercícios aeróbicos promovem a circulação do oxigênio no nosso 
corpo. Quando nos mexemos ao ponto de transpirarmos e aumen-
tarmos o ritmo da respiração, como acontece quando dançamos, os 
nossos músculos bombeiam o nosso sistema linfático, o que acelera 
a expulsão de toxinas através da nossa pele e respiração.

Acelera a cura de inflamações

Estudos confirmam que as pessoas conseguem curar-se de inflama-
ções e outras doenças oito vezes mais rápido se praticarem exercí-
cios aeróbicos, como a dança, pelo menos 35 minutos por dia, cinco 
vezes por semana.

DANCE TODOS OS DIAS!
OS BENEFÍCIOS DE DANÇAR PARA O 
BEM-ESTAR FÍSICO E EMOCIONAL

O
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L i há uns tempos uma frase que dizia o seguinte: a 
Gestão Emocional é o próximo passo evolutivo da 
Humanidade. Fez-me tanto sentido! A Gestão das 
Emoções é, para nós humanos, de extrema impor-
tância pois sem ela a nossa sobrevivência fica com-
prometida. Isto torna-se ainda mais válido nos dias 
de hoje e, em concreto, nesta situação tão particu-
lar em que vivemos.

Há muito que digo que esta década, que agora ini-
ciou, irá ser profundamente disruptiva. Confesso 
que não esperava que tudo começasse com uma 
pandemia. Mas a verdade é que as grandes trans-
formações começam sempre com algo imprevisto 
que assume proporções imensas.

E o que diferencia esta situação das outras crises, 
guerras e pandemias que a humanidade já viveu? 
O que é diferente desta vez é aquilo que nos falta…

Pela primeira vez na nossa história faltou-nos a li-
berdade individual, ficamos aprisionados de um dia 
para outro nas nossas casas, confinados a um espa-
ço e a uma vida que não sonhávamos ser possível…

Mas este isolamento pessoal, familiar e social trou-
xe muitas outras questões. Não nos faltam comida, 
bens materiais, tecnologia, segurança ou cuidados 
de saúde. Todavia, falta-nos o contacto humano 
tão fundamental para a nossa sanidade emocional. 

E se até agora pensávamos que as emoções eram 
menos importantes e davam um contributo menor 
para a nossa saúde, os próximos tempos ensinar-
-nos-ão o contrário.

A falácia, até agora, foi considerar as emoções 
como algo volátil, intangível e associado a fragili-
dade. Ora tal visão não está correta e corresponde 
a uma falta de (in)formação. Na verdade, o erro até 
agora - e como sempre na história da humanidade! 
– foi/é a falta de (in)formação. 

As emoções são a forma como o nosso corpo nos 
transmite ‘mensagens’ sobre os nossos processos 
internos (reações, desejos, pensamentos, necessi-
dades, crenças, medos…). As emoções são como 
um GPS que nos dá coordenadas de, e para a, ação. 
São também são uma ferramenta poderosa de ges-
tão, pois na verdade são elas que nos gerem. 

Conhecer o nosso estilo emocional, reconhecer as 
nossas emoções e as dos outros, saber gerir os nos-
sos estados emocionais de forma eficiente e eficaz, 
serão as competências que farão toda a diferença 
nos tempos vindouros. É ao somatório destas com-

petências que, habitualmente, chamamos Inteli-
gência Emocional ou QE.

No entanto, a Gestão Emocional exige várias in-
teligências, muita disciplina e foco. Torna-se difícil 
fazer uma Gestão Emocional eficaz e eficiente sem 
Inteligência Intrapessoal, Interpessoal, Lógica, Lin-
guística, Sinestésica, Cinestésica, Cenestésica… A 
Gestão Emocional exige assim muitas Inteligências 
e quiçá mais uma outra, ainda pouco considerada, 
a que Augusto Cury chamou de QP – Quociente de 
Pensamento ou Quociente na Arte de Pensar.  

Esta nova inteligência de que Cury nos fala assenta 
em vários pontos dos quais saliento apenas alguns, 
como: Pensar antes de Agir, Proteger a Emoção, 
Gerir o Pensamento, Empatia, Resiliência, Genero-
sidade, Tolerância, Criatividade, Raciocínio Com-
plexo…

Todas estas inteligências aplicadas à gestão das 
nossas emoções exigem (tal como promovem) Au-
toconhecimento e Autoconsciência. Dessa forma, 
alcançamos o ´Santo Graal´ do desenvolvimento 
humano: Autocontrolo. Na verdade, acredito que 
será mesmo isto que todos queremos: ter a capaci-
dade para escolher viver de acordo com aquilo que 
autenticamente somos, dominando os impulsos 
que nos impedem de o conseguir fazer.

Talvez fique agora mais fácil entender que, com 
uma boa Gestão Emocional, podemos ser a nossa 
melhor versão, que no fundo é a versão mais autên-
tica, aquela que representa a expressão máxima do 
nosso potencial.

E depois do que foi dito, a pergunta que se impõe 
agora é: Não será esta a altura para aprender a fa-
zê-la de forma saudável?

QUANDO VAMOS COMEÇAR?

Ana Raquel Veloso
Palavras com Saúde
Blog
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Sónia Vaz
Psicóloga
Serviço de Consulta de Psicologia Infantil 
e da Adolescência, Hospital Privado 
Braga Sul
Membro Efetivo Ordem dos Psicólogos

S
“ALGUMAS PESSOAS SONHAM COM 
O SUCESSO; OUTRAS, LEVANTAM - SE 
CEDO E BATALHAM PARA O ALCANÇAR” 

ucesso significa resultado positivo, favorável, fruto da 
procura de um objetivo. 

A palavra sucesso, na frase, acima, de  Hudson Mene-
zes, é de um alcance extraordinário, mais ainda na fase 
em que nos encontramos: abrange sucesso emocio-
nal, pessoal, relacional, de resiliência. 

Pode incluir, então, o resultado positivo da procura 
de objetivos, desafios, de uma importância crucial 
nos dias, atuais, exigentes de resiliência, que vivemos 
:manter o confinamento familiar, transmitindo garra e 
esperança aos que nos acompanham; conseguir con-
ciliar, com um bocadinho mais de conforto emocional, 
e com menos angústia, naquele dia, as diferentes ta-
refas da batalha individual; encontrar aquele momen-
to precioso, e valoroso, para elogiar o outro que, es-
tando ao nosso lado, cruzou, a sua estória com a nossa 
(provavelmente, a crítica terá o seu ciúme e quererá 
protagonismo, por estes dias) ; descobrir que, não se 
é professor, mas que o talento, para orientar tempo de 
estudo, valorizar, e reforçar positivamente, autono-
mia e responsabilidade, motivar para a continuidade 
da aprendizagem e do saber, está lá, e não precisa de 
doutoramento; que se conseguiu mais uma hora de 
sono, bem dormida, do que ontem; que os 15 minutos 
para ir à janela, fechar os olhos,inspirar e ouvir, acon-
teceram;concretizar que a casa é,afinal, dona de pos-
sibilidades de partilha, interajuda e de momentos que 
não precisam de bilhete comprado,e que, por isso, 
têm um valor muito singular; que, no final do dia, entre 
o sono que vem e a preocupação desperta que fica, 
se conseguem identificar dois acontecimentos grati-
ficantes que o dia trouxe. 

O sucesso da batalha individual, de cada um, passa, 
assim, hoje (assim como desde sempre, se quisermos 
triar as concretizações  verdadeiramente válidas de 
sucesso) por “pormenores”  que, por serem únicos, se 
tornam grandes, em dias de, também elas, grandes, 

exigências e incertezas. Encará-lo, por isso, como algo 
pelo que lutar, e levantar, cedo, para  alcançar, em cada 
dia, com as caraterísticas presentes que temos, será 
mais profícuo, no que se refere à saúde emocional, do 
que vê-lo como algo no horizonte que, num (hipotéti-
co) dia muito melhor, pós Covid, há-de chegar…

O tempo de confinamento trouxe já, até nós, “peque-
nos-grandes” exemplos de sucesso. Temos crianças 
com dificuldades de aprendizagem, problemáticas 
desenvolvimentais, de linguagem, ou de motricida-
de, a melhorar. Não são casos pontuais, nem casos 
exclusivamente dependentes de situação favoreci-
da, ou de elevada formação académica, dos pais. São 
crianças que encontraram, nesta fase, maior tempo e 
apoio parental (mesmo que com as diferentes tarefas, 
e dificuldades em conjugá-las, inerentes à situação, 
que estes pais encontraram, também); um quotidia-
no mais tranquilo, e com mais tempo de sistematiza-
ção de conteúdos; uma rotina diária mais equilibrada, 
menos agitada e mais focada do essencial; e maior 
capacidade de atenção . Temos aqueles que estão a 
redescobrir o valor de um abraço diário, que tarda, 
mas que, da palavra, fizeram compensação; muitos 
profissionais, de diferentes áreas, cuja luta, coragem, 
ajuste, esforço, dedicação e aprendizagem nos dei-
xam legados; pais que se reinventaram no modo de  
trabalho e de estruturação do quotidiano (e com ga-
nhos futuros dessa aprendizagem, que já não querem 
perder); temos uma saber adquirido, sobre as novas 
tecnologias, que nos surpreenderá quanto ao seu im-
pacto no futuro. 

Não sei se o tempo pós-Covid nos trará uma Humani-
dade melhor, mas por certo, em muitos de nós, refor-
çará, ou reinventará, o conceito de sucesso. 
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Amélia Costa
Fisioterapeuta em Saúde da Mulher e 
Pilates Clínico

N
FISIOTERAPIA
EM TEMPOS DE COVID-19

o dia 9 de Março, iniciava mais uma semana de tra-
balho, atarefada como sempre, longe de imaginar 
que chegaria ao fim dessa mesma semana a suspen-
der toda a minha agenda. Aulas de Pilates, Consultas 
de Saúde da Mulher, Domicílios. Tudo cancelado por 
tempo INDETERMINADO!

Mais do que uma difícil decisão, foi uma certeza que 
foi crescendo ao longo dos dias. Não havia outra 
alternativa. Em modo “piloto automático”, fui infor-
mando os meus utentes e alunos e do outro lado ouvi 
, quase sempre, uma palavra de compreensão e de 
conforto. Era a decisão acertada a tomar.

Ok, agenda cancelada e agora? Trabalho cerca de 
10h por dia (estou a ser simpática) 6 dias por semana 
e do nada vou estar em casa TODO O DIA, TODA A 
SEMANA. Já não me recordava de passar tanto tem-
po em casa, certamente desde os meus tempos de 
infância. Pensei para mim : “porreiro, vou ter tempo 
de estudar as centenas de artigos que tenho na mi-
nha secretária à espera de serem lidos “. Vou ter tem-
po de me reorganizar e de repensar o rumo da minha 
vida pessoal e profissional. Erro meu.

Na tentativa de manter o acompanhamento, ain-
da que através de um computador, a alguns alunos 
de Pilates e utentes, a preocupação com a família e 
com os amigos, as horas em frente à televisão ou nas 
redes sociais a ler as últimas notícias sobre a pande-
mia, pouco tempo (e vontade) sobra para fazer o que 
quer que seja.

Uma sensação de irrealidade acompanha os meus 
dias, mas estranhamente permaneço calma. Não 
sei quando vamos retomar e mais importante ainda, 
como o vamos fazer. Que alterações vou ter de intro-
duzir na minha rotina diária? Como ser Fisioterapeu-
ta nesta nova realidade?

Mais de mês depois ainda não tenho todas as respos-
tas a estas questões. Sempre que falo com amigos e 
com outros colegas de profissão vejo neles as mes-

mas dúvidas e as mesmas perguntas. Alguns adapta-
ram-se e continuaram a trabalhar no terreno, outros 
adotaram as sessões de acompanhamento on-line, 
outros cessaram por completo as suas atividades. 
Mas a pergunta continua suspensa no ar, como va-
mos ser Fisioterapeutas nestes novos tempos?

Ser Fisioterapeuta é Ver, Ouvir e Tocar. As mãos são 
a nossa principal ferramenta de trabalho. Com o iso-
lamento e o distanciamento social definidos como 
sendo as melhores armas de defesa contra o Co-
vid-19, como vamos continuar a exercer a Fisiotera-
pia?

Sei que as respostas vão surgir à medida que formos 
percorrendo este caminho. Protegendo-nos e pro-
tegendo quem nos procura, respeitando as normas 
que nos vão sendo transmitidas por aqueles que es-
tão acima de nós, sempre em prol do bem-estar e da 
saúde de quem nos procura. Mas sei também que 
esta pode ser uma boa oportunidade para mudar-
mos o rumo da Fisioterapia.

A Fisioterapia não é só aplicar um conjunto de téc-
nicas, é também ouvir, ver, aconselhar e educar os 
nossos utentes. Grande parte do processo de recu-
peração passa pela compreensão que os utentes 
têm dos seus problemas e sobre a forma de como 
no seu dia-a-dia, podem contribuir para melhorar os 
sintomas e evitar recidivas. Até hoje, neste processo 
de educação era comum encontrar sempre alguma 
resistência do nosso interlocutor, que considerava 
que só o “poder” das nossas mãos e das técnicas usa-
das seriam suficientes. No meio desta adversidade, 
poderá ser a nossa oportunidade de conseguir que 
o utente perceba a importância do seu papel na sua 
própria recuperação.

Enquanto esse dia não chega, esperamos, observa-
mos e preparamos o momento em que entraremos 
em cena novamente.

Até lá, cuidem-se!
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N esta fase difícil, a informação a que temos acesso é 
tanta que é importante saber filtrá-la e usá-la em 
benefício próprio e da comunidade. Segundo a 
Direção Geral de Saúde (DGS), este vírus é trans-
mitido através de gotículas libertadas pelo nariz 
ou boca que podem depositar-se em objetos ou 
superfícies ou por contacto próximo com pessoas 
infetadas. De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), ainda não é conhecido o período 
exato de tempo durante o qual o vírus sobrevive em 
superfícies mas, considerando que é semelhante a 
outros coronavírus, estes podem permanecer nas 
superfícies durante algumas horas ou dias, depen-
dendo de diferentes fatores (por exemplo, a tem-
peratura ou tipo de superfície). Desta forma, se há 
possibilidade de uma superfície estar infetada, esta 
deve ser limpa com desinfetante de modo a elimi-
nar o vírus. 

De acordo com a Autoridade Europeia para a Se-
gurança dos Alimentos e de outras entidades não 
existe, até ao momento, evidência de qualquer tipo 
de contaminação através do consumo de alimen-
tos cozinhados ou crus. No entanto, será prudente 
reforçar certas medidas de higiene nesta fase, tais 
como:

• Lavagem frequente e prolongada das mãos, 
usando preferencialmente água e sabão 
durante pelo menos 20 segundos. Ao secar as 
mãos, ter o cuidado de não voltar a por a mão 
lavada na torneira, fechando-a com uma toalha 
de papel;

• Higienização apropriada das bancadas de 
trabalho e utensílios com produtos adequados. 
Lavar para retirar resíduos e sujidades grossei-
ras e desinfectar para destruir microorganis-
mos usando desinfectante;

• Evitar a contaminação entre alimentos crus e 
cozinhados;

• Cozinhar e “empratar” a comida a tempera-
turas apropriadas e lavar adequadamente os 
alimentos crus;

• Evitar partilha de comida ou objetos entre 
pessoas durante a sua preparação, confeção e 
consumo;

• Adoptar sempre as medidas de etiqueta 
respiratória.

Em relação a “terapêuticas milagrosas” ou “dieta 
para reforço do sistema imunitário” é importante 
que esteja mentalizado que não existem. O que 
deverá existir é uma alimentação equilibrada, com-
pleta e variada, rica em vitaminas e minerais dando 

preferência à Dieta Mediterrânica.

É comum a associação entre a ingestão de vitami-
na C e a prevenção ou tratamento da gripe comum. 
No entanto, a informação disponível não é consis-
tente nem suficiente. Assim, dar especial relevân-
cia à vitamina C não fará sentido, mas sim à alimen-
tação saudável no seu todo.

No entanto, é importante referir que uma alimen-
tação saudável e equilibrada em contexto de iso-
lamento social poderá não ser suficiente para ga-
rantir o aporte necessário de vitamina D, sobretudo 
em indivíduos idosos cuja exposição solar seja bai-
xa ou nula. Assim, nunca quebrando as medidas 
de isolamento necessárias, ter alguns minutos de 
exposição solar diária pode fazer a diferença. No 
entanto, bastam apenas 20 minutos por dia, pelo 
menos na face, antebraços e mãos, entre as 12h e 
as 16h. Estas medidas poderão ser complementa-
das com o recurso a alimentos fortificados nesta 
vitamina, como o leite fortificado ou alguns cereais 
de pequeno-almoço também fortificados. Tais me-
didas não devem substituir outras, anteriormente 
implementadas pelo médico e/ou nutricionista re-
lativas à suplementação com vitamina D ou os cui-
dados a ter para uma exposição solar segura.    

Concluindo, um estado nutricional e de hidratação 
adequados contribuem, de um modo geral, para 
um sistema imunitário otimizado e para uma me-
lhor recuperação dos indivíduos em situação de 
doença. Em contexto de isolamento social, deverá 
existir um especial cuidado, não só na quantidade 
de alimentos ingerida, como na seleção de alimen-
tos que deverão ser de menor densidade energé-
tica, já que a atividade física poderá diminuir com 
a alteração de rotinas. Para além disso, todas as 
medidas de higiene pessoal e relacionados com os 
cuidados na preparação dos alimentos devem ser 
mantidas ou reforçadas.

ALIMENTAÇÃO E COVID-19
SUPLEMENTO NUTRIÇÃO

Mariana Briote
Nutricionista CP 406N
Mestre em Nutrição Clínica
Facebook /mariana.briote
Instagram @mariana.briote
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Acabo de me divorciar e estou destroçado. 
Sempre fui um pai muito presente. Acompanhei 

os meus filhos desde o dia em que nasceram, 
cuidando deles 24 horas por dia. Agora, vejo-me 

sujeito a só estar com eles de 15 em 15 dias aos 
fins-de-semana. Eles também estão tristes com 
esta situação e não sei o que fazer. Não prevê a 

lei qualquer direito para um pai estar tanto tempo 
com os filhos como a mãe?

C
PAIS SEPARADOS, CUIDADOS REDOBRADOS

aro leitor,

Quando um casal com filhos em comum se separa, o maior desafio 
cairá na Regulação das Responsabilidades Parentais.

Há muitos anos que se mostra enraizado nos nossos tribunais o re-
gime de regulação das responsabilidades parentais que confia pre-
dominantemente a guarda e os cuidados diários dos filhos menores 
à mãe, sendo as questões de particular importância decididas por 
ambos os progenitores. Assim, o pai tem direito a visitas quinzenais, 
durante o fim de semana. Re-gulam-se as férias e as festividades. 
Num acordo deste tipo, tudo é pormenorizado. Por fim, fica o pai 
adstrito ao pagamento de uma pensão de alimentos, acrescendo as 
despesas de saúde, escolares, e de carácter extraordinário, pagas a 
metade por cada um dos pais.

Invariavelmente, estes acordos dão lugar a pedidos de alteração 
constantes junto do tri-bunal, bem como a incumprimentos vários 
ao longo dos anos.

O que é que as crianças ganham com isto? Ansiedade, instabilidade 
e, por vezes, revolta e sentimento de culpa, pois sentem a energia ne-
gativa que rodeia os progenitores, que inves-tem as suas forças nesta 
luta constante em tribunal para que um Juíz decida o que entre eles 
não são capazes de acordar. 

Se este regime faz sentido em alguns casos, noutros mostra-se total-
mente desajustado. Estas medidas talvez fizessem sentido há alguns 
anos, numa outra geração, em que eram predominantemente as 
mães que tratavam dos filhos. Hoje, a realidade é outra. Há pais que 
cuidam, que se dedicam, que vestem o papel de progenitor cuidador 
desde que o filho nasce. Nestes casos, não se afigura que se esteja a 
ter em conta o verdadeiro interesse da criança ao limitar-lhe a pre-
sença do pai na sua vida. 

A coparentalidade pode ser vivida em pleno e em paz, se os adultos 
puserem de parte as suas questões pessoais e olharem para os pe-
quenos seres que trouxeram ao mundo, questio-nando-se: O que é 
melhor para eles? Esta deverá ser sempre a questão principal.

Assim, em resposta ao leitor, informamos que existe outro regime 
que permite a convivên-cia em plena igualdade com ambos os pro-
genitores: o da residência alternada.

Embora os nossos tribunais não o consagrem ainda como regra, o 
facto é que tendenci-almente tem sido escolhido e aplicado em inú-
meras situações de separação e divórcio dos pais, resultando num 

ambiente emocional mais estável e harmonioso para todos. Neste 
re-gime de residência alternada, os filhos passam igual tempo com 
o pai e com a mãe. 

No entanto, para que se possa colocar a possibilidade da residência 
alternada é necessário que se verifique um entendimento mínimo 
entre os pais.

Este pressuposto é avaliado livremente pelo Tribunal, mas já se en-
contram situações em que não é encarado de forma tão restritiva. 
Já se acolheu a ideia de que sempre houve pro-genitores mais dis-
ciplinadores e exigentes e outros mais benevolentes e menos rígi-
dos, pelo que não se procura a utopia de que os progenitores vão 
ser sempre cúmplices, estejam juntos ou separados. O que importa 
realmente é que ambos os pais tenham uma relação e um víncu-lo 
forte com a criança e que se norteiem por valores que sejam bons e 
transmitidos aos fi-lhos.

Também se analisa a situação geográfica dos progenitores, uma vez 
que não se considera aceitável que a criança se sujeite a deslocações 
inúteis e morosas, que levem à perda do con-tacto com o seu meio 
escolar e social. Desta forma, a residência dos pais deve ser próxima.

Na prática, o que se verifica mais comum neste regime é estabe-
lecer-se um período de uma semana dos filhos com cada um dos 
progenitores. Em princípio, neste regime não haverá lugar a pensão 
de alimentos, uma vez que cada progenitor suporta as despesas do 
tempo em que os menores estão a seu cargo. Apenas se mantém o 
pagamento pela metade das despe-sas de saúde, escolares e as su-
pervenientes. No entanto, nada obsta a que em situações es-pecífi-
cas se estipulem pensões de alimentos neste regime.

É importante que todos os intervenientes nestes processos de sepa-
ração mantenham pre-sente que o critério orientador deve sempre 
ser o do interesse superior da criança que tem direito a manter rela-
ções estáveis e seguras com ambos os progenitores.

As relações com os pais estão na base de todo o desenvolvimento 
psicológico e emocio-nal do ser humano e não devem ser limitadas 
quando não haja fundamento, devendo, isso sim, ser motivadas, ex-
pandidas e incentivadas. Crianças com forte presença do pai e da 
mãe serão seguramente crianças mais felizes!

A coparentalidade positiva é, assim, o maior desafio do casal que se 
separa, sendo tam-bém a sua maior vitória.

VS Advogados 
www.vsadvogados.pt

 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

TLM:+351 913 428 917

F a ç a  a s  s u a s  p e r g u n t a s  p a r a
c o n s u l t a j u r i d i c a n a s i m @ g m a i l . c o m 
e  v e j a  a s  r e s p o s t a s  p u b l i c a d a s  n a s 

e d i ç õ e s  d a  R e v i s t a  S I M .
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RENOVADA A ESPERANÇA NO APOIO DA 
UNIÃO EUROPEIA  PARA A RECUPERAÇÃO 
DA ECONOMIA 

s chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos em 
Conselho Europeu  ,  por videoconferência, no dia 23 abril ,quinta-fei-
ra, mandataram a Comissão Europeia para apresentar urgentemente 
uma proposta de um fundo de recuperação da economia europeia 
para superar a crise provocada pela pandemia de covid-19.

No final da reunião, o presidente do Conselho Europeu, Charles Mi-
chel ,anunciou :“Hoje todos concordámos em trabalhar num fundo 
específico de recuperação dedicado à crise da covid-19, que é neces-
sário e urgente. Este fundo deve ser de magnitude suficiente para en-
frentar a extensão da crise e orientado para os setores e partes geográ-
ficas da Europa mais afetados. Encarregámos a Comissão de analisar 
as necessidades exatas e de apresentar com caráter de urgência uma 
proposta proporcional ao desafio que enfrentamos”. 

Ursula von der Leyen, Charles Michel

Charles Michel  na conferência de imprensa conjunta com a presiden-
te da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas, subli-
nhou ainda que a proposta do executivo comunitário “deve clarificar 
o laço com o Quadro Financeiro Plurianual [o orçamento da UE para 
2021-2027], que terá de ser ajustado à atual crise e suas consequên-
cias”.

Charles Michel anunciou ainda a aprovação pelo Conselho Europeu 
do pacote de emergência de resposta à crise acordado há duas sema-
nas pelo Eurogrupo, no montante global de 540 mil milhões de euros, 
e que espera que o mesmo esteja operacional em junho. O pacote de 
emergência acordado pelos ministros das Finanças e agora adotado 
pelos líderes é constituído por três “redes de segurança”: 

-uma linha de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade, através 
da quais os Estados-membros podem requerer até 2% do respetivo 
PIB para despesas direta ou indiretamente relacionadas com cuidados 
de saúde, tratamentos e prevenção da covid-19, 

-um fundo de garantia pan-europeu do Banco Europeu de Investi-
mento para empresas em dificuldades, e

- o programa «Sure» para salvaguardar postos de trabalho através de 
esquemas de desemprego temporário.

A presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, que tem 
tido uma posição muito ativa em todo o processo de resposta da União 
Europeia ,disse prever  que o executivo comunitário possa adotar uma 
proposta em “pacote” na “segunda ou terceira semana de maio”.

“Relativamente ao calendário, trabalhamos tão depressa quanto pos-
sível, e, porque o novo Quadro Financeiro Plurianual tem de ser um 
processo colegial, o objetivo é que o assunto seja levado ao colégio [de 
comissários] ou na segunda ou na terceira semana de maio, depen-
dendo dos progressos que tivermos, mas em diálogo próximo com os 
Estados-membros”, afirmou Von der Leyen.

O primeiro-ministro, António Costa, fez referência à data de 06 de 

maio para a apresentação da proposta por parte da Comissão, mas 
Von der Leyen admite que possa levar pelo menos mais uma semana.

Garantindo que todos têm noção da urgência na resposta, a presiden-
te do executivo comunitário apontou ainda assim que, contabilizando 
todas as medidas já tomadas a nível europeu e pelos Estados-mem-
bros, foram já investidos 3,3 biliões de euros na UE para “estabilizar a 
economia” face aos choques provocados pela pandemia, pelo que há 
algum tempo para trabalhar nas novas propostas.

Depois deste Conselho Europeu  é interessante recordar  as afirma-
ções no mesmo sentido do Eurodeputado José Manuel Fernandes 
no Facebook a 17 de abril, depois de um plenário do Parlamento   , que 
nos permitem ter mais confiança no futuro. “Portugal tem milhares 
de milhões de euros disponíveis, que devem ser bem utilizados. Não 
podemos aceitar que estes sejam desviados das regiões mais pobres 
para as mais ricas. O dinheiro tem de chegar às PME’s, aos agricultores, 
pescadores, comércio, restauração, autarquias e IPSS’s.

Na verdade, hoje, no Parlamento Europeu, aprovamos medidas para 
salvar vidas e salvar a economia.

Aprovamos um fundo de emergência de 3,08 mil milhões de euros 
para a compra de meios e equipamentos, como ventiladores e más-
caras.

Aprovamos a flexibilização dos fundos, que podem agora ser usados 
com um cofinanciamento europeu de 100%. Portugal tem assim 13 
mil milhões de euros do Portugal 2020, que pode usar sem nenhum 
esforço nacional.

Aprovamos apoios para os agricultores, pescadores e pessoas caren-
ciadas.

Também propomos um novo Fundo de Solidariedade com 50 mil 
milhões de euros, especificamente dedicado aos cuidados de saúde.
Pela primeira vez, o termo “Bonds” foi aprovado. Queremos a mutua-
lização da dívida, para que se avance com um plano de recuperação 
da economia.”

 

A pandemia Covid-19 provocada pelo novo corona vírus mostrou,  
numa fase inicial, algum egoísmo e até descontrole por parte de alguns 
estados, objetiva e amplamente rejeitados nomeadamente  pelo Pre-
sidente do  Parlamento Europeu , pela Presidente da Comissão Euro-
peia e pelo nosso primeiro -ministro,  mas felizmente o bom senso e a 
defesa de um bem maior que é a União Europeia começou  a imperar. 

No entanto essas atitudes merecem uma reflexão. 

O que seria a Europa nesta crise sem o papel aglutinador, moderador e 
de apoio das instituições comunitárias?

Provavelmente um salve-se quem puder, que teria resultados muito 
nefastos a juntar a todos os problemas da pandemia. 

Luísa Rodrigues
Licenciada em Relações Internacionais 

O









iariamente, neste como noutros hospi-
tais, milhares de profissionais dão o cor-
po às balas, colocam as suas vidas em 
risco, porque é essa a sua missão, o seu 
orgulho, o seu gosto, a vida com que so-
nharam. Não embandeiram em arco por 

uma vida que se salva e sofrem, de uma forma que nun-
ca vamos perceber, com uma vida que se perde.

Até agora, não os ouvimos exigir mais que aquilo que 
têm. A pergunta fica no ar: quando tudo isto passar, 
quando o foco noticioso passar para uma qualquer pa-
lermice que dá audiências, eles vão voltar a estar, diaria-
mente, para cuidar de nós como agora. E nós? Vamos 
continuar a esquecê-los como sempre, até ao dia em 
que somos obrigados a estar na sua presença?

D

Manuel Costa
Hugo Delgado /WAPA



um dia como tantos outros, 
em que ajudar o próximo 
é a missão, os Bombeiros 
Voluntários de Braga tive-
ram um ‘mimo’ da empresa 
Grelhados de Braga. O Dia 

de Páscoa não passou ao lado do empresá-
rio Nuno Saraiva, que quis oferecer um al-

moço tradicional às corporações da cidade, 
Voluntários e Sapadores, um gesto que am-
bas as direções agradeceram.

No total, foram cerca de 30 almoços entre-
gues no dia, 15 a cada uma, um gesto que 
Nuno Saraiva espera ver repetido por mais 
empresários da cidade de Braga. “Penso 
que os empresários da cidade podem con-

tribuir para que estas pessoas tenham uma 
refeição diferente, depois de várias horas de 
trabalho intenso e minucioso. Esta é apenas 
uma forma de agradecimento pelo que têm 
feito por nós, espero que mais empresários 
possam tornar o dia deles melhor e mais sa-
boroso”, defendeu. 

GRELHADOS DE BRAGA OFERECERAM 
ALMOÇO DE PÁSCOA AOS BOMBEIROS DA 
CIDADE COMO FORMA DE AGRADECIMENTO
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ara quem desenvolve um tra-
balho contínuo é importante 
manter as aulas adequadas ao 
nível de  progresso em que se 
encontra e que o aluno seja di-
recionado corretamente. Des-

ta  forma surgiu o #DançarEmCasa - desde o 
passado dia 14 de Março que a equipa docente 
da Ent’Artes - Escola de Dança se encontra em 
regime de trabalho remoto  mantendo todas 
as modalidades em funcionamento, com au-
las online, atividades práticas e teóricas para 
os alunos fazerem a partir de casa, sozinhos e 
em família. A Ent’Artes– Escola de Dança lan-
çou também a Plataforma Ent’Artes, com o 
qual ambiciona uma  formação cada vez mais 
completa, esta Plataforma estará encarregue 
do Ciclo Masterclasses, entre outros projetos. 
Este Ciclo  está em prática na Ent’Artes– Escola 
de Dança desde Dezembro de 2019, composto 
por masterclasses que aconteceram,  até Mar-
ço de 2020, nas escolas de Braga e Chaves, 
e  onde os alunos e todos os que se quiseram 

juntar  tiveram a oportunidade de trabalhar 
com Professores e Bailarinos de renome. Dada 
a a atual conjuntura  estas masterclasses estão 
desde o dia 5 de Abril a acontecer online  tendo 
já recebido as bailarinas e professoras Marga-
rida Belo Costa e Margarida Carvalho, assim 
como a Dra. Filipa Sá Carneiro (pedopsiquia-
tra) e a Dra. Ana Ribeiro (nutricionista).  Caro-
lina Cantinho, DanielCardoso, Inês Pedruco, 
Francisca Mendo, Maria Luísa Carles e Nicola 
Thomas, são alguns dos nomes da Dança, em 
Portugal e no estrangeiro, que estarão presen-

tes no Ciclo de Masterclasses Online, a convite 
da nova Plataforma.

O mês de Abril é por excelência o mês dedica-
do às celebrações da Dança, assinalando-se a 
29 de Abril o seu Dia Mundial, as habituais co-
memorações não terão, infelizmente, lugar no 
quadro da atual situação epidemiológica mas 
para a Ent´Artes não é possível deixar de viver 
intensamente esta altura. Desta forma entre 
os dias 27 de Abril e 2 de Maio a escola levará 
a toda a comunidade o projeto DANÇA +, uma 
semana ligada à segunda arte que será com-
posto por masterclasses de Ballet Clássico, 
Dança Contemporânea, Contemporary Ballet, 
Dança Jazz, exposições online e uma mesa re-
donda ‘Cada Um na Sua Mesa – A Cultura em 
Quarentena’, onde estarão presentes agentes 
culturais, escolas ligadas à área, entre outros. 
‘’Como escola tentamos, diariamente, com as 
ferramentas ao nosso alcance fazer o nosso 
melhor e evoluir num mundo que é novo para 
todos.’’

Escola Profissional Amar Terra 
Verde vai promover um curso 
de educação e formação de 
adultos na área de Cozinha/
Pastelaria para adultos com o 
9º ano e que pretendam con-

cluir o 12º ano de escolaridade. Para além de 
aumentar a escolaridade, os adultos que fre-
quentarem este curso irão obter a qualificação 
profissional de Técnico/a de Cozinha/Pastela-
ria.

Este curso destina-se a desempregados, com 
idade igual ou superior a 23 anos e que preten-
dam exercer uma profissão com futuro, através 
de um curso de dupla certificação com a dura-
ção de 2 anos. Todos os formandos terão direito 
a uma bolsa de formação mensal, subsídio de 
alimentação e de transporte.

As inscrições estão abertas até 31 de agosto, 
já que o curso tem o seu início previsto para a 
dia 1 de outubro. Para além de se inscreverem 
para o curso, os interessados habilitam-se ao 
sorteio promovido pelo Centro Qualifica da 
EPATV, que atribuirá três prémios: um telemó-
vel “Xiaomi redmi note 7”, um jantar para duas 

pessoas no Chef Vinagre Restaurante, em 
Braga, e uma “power bank”. As inscrições po-
derão ser efetuadas através do link disponível 
no site da EPATV - www.epatv.pt, onde pode 
ser também consultado o regulamento do 
concurso. Conforme já divulgado, os inscritos 
serão numerados pela ordem de inscrição e os 
premiados conhecidos no dia 23 de setembro 
(cf.  https://www.sorteiogo.com/pt/sorteio/nu-
meros), sendo que o concurso termina a 31 de 
agosto, tal como a data limite para a inscrição 
no curso EFA.  Os prémios serão entregues em 
cerimónia a realizar em setembro, no dia das 
comemorações do Dia da EPATV. A EPATV 
continua a desenvolver a sua atividade; para 
qualquer informação, pode ser utilizado o Fa-
cebook - epatv - escola profissional amar terra 
verde, o email – geral@epatv.pt ou, ainda, o te-
lefone – 253 322016.

ENT’ARTES - ESCOLA DE DANÇA LANÇA 3 
NOVOS PROJETOS ONLINE

EPATV - CURSO FINANCIADO DE 
TÉCNICO/A DE COZINHA/PASTELARIA 
PARA ADULTOS
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Carta Dominante: Rainha 
de Paus, que significa Poder 
Material.
Amor: Tudo estará em plena 
harmonia. Que o seu sorriso 
ilumine todos em seu redor!
Saúde: Faça exercício.
Dinheiro: Tente poupar um 
pouco mais, pois mais vale 
prevenir do que remediar.
Pensamento positivo: Dou 
atenção às mensagens dos 
meus sonhos.
Números da Sorte: 2, 7, 12, 
22, 25, 41

Carta Dominante: Ás de 
Copas, que significa Princípio 
do Amor, Grande Alegria.
Amor: O convívio com a 
pessoa amada será intenso. 
Aproveite estes momentos e 
fortaleça a união.
Saúde: Fase estável, mas 
esteja sempre alerta.
Dinheiro: Os seus problemas 
poderão ser resolvidos, embo-
ra com lentidão.
Pensamento positivo: Tenho 
habilidade para lidar com 
todos os elementos da vida.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 
22, 42, 46 

Carta Dominante: A Roda da 
Fortuna, que significa aconteci-
mentos inesperados.
Amor: Não dê atenção a quem 
não merece. Selecione as pes-
soas que o compreendem e que 
gostam de si. Que a clareza de 
espírito esteja sempre consigo!
Saúde: Cuide da sua imagem. 
Inicie uma dieta.
Dinheiro: Dê o seu melhor, será 
recompensado na devida altura.
Pensamento positivo: Sou 
equilibrado em tudo na minha 
vida.
Números da Sorte: 4, 8, 11, 
20, 39, 44

Carta Dominante: A Estrela, 
que significa Proteção, Luz.
Amor: Não tenha medo de de-
monstrar os seus sentimentos.
Saúde: Cuide melhor da sua 
imagem, não se desleixe.
Dinheiro: Momento desfavorá-
vel. Contenha as despesas.
Pensamento positivo: Tenho 
vitória sobre as questões que 
me preocupam.
Números da Sorte: 2, 6, 17, 
21, 38, 47

Carta Dominante: 6 de Ouros, 
que significa Generosidade.
Amor: Tenha mais cuidado 
com a forma como fala com 
os seus familiares, pois pode 
magoá-los sem querer. Aceite 
os erros dos outros.
Saúde: Estará dentro da 
normalidade.
Dinheiro: Momento pouco 
propício a investimentos um 
pouco mais alargados.
Pensamento positivo: A minha 
confiança em mim mesmo 
dá-me esperança mesmo nos 
momentos difíceis. 
Números da Sorte: 2, 9, 13, 
29, 35, 41

Carta Dominante: 5 de Copas, 
que significa Derrota
Amor: Procure ser sincero nas 
suas promessas se quer que 
a pessoa que tem a seu lado 
confie em si. Viva o presente 
com confiança!
Saúde: Liberte-se e a sua 
saúde irá melhorar.
Dinheiro: Excelente período 
para resolver assuntos de 
caráter profissional.
Pensamento positivo: Esfor-
ço-me diariamente para dar o 
meu melhor.
Números da Sorte: 4, 6, 18, 
25, 36, 40

Carta Dominante: Os Enamora-
dos, que significa Escolha.
Amor: Esteja atento a tudo o 
que o rodeia. Preocupe-se com 
aquilo que você pensa sobre 
si próprio, faça uma limpeza 
interior.
Saúde: Dê mais atenção à sua 
saúde.
Dinheiro: Algumas dificuldades 
avizinham-se.
Pensamento positivo: Graças 
ao meu empenho consigo 
muitos ganhos.
Número da Sorte: 3, 7, 15, 21, 
35, 37

Carta Dominante: 8 de Copas, 
que significa Concretização, 
Felicidade.
Amor: A sua relação tem vindo 
a esfriar e você precisa de 
tomar uma atitude. Não exija 
tanto do outro, dê mais de si 
próprio.
Saúde: Não faça dietas dema-
siado rigorosas.
Dinheiro: Invista nas suas 
ideias.
Pensamento positivo: Mereço 
todas as glórias e triunfos que 
a vida me dá.
Números da Sorte: 1, 8, 14, 
20, 36, 47

Carta Dominante: A Papisa, 
que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério.
Amor: Tenha cuidado pois 
pode perder aquilo que tanto 
trabalho lhe deu a conquistar. 
Seja o seu melhor amigo!
Saúde: Não se sobrecarregue 
desnecessariamente.
Dinheiro: Trabalhe e confie no 
seu sucesso.
Pensamento positivo: Tenho 
força e domínio sobre as mi-
nhas emoções e pensamentos.
Números da Sorte: 5, 16, 21, 
33, 41, 48

Carta Dominante: A Morte, 
que significa Renovação.
Amor: Poderá ter de enfrentar 
uma forte discussão com 
alguém da sua família. Que a 
sabedoria seja a sua melhor 
conselheira!
Saúde: O cansaço poderá 
invadi-lo, tente relaxar.
Dinheiro: A sua conta bancária 
anda um pouco em baixo, seja 
prudente nos gastos.
Pensamento positivo: Cultivo 
as energias positivas na minha 
vida.
Números da Sorte: 2, 11, 24, 
35, 40, 42

Carta Dominante: Valete de 
Ouros, que significa Reflexão, 
Novidades.
Amor: Guarde o seu sarcasmo e 
fique atento às queixas do seu 
par. A força do Bem transforma 
a vida!
Saúde: Espere um período regular.
Dinheiro: Poderá investir em no-
vos projetos, mas, com prudência.
Pensamento positivo: Venço a 
melancolia através da confiança 
e da fé.
Números da Sorte: 8, 10, 14, 21, 
40, 45

Carta Dominante: O Louco, 
que significa Excentricidade.
Amor: Ao enfrentar algum 
problema, este só poderá ser 
resolvido se for abertamente 
discutido pelos dois. Aprenda 
a escrever novas páginas no 
livro da sua vida!
Saúde: Cuidado com a 
alimentação.
Dinheiro: Lembre-se das 
contas que tem em atraso.
Pensamento positivo: A 
felicidade permanece na minha 
vida!
Números da Sorte: 14, 18, 23, 
31, 39, 44

CARNEIRO TOURO GÉMEOS CARANGUEJO LEÃO VIRGEM 
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