E D I TO R I A L

O MOMENTO EM QUE O
MUNDO MUDOU

L

utamos conta a maior ameaça à humanidade. Não é um eufemismo, nem o guião de um daqueles filmes de Domingo à tarde
que faturam milhões de bilheteira. Não foi Hollywood que escreveu, produziu e realizou esta história chamada coronavirus, nem
ninguém sabe exatamente como surgiu – ainda que as teorias da
conspiração seja mais que muitas e algumas explicações já tenham sido dadas. Apareceu e, penso, a história encarregar-se-á
de defini-la como o momento em que o mundo mudou.
A revelação da fragilidade humana, em que a saúde está em primeiro lugar e mostra o melhor e o pior do ser humano, é reveladora neste um ponto de viragem. O ano zero da nova ordem
mundial, em que o humanismo e os valores da Revolução Francesa – Liberdade, Igualdade, Fraternidade – deveriam estar presentes, é uma aprendizagem para todos.
Para já, é importante que estejamos unidos, cada um em sua
casa, e que ‘passemos um ou dois meses à frente’ e que esses
meses sejam imprescindíveis para todos, sem exceção, assumirmos a nossa fragilidade e olhemos para o que interessa: a nossa
família, os nossos amigos, o gosto pelas coisas, o gosto pelo trabalho, pela partilha, a troca do virtual pelo real na medida certa,
a natureza, o ambiente e a preparação de um futuro mais justo.
Uma das nossas maiores virtudes, enquanto seres humanos, é a
capacidade de encontrarmos soluções simples para problemas
complexos. E desta vez não será diferente.
Mantenham-se em casa, em segurança e com cuidado! Vamos
controlar isto rapidamente, porque o futuro é já a seguir.

Uma edição diferente
Manuel Costa

Esta não é a nossa forma habitual de estarmos perto de si, mas
a possível. Quando esta pandemia começou a aproximar-se do
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Pretendemos voltar, logo que possível, à sua presença. O futuro
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Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga

“A NOSSA PRIORIDADE
É A SAÚDE DOS BRACARENSES”

B

raga começou a preparar-se para a anunciada
pandemia quando os sinais de que o que estava
para vir começavam a ser evidentes, com medidas que anteciparam, inclusivamente, decisões
governamentais. Apesar de limitado em algumas
decisões que competem a outras entidades, o
Município está a promover a facilitação à DGS, Proteção Civil e
outras entidades no terreno – como é exemplo a abertura do centro de despistagem no Forum Braga – para mitigar os efeitos de
uma pandemia contra a qual lutamos.

Num momento em que a saúde pública e individual é a preocupação suprema, qual a mensagem que gostaria de deixar aos
Bracarenses?
Neste momento é fundamental que os Bracarenses sigam escrupulosamente as indicações das entidades competentes e mantenham
a calma. O Município tem vindo a trabalhar arduamente no sentido
de minimizar o impacto deste vírus junto da comunidade, sendo que
a prioridade é a proteção da saúde da população. Assim, e devido ao
nosso trabalho atempado de preparação face a esta situação, podemos afirmar que Braga está na linha da frente no combate à propagação desta pandemia. Temos disponível no Altice Forum Braga um
Centro de Rastreio para despistagem do COVID-19; iremos disponibilizar testes a todos os utentes e profissionais dos lares do Concelho;
criamos uma linha telefónica gratuita de apoio a cidadãos com mais
de 60 anos em isolamento ou em situação vulnerável; disponibilizamos um endereço eletrónico onde todos os munícipes podem esclarecer dúvidas e obter informação; restringimos o horário de funcionamento de todos os estabelecimentos de comércio e serviços com
‘horário zero’ ainda antes da declaração do Estado de Emergência
nacional e das restrições impostas pelo Governo português; mantivemos o funcionamento dos serviços municipais online e as empresas municipais, como a Agere e os TUB, têm vindo igualmente a
adotar medidas para mitigar os efeitos da pandemia. Estamos a fazer
o que está ao nosso alcance e cabe agora aos Bracarenses fazerem
a sua parte, ficando em casa e reduzindo ao mínimo essencial a interação social, para que o mais rapidamente possível a situação possa
voltar ao normal.
As empresas, principalmente o comércio, estão a sofrer consequências graves pela obrigação de estarem fechadas. Teme
que, a prolongar-se, possa haver uma catástrofe social e económica no concelho e no país? Considera que o Governo deve
fazer mais?
Atualmente, a nossa prioridade é a saúde dos Bracarenses e evitar
uma situação de colapso no Serviço Nacional de Saúde que nos coloque a todos em risco. É evidente que temos a plena consciência
que esta pandemia irá ter um forte impacto económico que será tanto maior quanto mais tempo durar esta crise. O Concelho de Braga

tem vindo a crescer a nível económico e de criação de emprego de
qualidade, pelo que temos esperança de que a resiliência do nosso
tecido empresarial possa atenuar esse impacto que inevitavelmente
se irá sentir. A Autarquia irá, certamente, dar todo o apoio possível às
nossas empresas para que possam reerguer-se o mais rapidamente
possível, mas sabemos que é acima de tudo ao Governo que cabe
a responsabilidade de aplicar medidas mais robustas para combater
uma expectável recessão. Estamos já a auscultar empresários, associações representativas e vários outros agentes relevantes para recolher um conjunto de contributos, quase poderíamos designar de
um caderno reivindicativo para apresentar ao Governo e a outras
instâncias. Esperamos que após este período mais conturbado essas
medidas surjam e que sejam proporcionais às necessidades dos empresários nos mais variados sectores.
Há alguns dias, antecipou-se ao Governo e criou medidas restritivas de contacto social, até onde lhe foi possível. Ainda que
vivamos em período de Estado de Emergência, tem mais mecanismos para tornar a circulação de pessoas ainda mais restritivo? Quais as medidas que estão a ser ponderadas?
O Município não dispõe de ferramentas que lhe permita impor medidas restritivas adicionais de contacto social. Mas podemos, dentro
do limite das nossas competências, articular com as entidades competentes a fiscalização das medidas impostas para que se impeça
que a irresponsabilidade de alguns comprometa um esforço coletivo que tem sido fantástico e que temos de enaltecer. Nessa área,
o trabalho da Proteção Civil, da Polícia Municipal e a coordenação
com outras autoridades é muito importante. No restante, e tal como
fizemos, por exemplo, com o pedido de máscaras e material de proteção individual à Cidade chinesa de Shenyang, iremos continuar a
procurar soluções para que tenhamos o maior número de meios disponíveis para fazer face a esta pandemia.
Naquele que deve ser, seguramente, o momento mais difícil da
sua governação, posso perguntar-lhe como se sente, a lidar diretamente com esta catástrofe de proporções mundiais?
É, sem dúvida, uma situação totalmente imprevisível e sem precedentes, juntando-se a estes fatores o elevado grau de incerteza no
que se refere à evolução da pandemia que dificulta imenso a atuação dos decisores. Da minha parte e da equipa do Município, temos
trabalhado de forma incansável para que Braga possa sentir o mínimo possível os impactos da pandemia. Para tal temos tido a coragem
de tomar decisões difíceis nos momentos certos e a capacidade de
nos informar para lidar com os problemas diários que se colocam.
Temos a sorte de ter, nos diferentes departamentos do Município e
empresas municipais, profissionais extremamente competentes que
têm dado uma resposta bastante positiva numa altura em que é isso
mesmo que se exige.
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BRAGA ABRE CENTRO DE RASTREIO PARA
DESPISTAGEM DO COVID-19

O

Município de Braga e a InvestBraga, em coordenação com a Administração de Saúde do Norte (ARSN)
e com a Unilabs Portugal, vai criar um Centro de Rastreio para despistagem do COVID-19 no parque de
estacionamento do Altice Forum Braga. A colheita
de amostras para rastreio da doença começa a ser
efetuada a partir do início da próxima semana, e destina-se preferencialmente a cidadãos suspeitos de infeção e previamente referenciados pelo
Serviço Nacional de Saúde (SNS).
O objetivo é testar doentes, complementando os serviços hospitalares
existentes, em condições de conforto e segurança. Os testes, apenas
realizados mediante a marcação prévia pelo SNS, serão realizados em
modelo ‘drive thru”, ou seja, os cidadãos não necessitam de sair da sua
viatura para efetuar o diagnóstico.
Desta forma, os pacientes que possam deslocar-se até ao ponto de recolha do Altice Forum Braga não entram em contacto direto com outros cidadãos, reduzindo, ainda, o risco de infeção aos profissionais envolvidos.
Os resultados serão depois enviados diretamente para o paciente e para
as autoridades de Saúde Pública.

ga, e a prontidão de resposta na operacionalização deste projeto de uma
entidade como a Unilabs, também ela presente no dia-a-dia do nosso
Concelho”.

“Braga tem estado na linha da frente no combate à propagação desta
pandemia. Desde muito cedo temos vindo a adotar as medias que consideramos necessárias para fazer face a esta situação e para proteger os
nossos cidadãos. Esta é mais uma iniciativa que reputamos de enorme
importância pois permite um rastreio rápido, seguro e sem sobrecarregar os hospitais”, refere Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de
Braga, vincando que “só deverão deslocar-se ao local as pessoas previamente referenciadas pelo SNS, uma vez que o sistema não permite a
realização de testes casuais”.

Pretende-se que em caso de disponibilidade da capacidade instalada
face à referenciação de casos emanada da ARS-Norte, o Centro poderá
receber pacientes referenciados por outras unidades públicas e privadas
de saúde ou do sector social da Região.

Ainda segundo o edil de Braga, “é importante realçar o sentido de responsabilidade da ARS Norte de reforçar os meios descentralizados e
complementares de deteção da infecção, que atenuem a sobrecarga
nas unidades de saúde de referência, como é o caso do Hospital de Bra-

O Centro de Rastreio de Braga vai ter capacidade para a realização de
cerca de 150 testes por dia. O rastreio segue as recomendações e especificações para testes ao COVID-19, sendo coordenado pela ARS-Norte.

O Município de Braga alerta, uma vez mais, que Centro de Rastreio apenas funcionará por marcação prévia. Os cidadãos só podem deslocar-se
para o local apenas se tiverem marcação e devem fazê-lo à hora que lhes
for comunicada. Desta forma serão evitados os constrangimentos de tráfego ou aglomerados que podem colocar em causa o funcionamento e o
atendimento atempado e eficiente dos suspeitos ou doentes.

MUNICÍPIO DE BRAGA DISPONIBILIZA
LINHA DE APOIO 60+

O

Município de Braga disponibiliza uma linha telefónica gratuita de apoio a cidadãos com mais de 60 anos
em isolamento ou em situação vulnerável, que necessitem de ajuda para a realização de tarefas como
a compra de medicamentos urgentes e bens alimentares de primeira necessidade. Ao ligar o número
800 210 094 (chamada gratuita) são identificadas as necessidades e as
compras de supermercado e/ou farmácia serão depois entregues em
casa do munícipe. Esta linha telefónica gratuita irá funcionar de Segunda
a Sexta-feira, das 09h00 às 17h00. Este é um serviço de proximidade direcionado para uma faixa da população que possui um risco elevado de
infeção pelo novo coronavírus e que, por isso, deve permanecer em sua
casa para evitar o contágio.
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Rui Marques, diretor-geral da Associação Comercial de Braga

“AS EMPRESAS NÃO PRECISAM DE MAIS
CRÉDITO BANCÁRIO, MAS NO AUXÍLIO NAS
DESPESAS MENSAIS COMO SALÁRIOS,
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES, CRÉDITOS
BANCÁRIOS, RENDAS DE IMÓVEIS”

P

ara travar o potencial naufrágio das empresas na luta
contra a doença COVID-19, o Governo lançou um
conjunto de medidas para mitigar os efeitos imediatos da falta de faturação, algo que, para a instituição
é manifestamente insuficiente. Apoiar, efetivamente
e sem recurso a crédito que iria criar mais problemas
de governabilidade em cada organização, é a proposta da Associação
Comercial de Braga, que fará chegar até ao Governo as suas preocupações.

- Qual a percentagem de empresas encerradas nos territórios sob a
égide da ACB?
Na sequência das medidas tomadas pelo Governo para concretizar o
estado de emergência decretado pelo Presidente da República, a generalidade dos estabelecimentos de comércio a retalho, de restauração e
de prestação de serviços ao consumidor final, encontram-se encerrados
ao público, exceção feita aos serviços essenciais que podem continuar a
laborar. Julgo, por isso, que, neste momento, mais de 80% destes estabelecimentos se encontram encerrados. Ao nível dos setores da indústria
e dos serviços prestados maioritariamente a clientes empresariais, uma
parte significativa destas empresas está a laborar, mas está a fazê-lo com
uma quebra muito significativa no volume de encomendas e de trabalho.
- Qual a posição da ACB em relação às medidas de apoio anunciadas pelo Governo?
A ACB já anunciou publicamente que considera manifestamente insuficientes as medidas anunciadas pelo Governo, até à presente data. O Governo tem apontado, sobretudo, para as Linhas de Crédito como a tábua
de salvação das empresas. Sem desmerecer a importância destas linhas
para algumas empresas, julgamos que o paradigma dos auxílios do Estado para mitigar os impactos desta pandemia deve ser outro. Adicionar
mais dívida às empresas apenas vai contribuir para sua a insustentabilidade e ingovernabilidade, a curto prazo. Sejamos claros, as empresas já
se encontram exageradamente alavancadas em financiamento bancário,
pelo que os auxílios do Estado devem incidir na redução dos encargos
mensais mais relevantes, que as empresas, nesta situação de exceção,
não conseguirão cumprir – salários, impostos e contribuições, créditos
bancários, rendas de imóveis – por incapacidade de gerar receitas.
A ACB defende, por isso, que sejam adotados um conjunto de medidas
que, no essencial, desonerem de forma rápida, e sem burocracias, a tesouraria das empresas, sob pena de entrarem, de forma irrevogável, em
processos de insolvência sem recuperação, hipotecando a manutenção
de milhares de empresas e postos de trabalho. Tomo a liberdade de destacar algumas delas:
• Criação de um regime excecional de suspensão dos contratos de trabalho para as empresas afetadas, que preveja o pagamento da remuneração base aos trabalhadores com contratos suspensos, suportado integralmente pela Segurança Social, isentando a entidade patronal de TSU;
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• Isenção da TSU às empresas que, durante a pandemia Covid-19, não
necessitem de recorrer ao regime de layoff ou a outro regime de suspensão de contratos de trabalho;
• Suspensão do vencimento de prestações de créditos bancários, nas
componentes de capital e juros;
• Adoção de um mecanismo efetivo de aceleração do pagamento de
projetos cofinanciados pelo Estado Português ou por Fundos Europeus,
quer seja em pedidos de pagamento intermédios, quer em pedidos de
encerramento de projetos.

E S P EC I A L

“O custo de suportar as propostas apresentadas pela ACB será muito menor do
que o que será exigido, ao Orçamento do
Estado e aos contribuintes, se se perderem
dezenas milhares de postos de trabalho”
- Teme que haja um despedimento em massa, se a situação se prolongar muitos meses?
Uma intervenção menos pronta e efetiva do Governo e da Segurança
Social poderá ter um enorme custo de oportunidade para a economia
portuguesa. Acreditamos, firmemente, que o custo de suportar as propostas apresentadas pela ACB será muito menor do que o que será exigido, ao Orçamento do Estado e aos contribuintes, se se perderem dezenas milhares de postos de trabalho em consequência do encerramento
das empresas. Os sinais que temos recebido dos contactos estabelecidos com o Governo mostram-nos que o executivo está muito preocupado com o possível efeito de destruição de postos de trabalho que esta
pandemia pode gerar na economia portuguesa. Aliás, na sequência das
iniciativas que a ACB e outras associações empresariais têm vindo a desenvolver junto do Governo, e dos resultados da reunião de ontem, dia
23 de março, da Comissão Permanente da Concertação Social foi já assumido pelo Governo que irá alargar o recurso ao layoff simplificado aos
estabelecimentos que tenham sido obrigados a encerrar ou suspender
a atividade, mesmo que de forma parcial; demonstrada abertura para
flexibilizar o regime de marcação e gozo de férias com pagamento posterior do respetivo subsídio; garantido o lançamento de linhas de crédito
específicas para o setor do comércio e dos serviços; e acolhida a proposta de criação de moratórias bancarias, bem como de novas medidas de
flexibilização das obrigações fiscais e contributivas.
De que forma a ACB está a apoiar os seus associados, além da informação que disponibilizam nos canais de comunicação?
Todos os serviços da ACB se encontram a funcionar em pleno. No entanto, em cumprimento das orientações da DGS, estamos a privilegiar
o contacto por telefone, e-mail ou videoconferência. A Direção da ACB
tem reunido, diariamente, através de videoconferência, para acompa-

nhar o desenvolvimento das repercussões da pandemia Covid-19 nas
empresas e tem, também, promovido contactos regulares com o Governo, instituições da Administração Pública, Municípios, grupos parlamentares e partidos políticos, propondo medidas efetivas que, numa
primeira fase, permitam salvar as empresas e os seus postos de trabalho,
e numa segunda fase, ajudem a relançar as atividades económicas. Julgamos que, nesta fase crítica, é crucial informar e orientar as empresas
relativamente aos mecanismos de ajuda a que podem recorrer. Daí que
estejamos a prestar uma atenção muito especial à compilação de toda a
legislação que tem sido publicada e a divulgá-la, da forma mais rápida
e simples possível, aos nossos associados, colocando à disposição dos
associados os nossos serviços jurídicos e de aconselhamento fiscal para
ajudarmos as empresas a tomarem as melhores decisões.
Estamos, igualmente, a desenvolver esforços, em parceria com algumas entidades regionais e nacionais, para que possamos apoiar as micro
e pequenas empresas do setor do comércio e da restauração a aderir a
processos rápidos de digitalização das suas operações, de forma a aumentar a sua capacidade de gerar receitas durante o período de encerramento ao público.
- Qual a mensagem que gostaria de enviar a todos os associados?
Os empresários sempre estiveram na linha da frente do combate às crises e possuem a força e resiliência necessárias para vencer esta “guerra”,
contra uma pandemia que vai gerar fissuras graves no nosso tecido empresarial e base económica. A união e o comportamento responsável de
todas as organizações e cidadãos são cruciais para o sucesso da nossa
intervenção contra a ameaça que nos atormenta.
Nos próximos meses, a todos se exige uma redobrada capacidade e espírito de solidariedade, adaptação e sacrifício, tendo como foco principal
a preservação de vidas humanas e o futuro da nossa economia. Os associados podem, por isso, contar que a ACB estará sempre na linha da frente na defesa intransigente dos interesses dos seus associados, ainda que,
por vezes, esta defesa seja efetuada fora do espaço mediático, o que não
quer dizer que não esteja a ser feita ou até que não seja mais eficaz.
Contem connosco.
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STARTUPS OFERECEM SERVIÇO DE
CONSULTAS GRATUITAS ONLINE PARA
EVITAR CONGESTIONAMENTO DE SNS

A

s startups Better Now, Knok
Healthcare e Zaask juntaram-se
ao Movimento tech4COVID,
oferecendo serviços de prestação de cuidados de saúde primários gratuitos. Estas startups
têm soluções para vídeo consultas médicas grátis,
aproximando profissionais de saúde de pacientes
através das suas plataformas.
A operar com médicos voluntários, as startups
pretendem reduzir a pressão que, na sequência
do novo coronavírus (COVID-19), tem afetado
o Sistema Nacional de Saúde (SNS), bem como
apoiar os pacientes aconselhados a não se deslocarem às unidades de saúde, como consequência
das restrições de contacto e do nível de alerta dos
profissionais de saúde para o apoio a casos suspeitos de coronavírus.
Com médicos voluntários de várias especialidades, as três startups pretendem continuar a aumentar o número de médicos voluntários, de forma a garantir a capacidade de resposta rápida no
serviço prestado aos pacientes.
Acessíveis e democráticas, as soluções de telemedicina são as seguintes:
•BetterNow
A app, disponível para Android e iOS, junta pacientes e médicos voluntários para consultas via
videochamada. O serviço é gratuito e irá ajudar
no despiste de eventuais pacientes infetados por
COVID-19.
A BetterNow pretende ainda reforçar a sua rede

de médicos voluntários, convidando os interessados a juntarem-se à plataforma.
O serviço está disponível em: https://betternow.
pt/
• Knok Healthcare
Disponível para Android e iOS, a aplicação, que
conta com mais de 190 médicos voluntários, possibilita o acesso a consultas médicas por videochamada. Para pedir uma vídeo consulta é apenas
necessário fazer download da aplicação Knok,
disponível na App Store e Google Play Store, e registar uma nova conta.
Os responsáveis do projeto desafiam mais médicos voluntários a juntarem-se através do email
voluntarios@knokcare.com.
• Zaask/Visor
A plataforma, com o apoio da startup Visor.ai, irá
permitir aos pacientes uma primeira triagem de
COVID-19. Para tal, será disponibilizado um chatbot, que conta com uma estrutura de despiste
como a da Linha 24. Caso o despiste indique a
infeção por COVID-19, o paciente será encaminhado para a plataforma da Zaask, que conta com
médicos voluntários preparados para a realização
de videoconsultas.
A solução da Zaask/Visor pretende escalar a assistência médica tanto da Linha de Saúde como dos
próprios hospitais, pondo em contacto pessoas
que precisam de ajuda com os milhares de profissionais de saúde (devidamente certificados) que,
por alguma razão, estão em casa.

Estes são três dos projetos que se juntaram ao
tech4COVID19, um movimento criado por um
grupo de fundadores da comunidade tecnológica
portuguesa que pretende criar soluções tecnológicas que ajudem a população a ultrapassar o desafio do COVID-19.
O tech4COVID19 tem em curso cerca de vinte
projetos de combate ao vírus. Entre outros contam-se projetos para melhorar o rastreamento de
redes de contágio, facilitar video consultas entre
médicos e doentes; criar uma rede de suporte a
médicos e enfermeiros deslocados ou a pessoas
que simplesmente necessitam de ajuda para ir às
compras ou à farmácia; criar um chatbot para se
tirarem dúvidas dos apoios concedidos pelo estado às empresas e às pessoas singulares; acelerar a compra de material hospitalar e lançar uma
angariação de fundos para compra desse mesmo
material; disseminar informação, recrutamento e
coordenação de profissionais de saúde ou ainda
criar um sistema que permita à população verificar
sintomas sem necessidade de ir ao médico, são
apenas alguns dos objetivos dos projetos.
Sobre o tech4COVID19
tech4COVID19 é um movimento criado por um
grupo de fundadores da comunidade tecnológica portuguesa para combater o COVID-19. São
mais de 1500 pessoas das mais variadas áreas a
trabalhar em soluções tecnológicas que ajudem
a população a ultrapassar o desafio do COVID-19.
Para seguir o Movimento tech4COVID19
Website: tech4covid19.org
Facebook: @tech4covid19
Instagram: @tech4covid19
Twitter: @tech4covid19
LinkedIn: @movimento-tech4covid19
Para seguir o projeto Better Now
Website: www.betternow.pt
LinkedIN:www.linkedin.com/company/betternow-lda/
Para seguir o projeto Knok
Website: www.knokcare.com
Facebook: www.facebook.com/knok.healthcare
LinkedIn: www.linkedin.com/company/knok-healthcare/
Instagram: www.instagram.com/knok_healthcare/
Para seguir o projeto Zaask
Website: www.zaask.pt/coronavirus
Facebook: www.facebook.com/Zaask/
LinkedIN: www.linkedin.com/company/zaask/
Instagram: www.instagram.com/zaask/
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Empresários dos Sectores do Comércio
Tradicional, Restauração, Pequeno Retalho e
serviços reúnem-se de forma espontânea

MOVIMENTO PELOS COMERCIANTES
QUER SOLUÇÕES ‘REALISTAS’ PARA
EVITAR FALÊNCIAS E DESEMPREGO

S

ão mais de 700 empresários de todo o país, a maioria
de Braga e do Porto, mas já conta com empresários de
Lisboa, Setúbal, Faro, Évora, Sintra e dos Açores. A situação atual, provocada pela pandemia que vivemos,
está a deixar os comerciantes – principalmente – sem
capacidade de responder às exigências de tesouraria, nomeadamente, impostos, contribuições sociais e ordenados. O
grupo espera ter uma resposta à altura do Governo, à imagem do que
sucedeu noutros países europeus. Conheça as exigências do grupo e
também as soluções apresentadas. A obrigação de encerramento ao
público das empresas que não comercializam bens essenciais impede
a faturação e, se nada for feito, vai atirar para o desemprego milhares
de pessoas.

Como se criou e quem faz parte do grupo Pelos Comerciantes?
Este movimento surgiu da vontade de fazer alguma coisa, da vontade de
ajudar, de contribuir para encontrar soluções num momento extraordinariamente difícil como este que estamos a atravessar. Começou como
quase sempre começam estes movimentos, de forma muito informal,
na sequência de conversas entre dois amigos, a que logo se juntou um
terceiro. A Isa Meireles e o Tiago Pereira estudaram juntos e une-os um
sentido humanista que salta à vista logo ao primeiro contacto. Ao ver a
cidade deserta, e como a área do arrendamento é uma das paixões da
Isa, que é Advogada e Docente na Universidade do Minho, esta falou
com o Tiago, que é Advogado Estagiário, e perguntou-lhe o que é que
ele achava da suspensão das execuções dos contratos de arrendamento não habitacional. Daí surgiu uma ideia: suspender, para todas as empresas, comerciantes e estabelecimentos encerrados por imposição do
Governo, a execução dos contratos de arrendamento não habitacional.
Ao começar a auscultar comerciantes surge o Gerente do Alma d’Eça,
o Pedro Sousa, e aí o movimento ganha forma e força. Criámos, no Facebook, o Grupo e a Página “Pelos Comerciantes”, criámos um Grupo
no WhatsApp com gente de todo o país, sobretudo dos Sectores do Comércio Tradicional, Restauração, Pequeno Retalho e outras atividades
económicas como Ginásios, Cabeleireiros, Centros de Estética, Spas,
Lavandarias, entre outras. Entretanto, criamos um Grupo mais pequeno,
mais operacional, uma espécie de estrutura de coordenação, com cerca
de 20 destacados empresários e a partir daí começamos a trabalhar. Esta
é, em traços muito gerais, o início da nossa história, um movimento informal, de cidadãos, que começa com alguém que nem é comerciante mas
que reconhece a importância e a história do comércio. Sabe, sentimos
muito a dor da cidade deserta, das famílias angustiadas. Não queremos
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ver pessoas a passar fome e, se tudo se mantiver como está, tememos
que tal possa vir a acontecer.
Quais as reivindicações que têm e porquê que o pacote de medidas
de apoio apresentadas não serve as empresas?
Começando pelo final, o atual pacote de medidas de apoio apresentadas
não configura uma verdadeira solução para o problema em causa: a falta
de liquidez das empresas. De momento, o que os comerciantes, o que as
pme’s necessitam é de uma injeção de liquidez, para que possam fazer
face às suas obrigações de cariz financeiro enquanto se encontram num
período de suspensão das respetiva atividade profissional. As linhas de
crédito anunciadas pelo Governo seriam uma boa medida de alavancagem dos negócios no pós-crise COVID-19, no período de normalização
da pandemia de saúde e retoma de alguma normalidade da atividade
económica; mas nunca, jamais, poderemos aceitar o crédito como uma
solução para empresas paradas, encerradas e com faturação zero. Dizer
que se vão salvar as empresas e manter os postos de trabalho através do
crédito é uma farsa, uma mentira despudorada, pois num contexto de
paralisação absoluta, de recolhimento forçado e de faturação zero, empurrar as empresas para o crédito, sobretudo nas condições ignominiosas em que esse crédito pode ser concedido, colocando os lucros do lado
da banca e o peso dos juros do lado dos mais fracos; é empurrar milhares de empresas para uma morte certa, ficando só a faltar quanto tempo
cada uma resistirá. O facto de as soluções de apoio às empresas se centrarem, sobretudo, em linhas de crédito, ou seja na lógica do “endividem-se e seja o que Deus quiser…”, do “endividem-se e logo se verá…” foi uma
das coisas que mais nos levou a agir e, em diálogo com centenas de empresas e empresários, a lançarmos o nosso Manifesto, onde procuramos
incorporar aquelas que consideramos serem as medidas essenciais (para
que, à pandemia de saúde pública que estamos a atravessar, não se siga
uma tão ou mais grave pandemia económica, com efeitos devastadores
para o tecido empresarial português, para a economia e inevitavelmente
para o país). De entre as principais propostas, destacamos (i) a suspensão
imediata, dentro do espírito da Lei do Contrato de Arrendamento Não
Habitacional, do pagamento das rendas para todos os estabelecimentos
comerciais encerrados e impedidos de realizar a sua atividade, devendo
o Governo encontrar mecanismos de compensação dos Senhorios; (ii)
a não cobrança de quaisquer impostos/obrigações fiscais durante o período de inatividade; (iii) a não cobrança dos serviços de água, luz, gás,
licenças de SPA, PassMúsica, durante o período de inatividade; (iv) assumir, pelo Governo, através da Segurança Social ou de outro mecanismo
adequado, de 100% das retribuições até €635,00 (SMN) e de 80% até
ao valor das retribuições de €1000,00, de todos os trabalhadores das
empresas encerradas e impedidas de realizar a sua atividade.
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Existem, no entanto, muitos outros contributos, igualmente válidos,
que continuamos a receber de empresários e de cidadãos de todo o
país que são bastante melhores que as medidas, curtas, desajustadas e incapazes de resolverem a situação que, até hoje, o Governo
apresentou, em contra ciclo, diga-se, com o que tem acontecido em
vários países Europeus. A atual situação de asfixia que os pequenos
e médios comerciantes/empresários portugueses estão a enfrentar
merece respostas firmes, corajosas, diferentes de todas as que foram
tentadas até hoje, até porque, como facilmente se compreende, o
que estamos a enfrentar é também diferente de tudo o que alguma
vez havíamos enfrentado.
Têm noção de quantos postos de trabalho estão em risco, só no
distrito de Braga?
Os sectores do Comércio Tradicional, da Restauração e do Pequeno
Retalho representam em torno de um milhão de postos de trabalho
em Portugal e o Distrito de Braga contribui para estes números com
cerca de cem mil. Olhando para o quadro atual, pensando que a
grande maioria destes estabelecimentos estão encerrados, mantêm
as suas despesas e têm receitas zero, arriscar-nos-íamos a dizer que,
se nada for feito, a breve trecho poderemos vir a ter dezenas, muitas
de milhares de desempregados no Distrito, apenas destes sectores.
Quais os próximos passos a seguir nesta luta?

lançar uma petição pública com o intuito de dar peso institucional
às nossas pretensões, fazer pressão social, contactar as Associações
do Sector, Partidos, com as Câmaras Municipais, com a AR, o Governo. Queremos que nos ouçam e não vamos parar até o conseguirmos. Não somos merecedores do desprezo que estamos a sentir.
As PME’s representam quase 99% das empresas portuguesas, empregam cerca de 79% da população ativa e registam um volume de
negócios de, aproximadamente, 75% da produção nacional e neste
momento, com as medidas que nos estão a oferecer como soluções,
estão a ser desprezadas e apunhaladas.
Poderá este movimento transformar-se numa estrutura de defesa dos interesses dos comerciantes quando esta luta contra a
doença Covid-19 passar?
Quem sabe. Este é movimento informal, feito de cidadãos, de empresários, de gente de trabalho e de causas, gente apaixonada e
comprometida com os seus negócios, com as suas terras e com o seu
país. Por tudo isto, este grupo, hoje muito, muito alargado, pode vir
a fazer muitas coisas, não dizemos que não; mas é prematuro falar
disso, esta luta será dura e exigente e é nisso que vamos concentrar
toda a nossa energia. Somos a prova viva que os cidadãos podem ser
forças em marcha, forças de mudança e acreditamos que, pela nossa
entrega, pela bondade e justiça do que defendemos, vamos levar a
água ao nosso moinho.

Muitos passos, há muito a fazer. Continuar a melhorar o Manifesto,
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DOMINGOS BRAGANÇA ANUNCIA UM
MILHÃO DE EUROS PARA O ORÇAMENTO
DA PROTEÇÃO CIVIL DE GUIMARÃES

O

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, decidiu
reforçar orçamento da Proteção Civil com 1 milhão de
euros, verba que se destina
a assegurar toda a assistência aos Vimaranenses, perante o quadro de pandemia da Covid-19, depois de acionado já o Plano de Ação
Extraordinário do Município de Guimarães, e
várias medidas no âmbito da Proteção Civil. “A
vida é o bem mais precioso que temos e foi por
esse motivo que as minhas primeiras medidas
foram no sentido de proteger a saúde dos cidadãos e dos agentes públicos, situação que será
sempre uma prioridade do nosso Município. É
nesse sentido que o orçamento da Proteção
Civil é reforçado em um milhão de euros para
que nade falta na assistência à população e às
instituições que estão empenhadas nesta luta”,

de caráter urgente, os cuidados de saúde e de
segurança da população, e a estreita colaboração com o Hospital Senhora da Oliveira e Unidades de Saúde”.

assegura o Presidente da Câmara Municipal
de Guimarães. Domingos Bragança destaca
a “especial atenção às necessidades dos mais
frágeis e desprotegidos que, nesta conjuntura,
ficam ainda mais vulneráveis, bem como à necessidade de, responsável e cuidadosamente,
continuar a prestar os serviços essenciais à
comunidade em áreas como a salubridade e
limpeza dos espaços públicos, o apoio social

Atento ao evoluir da situação, Domingos Bragança realçou ainda a necessidade da criação
de um Gabinete de Crise Económica em Guimarães, que pretende alargar aos restantes
municípios do Quadrilátero Urbano (Barcelos,
Braga e Famalicão) e CIM do Ave, no sentido
de acautelar as consequências que se vão refletir também a nível económico, podendo colocar as empresas numa situação bastante difícil. O Presidente do Município de Guimarães
deixa ainda uma palavra de apreço a “todos os
funcionários da estrutura municipal que estão
comprometidos com a missão que temos em
mãos” e assume “trabalhar até ao limite das minhas forças para dar a melhor resposta às preocupações e necessidades dos Vimaranenses”.

“TODOS COM TODOS” PARA OBTER
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA O
HOSPITAL SENHORA DA OLIVEIRA

O

Vitória Sport Clube e a Liga
dos Amigos do Hospital
Senhora da Oliveira, em
sintonia com a Câmara Municipal de Guimarães, e em
representação das gentes
de Guimarães, desenvolvem uma campanha
“Todos com Todos”, que visa a criação de uma
conta bancária para onde podem ser encaminhadas todas as comparticipações financeiras
que particulares, empresas e instituições pretendam efetuar no sentido de serem adquiridas mais fardas, mais máscaras, mais camas
articuladas, mais produtos de higiene de todo
o género para que os profissionais do nosso
Hospital Senhora da Oliveira e estruturas de
saúde complementares enfrentem a pandemia provocada pelo COVID2019 nas melhores
condições de segurança e eficiência. Neste
momento complexo que a nossa sociedade
enfrenta, mais do que discutir, importa agir, pe-
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Posto isto, a Câmara Municipal, o Vitória Sport
Clube e a Liga dos Amigos do Hospital Senhora da Oliveira, em representação das gentes de
Guimarães, criaram:
• Uma conta bancária para onde podem ser encaminhadas todas as comparticipações financeiras que particulares, empresas e instituições
pretendam efetuar (NIB da Liga doa Amigos
do Hospital: 003603969910307302117);

rante as complexidades inesperadas e imprevisíveis que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta face à pandemia provocada pelo COVID19.
Apesar de terem sido adquiridos ventiladores,
equipamentos complementares e acessórios,
sem dotação orçamental, num rasgo arriscado
e louvável do Hospital, são necessárias mais
fardas, mais máscaras, mais camas articuladas,
mais produtos de higiene de todo o género.

• Um e-mail para onde devem ser remetidas todas as informações relativas à iniciativa
(necessidades, propósito de doação, pedido
de recolha de materiais, pedido de recibo de
donativo, etc,) – guimaraestodoscomtodos@
gmail.com e contactos 916741534/ 913379417.
• Um espaço para recolha, inventariação e entrega de bens doados (Lar de Santa Estefânia
253 415119, 253 414 652 ou 964 862 258).
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FAMALICÃO CANCELA FESTAS ANTONINAS

E

stão canceladas as Marchas Antoninas 2020 na sequência da pandemia do vírus COVID-19, por falta de
condições para a preparação e ensaios por parte das
associações participantes. A medida foi tomada pela
Câmara Municipal depois de auscultadas as marchas
inscritas naquele que é o momento alto das festas
do concelho de Vila Nova de Famalicão.
Na sequência desta decisão, fica igualmente cancelado todo o programa cultural e desportivo da edição deste ano da romaria, cuja
realização estava programada entre 5 e 13 de junho.
As centenárias Antoninas são as maiores festas do concelho de Vila
Nova de Famalicão e um dos grandes cartazes turísticos do Norte de
Portugal.
A sua interrupção este ano deve-se às circunstâncias excecionais
provocadas pelo COVID-19. “É uma decisão que nos entristece, mas
a saúde pública e a saúde dos nossos cidadãos está em primeiro lugar”, refere o Presidente da Câmara, Paulo Cunha.

Em aberto fica a possibilidade de realização das cerimónias religiosas
do dia 13 de junho, Dia de Santo António e Feriado Municipal em Famalicão, cuja celebração será decida posteriormente, consoante a
evolução do surto COVID-19.

CÂMARA DE FAMALICÃO REFORÇA
DESINFEÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO  

A

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão reforçou, na noite desta quarta-feira, a operação de limpeza urbana com a desinfeção do espaço público e
de todo o mobiliário urbano, de forma a minimizar
os efeitos da propagação do novo Coronavírus junto
da população.

A medida que se insere no Plano de Contingência Municipal, irá
continuar a ser realizada nas próximas semanas, no horário habitual
de limpeza, como medida de contenção da Covid-19.
Os funcionários devidamente equipados pulverizaram por todos os
passeios do circuito de limpeza urbana, por todo o mobiliário urbano
e por vários locais estratégicos de potencial contágio uma solução
composta por Hipoclorito de Sódio com 0,5% de cloro ativo. Esta
solução apresenta atividade desinfetante de amplo espectro e é
amplamente utilizado em unidades de saúde e outras instalações e
recomendado pela Organização Mundial de Saúde nestes tipos de
procedimentos.
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, salienta que “a au-

18 · ABRIL · 2020

tarquia está a acompanhar a situação da evolução do novo Coronavírus em permanência com as autoridades de saúde, reavaliando as
medidas em função da evolução epidemiológica”.
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CIDADE CHINESA DE SHENYANG DOA A
BRAGA DEZ MIL MÁSCARAS DESCARTÁVEIS
E 500 KITS MÉDICOS DE PROTEÇÃO

A

cidade chinesa de Shenyang vai doar ao Município de
Braga 10 mil máscaras médicas descartáveis e 500
kits médicos de proteção individual, unindo-se assim
aos Bracarenses num momento crítico de prevenção e
controlo epidémico da COVID-19.

Em carta enviada pelo presidente da autarquia chinesa
a Ricardo Rio, o presidente Jiang Youwei referiu que segundo o provérbio chinês “a adversidade revela os verdadeiros amigos” e por isso, Shenyang está à disposição de Braga.
A par desta doação, Shenyang – cidade com a qual Braga possui um
acordo de amizade e que em breve irá terminar em geminação – disponibilizou-se para partilhar a experiências relativas ao combate deste vírus e
à gestão de situações de crise, assim como para facilitar o contacto com
unidades de produção de material médico que seja necessário.
Os pormenores deste auxílio foram acertados esta Sexta-feira, 20 de
Março, durante uma videoconferência que juntou o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, o Vice Mayor de Shenyang, Lin
Songling, e outros altos responsáveis da cidade chinesa, além de representantes do ACES Braga e do Hospital de Braga, entidades que vão ajudar a identificar as necessidades.
Ricardo Rio agradeceu o gesto do seu homólogo chinês, lembrando que
“toda a ajuda é bem-vinda no sentido de dar as condições necessárias

para que os profissionais de saúde e outros agentes de Proteção Civil,
que estão na linha da frente no combate ao COVID-19, possam desempenhar a sua missão em segurança”.
“Este é um gesto que nos sensibiliza sobretudo porque vem de um País
que travou uma batalha gigantesca e que está agora disponível para partilhar toda a sua experiência e solidariedade”, salientou Ricardo Rio.
O autarca de Shenyang, Li Songling, mostrou-se confiante que Braga
será capaz de ultrapassar este momento difícil e que as relações entre as
duas Cidades sairão reforçadas.

INSCRIÇÕES EM ABERTO PARA
VOLUNTÁRIOS NA REDE DE APOIO SOCIAL
DE EMERGÊNCIA

A

Câmara Municipal de Guimarães, através do Banco Local de Voluntariado, está a organizar uma estrutura de
apoio de emergência que operará no contexto da atual
pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19).

Esta Rede de Apoio Social de Emergência, que dará
resposta às necessidades básicas das pessoas isoladas
ou em situação de vulnerabilidade no concelho de Guimarães, será gerida e implementada pela Câmara Municipal de Guimarães e pela Cruz
Vermelha Portuguesa, tendo como parceiros a Fraternidade de Nuno
Álvares, o Corpo Nacional de Escutas, a Casa da Juventude, os White
Angels, bem como outros grupos de apoio informais.
Todos os voluntários da rede terão uma equipa especializada que os
apoiará, quer através de instruções precisas e resposta às dúvidas que
se levantem, quer através da disponibilização de todo o material de proteção necessário, como luvas, máscaras, óculos, desinfetantes e fatos, e
serão apenas requisitados quando se tornar necessária a sua colaboração no terreno.
Os interessados em participar na Rede de Apoio Social de Emergência
na qualidade de Voluntários podem fazer a sua inscrição em https://forms.gle/ZPNfAzY76bBzMXQd7.
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Sob o lema “Agarra-te à vida, por ti, por mim, por nós!”, a Rede de Apoio
Social de Emergência assegurará a distribuição de alimentos e a disponibilização de medicamentos, bem como apoio psicológico quando este
se mostrar necessário.
Vamos ajudar quem mais precisa! Inscreve-te em https://forms.gle/
ZPNfAzY76bBzMXQd7.
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NOVARTIS ANUNCIA INICIATIVAS PARA FAZER
FACE À PANDEMIA COVID-19 E CRIA UM
FUNDO GLOBAL DE 20 MILHÕES DE DÓLARES
PARA APOIAR AS COMUNIDADES AFETADAS

V

as Narasimhan, CEO da Novartis, afirmou: “Estamos a
lidar com uma crise de saúde pública extraordinária e
sem precedentes, que exige um enorme envolvimento e colaboração entre os governos, a sociedade e as
empresas. Enquanto empresa farmacêutica presente
em mais de 140 países, estamos a disponibilizar um
apoio financeiro adicional às comunidades mais afetadas ou a programas nacionais que ajudem a dar resposta a necessidades urgentes de
saúde pública decorrentes da pandemia COVID-19. Reconhecendo o
poder de trabalharmos em equipa enquanto indústria, disponibilizamos o talento e a capacidade das nossas equipas de Investigação e
Desenvolvimento (I&D), integrando duas importantes iniciativas colaborativas”.
A Novartis anunciou um vasto conjunto de medidas para apoiar a resposta global à pandemia COVID-19. Estas medidas incluem a criação
de um fundo global para apoiar as comunidades afetadas pela pandemia COVID-19 em todo o mundo, assim como a decisão da empresa
de integrar duas importantes iniciativas de I&D que envolvem diferentes entidades.
O Novartis COVID-19 Response Fund irá disponibilizar 20 milhões
de dólares em apoios a iniciativas de saúde pública, destinadas para
ajudar as comunidades a enfrentar os desafios colocados pela pandemia. A empresa instituiu um processo célere de revisão global que irá
permitir a rápida aprovação e disponibilização de apoios individuais
até 1 milhão de dólares. O fundo está aberto para receber pedidos de
apoio, que serão concedidos pelas filiais da Novartis nos diferentes
países. O fundo pretende apoiar iniciativas focadas, mas não limitadas
às seguintes áreas:
• Reforçar infraestruturas de saúde locais e nacionais, incluindo o financiamento de mais pessoal médico, medicamentos e equipamentos médicos;
• Estabelecer plataformas digitais para a recolha de dados relacionados com a COVID-19, prestação de assistência médica remotamente
e disseminação eficaz de informação relevante sobre saúde pública;
• Criar ou reforçar programas de saúde comunitária específicos para
dar resposta à pandemia.
Colaborações em Investigação & Desenvolvimento
A Novartis juntou-se a novos esforços de investigação colaborativa,
como a COVID-19 Therapeutics Accelerator, coordenado pela Fundação Bill & Melinda Gates, Wellcome e Mastercard, assim como a uma
parceria direcionada à COVID-19 organizada pela Innovative Medicines Initiative. Ambas são colaborações intersetoriais que juntam
várias companhias farmacêuticas e instituições académicas especializadas em programas coordenados de investigação, com o objetivo
de desenvolver moléculas mais promissoras rapidamente, sem barreiras organizacionais. Além disso, em resposta a um pedido urgente
de investigação e desenvolvimento para o coronavírus, emitido pela

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
(EFPIA), a Novartis está a colaborar através da disponibilização de vários compostos considerados adequados para testes anti-virais in vitro. Para além disso, a empresa está a avaliar rapidamente os produtos
existentes para verificar se algum deles pode ser utilizado, além das
indicações aprovadas, em resposta à pandemia.
Apoio a doentes, profissionais de saúde e sistemas de saúde
No início deste mês, a Sandoz, divisão de genéricos e biossimilares do
Grupo Novartis, foi a primeira empresa a comprometer-se em manter os preços estáveis num leque de medicamentos essenciais que
podem ajudar no tratamento de casos de coronavírus, como é o caso
dos anti-virias, que ajudam a reduzir o impacto do coronavírus, e os
antibióticos, que ajudam no combate à pneumonia.
A Novartis tem acompanhado de perto a situação global da pandemia.
A principal preocupação da empresa tem sido a saúde e a segurança
dos colaboradores e doentes em todo o mundo. A Novartis continua a
fazer chegar os seus medicamentos a doentes e prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo e não antecipa, de momento, ruturas
na cadeia de abastecimento, devido às fortes medidas de mitigação
e ao stock disponível. A empresa também ativou planos de mitigação
para garantir o abastecimento contínuo de medicamentos e o bom
funcionamento dos seus mais de 500 ensaios clínicos. Como parte integrante do seu esforço na proteção da saúde das suas equipas, desde
16 de março de 2020, todos os colaboradores da Novartis na Europa,
EUA e Canadá trabalham a partir de casa, com exceção dos que trabalham em laboratórios e fábricas. e no terreno. Em Portugal todos os
colaboradores do Grupo Novartis estão a trabalhar remotamente. A
empresa também intensificou a utilização de ferramentas digitais para
promover a colaboração interna e a proximidade com os profissionais
de saúde e clientes.
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SC BRAGA NA LUTA
CONTRA O CORONAVIRUS

O

SC Braga, no âmbito do seu programa de responsabilidade social SC Braga Solidário, adquiriu 10
ventiladores, 15.500 máscaras e 500 fatos de proteção hospitalar para doar ao Hospital de Braga,
com vista ao combate que está a ser travado por
esta unidade médica para conter o surto de covid-19 e tratar os doentes infetados.
O investimento para esta iniciativa ronda os 270.000 euros e à ação
solidária associou-se de forma espontânea e louvável o plantel principal do SC Braga, que ao tomar conhecimento se organizou e recolheu
um valor que permitiu contribuir para a aquisição de dois dos ventiladores e de uma das remessas de máscaras de proteção hospitalar.
O SC Braga espera a entrega dos equipamentos – que já foram encomendados a nível internacional – nos próximos dias, seguindo de
imediato para o Hospital de Braga, instituição com a qual o Clube tem
colaborado ao longo dos anos e que desenvolve um trabalho de enorme mérito e valor e que, por isso, é credor de todo o reconhecimento e
apoio que as grandes instituições da cidade e da região possam prestar a quem tanto batalha pelo bem comum.
Aliás, foi fundamental para esta ação o diálogo técnico estabelecido
entre o Departamento Médico do SC Braga e a Administração e a Direção Clínica do Hospital de Braga, que saudamos, num voto extensível a todo o pessoal desta unidade e das várias unidades deste País
que combatem para vencer este surto.
O SC Braga Solidário afirma, como em tantos outros momentos de
emergência social, o seu papel de responsabilidade perante as grandes causas e os grandes desafios enfrentados pela nossa comunidade.
O Clube regista e agradece o gesto do grupo de trabalho, que num
movimento de grande nobreza se associou a esta causa.
António Salvador já reagiu em comunicado e mostrou-se satisfeito
com o resultado: “A campanha de apoio ao Hospital de Braga que levamos a cabo no âmbito do nosso programa de responsabilidade social, o SC Braga Solidário, gerou uma cadeia de gestos que este Clube
não pode deixar de registar e agradecer. Foram gestos que me emocionaram e que sinto o dever de tornar públicos, por acreditar que são
os grandes exemplos que geram grandes comportamentos.
Foi com enorme satisfação que recebi, ainda ontem, o contributo de
dois dos nossos patrocinadores principais, que ao tomarem conhecimento desta campanha nos solicitaram a sua participação. A Betano
e a AMCO Crédito são parceiros que muito estimamos e que nos têm
acompanhado de forma incondicional em todos os feitos desportivos
que temos alcançado, mas que num momento tão difícil como este tiveram a nobreza de compreender que a união entre este Clube e os
seus patrocinadores pode alcançar objetivos de relevo social e tem o
poder de salvaguardar o bem superior que é a vida humana.
A Betano e a AMCO Crédito assumiram o seu apoio de forma desinteressada, mas é meu dever tornar público este grande gesto destas
marcas e dos seus responsáveis, agradecendo-lhes, em nome do SC
Braga, mais esta grande demonstração de união e de solidariedade.
Também o nosso plantel principal e a nossa equipa técnica tiveram um
comportamento que deve ser exaltado. A campanha que o SC Braga
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Solidário encetou ter-se-ia realizado de qualquer forma, mas confesso
que foi para mim uma enorme alegria a forma espontânea e genuína
como o nosso grupo de trabalho se uniu, ao saber desta iniciativa, para
apoiar o seu Clube. Dou os parabéns a todos os jogadores e treinadores pelo seu compromisso e pela sua consciência social e quero mais
uma vez agradecer-lhes, não apenas por serem grandes profissionais,
mas por serem igualmente enormes seres humanos.
Tenho orgulho nestes jogadores, mas também tenho orgulho nos nossos sócios e adeptos. Tomei conhecimento, ao longo destes dias, de
vários pequenos gestos que ajudam a fazer uma grande diferença. A
cidade de Braga e o seu povo têm demonstrado uma enorme união
para combater este momento que atravessamos e por isso envio um
abraço muito especial a todos aqueles que, das formas mais diversas e
na medidas das suas possibilidades, têm revelado a sua noção de bem
comum. Juntos, vamos certamente vencer!
O SC Braga atingiu uma dimensão que eleva a sua responsabilidade
social. É por sabermos da força e da expressão que temos que nasceu,
há já alguns anos, o SC Braga Solidário, que existe para intervir na comunidade e poder mitigar as dificuldades de quem menos tem e para
assistir às instituições de solidariedade que tanto fazem pelos mais
desfavorecidos e que precisam de todo o apoio para as suas causas.
O SC Braga Solidário, como tantas outras entidades associadas ao
desporto, também é a prova do que o futebol tem uma importância
social tantas vezes distorcida e adulterada. O futebol é um sector muito relevante para este País, não apenas enquanto atividade económica, mas também enquanto agente social.
O futebol não é uma ilha! As instituições desportivas sentem esta crise como um enorme desafio, cientes da responsabilidade dos seus
atos de gestão e da quantidade de empregos e de vidas que estão
dependentes desta atividade. Num tempo em que o futebol pára, as
obrigações dos clubes não cessam, e por isso devemos sentir honra e
gratidão por termos no desporto tantas instituições, como acontece
com o SC Braga, que conseguem não apenas respeitar todos os seus
compromissos e obrigações como gerar e promover comportamentos
de responsabilidade social. Bem hajam!”.

E S P EC I A L

ZET GALLERY LANÇA VISITA VIRTUAL À
EXPOSIÇÃO DE FRANCISCO VIDAL

A

zet gallery apresenta, desde o passado sábado, OFICINA TROPICAL, uma exposição individual do artista
plástico luso-angolano Francisco Vidal. Face à atual
situação que Portugal e o mundo estão a viver, a galeria, em conformidade com as recomendações da
Direção Geral de Saúde, encerrou no passado fim de
semana as visitas ao público, mas lançou um vídeo online que convida
a descobrir cerca de uma centena de trabalhos, a maioria dos quais
criados exclusivamente para esta exposição.
Helena Mendes Pereira, curadora da zet gallery, considera que “estamos talvez a viver o maior desafio coletivo do nosso tempo, de uma
geração. Neste caso, reafirmamos a importância de estarmos todos
informados, sermos conscientes e fazermos a nossa parte, ficando
em casa com o maior isolamento social de que somos capazes. É isso
que nos é pedido neste momento”. Contudo, “temos a arte para não
morrer da verdade” sublinha citando Friedrich Nietzsche. É partindo
do pressuposto “que nos salve a Arte, como sempre” que a zet gallery
lança um vídeo com visita guiada virtual orientada pela curadora. O
vídeo está disponível nas páginas de Facebook e Instagram, no canal
YouTube e em www.zetgallery.pt
Com curadoria de Helena Mendes Pereira, “Oficina Tropical” é uma
recriação expográfica que reúne pintura, desenho sobre papel, tela ou
composições de catanas e intervenções utópico-instalativas, numa
proposta artística carregada de irreverência, jazz e espiritualidade.
Através das criações artísticas de Francisco Vidal, a zet gallery convida
os visitantes e apreciadores de arte a viajar e sentir África, de Angola
a Cabo Verde, Lisboa e Nova Iorque, numa incursão contemporânea
que desafia a sentir o mundo, a tropicalidade e a paixão.
Helena Mendes Pereira, curadora da zet gallery, considera que a se-

gunda exposição da programação anual daquela galeria de Braga é
“radical e singular”. A obra de Francisco Vidal “tem os seus lugares e as
suas viagens, as suas origens e o seu caminho, é profundamente cosmopolita, vanguardista e, ao mesmo tempo, artesanal: tudo provém do
gesto, do seu automatismo e da sua resistência à máquina”, adianta.
De acordo com a curadora a exposição “não busca a moralidade mas a
luta e nos traços comuns do seu gesto e da sua paleta (re)descobrem-se pontos de vista, a atualidade e o que inquieta.” Na efeméride da
condição contemporânea da obra de Arte, Francisco Vidal, considera,
“acredita na persistência do saber fazer e na liberdade do movimento
que exerce sobre o pincel, num sublime captar a realidade e transfigurá-la.” Sobre as séries de desenhos que integram a exposição, ora em
preto ora a preto e branco, a curadora revela “são pequenas estórias
que, em muitos casos, se aproximam da estética da banda desenhada
e, sendo assim, bebendo na pop art e na suas permutações e permanências ao longo de décadas”. Em OFICINA TROPICAL, conclui “não
há gavetas, há a Arte pela Arte e há, em oposição, o homem e o artista
que procuram na pintura (e no desenho) a forma da essência, a medida da espiritualidade e o confronto com a passagem”.
Licenciado em Artes Plásticas pela Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Arte & Design das Caldas da Rainha e com o Master em
Fine Arts pela School of Visual Arts da Columbia University, em Nova
Iorque, Francisco Vidal é um nome incontornável da pintura, do desenho e do gesto que se faz cor, se faz África e se faz magia. Com um
percurso iniciado no novo milénio, as obras deste artista integram
prestigiadas coleções nacionais e internacionais, podendo destacar-se a da Fundação EDP, Fundação Calouste Gulbenkian ou a Coleção
Cachola, entre tantas outras.
Todas as obras de arte estão disponíveis em www.zet.gallery.pt
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C

ESTIVAL VARANDAS DESAFIA
PORTUGUESES A ATUAREM EM CASA

N

o próximo dia 29 de março, o FESTIVAL VARANDAS está de regresso, invadindo as varandas, pátios e janelas de Lisboa, Porto, Évora e Braga com
uma programação cultural diversificada. A iniciativa, agora designada por FESTIVAL VARANDAS
EM CASA face à pandemia de Covid-19, convida
os portugueses a serem protagonistas e espetadores no seu bairro
e nas redes sociais, neste período de isolamento social. A ideia é a
de mobilizar, de forma solidária, artistas e criadores, profissionais ou
amadores, para atuações e performances para todos os públicos e
desenvolve-se reforçando o movimento #fiqueemcasa.

dam entre os 15 e os 45 minutos. O evento propõe ainda que cada
participante faça diretos da respetiva atuação, colocando as tag do
festival (@festivalvarandas #festivalvarandas #festivalvarandasemcasa #euficoemcasa #ficaemcasa #stayathome #stayhome).

Em Braga, a ação está a ser dinamizada pela zet gallery, que se disponibilizou para organizar as inscrições e criar uma rede de artistas
que pretendam participar nesta edição do Festival Varandas em
casa. Para aderir ao movimento coletivo cultural domiciliário, basta
fazer a inscrição junto da organização através dos chats nas redes
sociais Facebook e Instagram da zet gallery ou email, enviando
nome, contacto, proposta - música, poesia, teatro - e local onde vai
acontecer. A organização irá compilar as participações e divulgar o
horário com todas as sugestões.

O FESTIVAL VARANDAS procura ainda combater a solidão incentivando à partilha entre artistas e público, numa altura em que o
isolamento social é imperativo social. “Gostaríamos de não perder
o foco no combate à solidão, na partilha dos artistas com o público, de vizinho para vizinho, tentando chegar mesmo àqueles que
até por não terem internet ou redes sociais estão mais isolados do
que nós”, reforça a organização, adiantando ainda que “a iniciativa
prende-se também com a questão de não se perder o direito de
“estar ao vivo”, mas também de “ver e ouvir ao vivo”, fazendo-o de
forma segura, claro”.

O FESTIVAL VARANDAS, que coincide com o dia de mudança para
horário de verão, tem previstos dois momentos. Às 11 horas, realiza-se o “varandinhas”, em que as varandas, pátios ou janelas serão
o palco de apresentações, no quadro das artes do palco, para os
mais novos, com uma duração de 10 a 30 minutos, e às 17:30, “os varandas”, para os mais velhos, com apresentações que se recomen-

Recorde-se que o Festival Varandas é um certame multidisciplinar que nasceu em 2012 e que cruza teatro, música, poesia e novo
circo, em eventos que transformam varandas em palcos de performances ao vivo.
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O objetivo é simples, garante Helena Mendes Pereira, diretora-geral e curadora da zet gallery. “Mobilizar, de forma solidária, artistas e
criadores para uma ação conjunta sensibilizando, por um lado, para
as perdas de 100% que o setor da Cultura atravessa nesta fase e,
por outro, apelando a que se encontrem soluções conjuntas para
que, mesmo em tempo de pandemia, a cultura não pare.”
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Um corpo perfeito é onde
vive uma pessoa feliz.
ENCONTRE A SUA MELHOR VERSÃO EM MYPERFECTME.HOLMESPLACE.PT

AT I V I DA D E S

SPIN-OFF DA UMINHO LANÇA LIVRO
INFANTIL GRÁTIS SOBRE CORONAVÍRUS

A

Betweien, uma spin-off educacional da Universidade do
Minho, acaba de lançar o livro
digital “Guerreiros da saúde
contra o coronavírus”, para
ajudar os mais novos a agir
face à atual pandemia. A edição é gratuita e
pode ser descarregada em www.betweien.
com. Esta publicação infantil foi concebida
num “tempo recorde” de 48 horas, desde textos, ilustrações, paginação, correções e verificação científica dos conteúdos.
O ebook explica de forma descomplicada o
novo vírus de impacto mundial, de que forma
podemos combatê-lo e como as crianças podem desfrutar do tempo em casa com a família, nesta época marcada pela incerteza e longe da escola. Aborda-se regras como lavar as
mãos no tempo de uma canção, tossir e espirrar para o braço, acenar em vez de beijar, evitar
maçanetas ou corrimões e adiar deslocações.
“Sou um vírus superstar, veloz como a chita,
salto de mãos em mãos descuidadas, ponho
muita gente aflita”, lê-se. No final, as crianças

podem aliar músicas, teatro, performances e
debates em escolas e instituições de todo o
país.

“guerreiras” querem unir-se para vencer o
desafio: “O principal é continuar a acreditar
que todos vão ficar bem”. A obra didática quer
contribuir para manter os mais novos informados, dotá-los com as ferramentas certas para
atuarem e, por outro lado, afirma a responsabilidade social da Betweien.
A Betweien nasceu em 2011 em Braga e é liderada por Narciso Moreira, licenciado e mestre
em Educação pela UMinho. A equipa – que inclui outros profissionais diplomados pela UMinho – aposta na inovação educativa, nomeadamente através de livros, cujos conteúdos

Este projeto tem sensibilizado para vários temas e com parcerias de cantores, atores e youtubers, como títulos como “Deixa o bullying
só” (João Só), “O planeta limpo” (Filipe Pinto),
“Mariana num mundo igual” (Mariana Monteiro), “Diogo Piçarra em pessoa” (Diogo Piçarra),
“Rita e a floresta dos legumes” (Rita Redshoes),
“Livres e iguais” (Carlão), “Viagem para a amizade” (Susana Félix), “Amar-te e respeitar-te”
(Jimmy P), “Na onda do Pedro” (Pedro Sousa),
“O mistério das profissões” (Pedro Gonçalves),
“A terra da Mentemática” (MathGurl), “Memória por Isaura” (Isaura), “Não te enredes na
rede” (Fernando Daniel) e “Desafiar estereótipos” (Ana Bacalhau). A Betweien assume-se
ainda como a única empresa portuguesa que
promove o empreendedorismo júnior no ensino básico e secundário do país; um dos seus
livros nesse âmbito, “Senhor empreendedorismo”, teve até edição angolana, destaque na
“Forbes Brasil” e foi convertido em videojogo.

UMINHO COM APOSTA DIFERENCIADORA
NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
MEDIADO POR TECNOLOGIA

N

a sequência da evolução do
surto da COVID-19 e das
recentes recomendações
da Direção Geral de Saúde
e do Governo Português,
e tendo em conta a posição assumida pela Universidade do Minho
(UMinho) de decretar a suspensão das atividades letivas nos seus campi, a instituição
procurou encontrar soluções e apostou em
maximizar o sucesso da transição de ensino
presencial para ensino mediado por tecnologia. Nesta iniciativa estão envolvidos
o Gabinete de Apoio ao Ensino (GAE) e o
Centro IDEA-UMINHO. Em articulação,
decorre em permanência o desenvolvimento de guias práticos para a adoção de soluções para ensinar online, oferta de sessões
de apoio aos docentes e ainda a partilha de
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práticas e experiencias entre docentes.
O Centro IDEA-UMinho, com o envolvimento de docentes de várias áreas cientificas, está a partilhar, no seu blogue (https://
cpieauminho.blogspot.com/) e nas recém-criadas páginas nas plataformas Facebook

(IDEA – Uminho) e Twitter (IDEA-UMINHO), materiais diversos difundindo soluções, boas práticas da UMinho e de outras
universidades e convidando à partilha de
experiências e de conteúdos relevantes.
“Dicas para utilização do Blackboard Collaborate Ultra”, “O Mundo das ferramentas de
ensino: Padlet, Trello, Google Forms e Unsplash”, “Dicas para as primeiras aulas online”,
são alguns dos temas abordados nas publicações feitas pela equipa de docentes que
compõe o Centro IDEA-UMinho. O objetivo
destas iniciativas é “informar e estimular os
docentes para a realização de atividades letivas digitalmente, incentivando a utilização
de recursos audiovisuais e ferramentas digitais inovadoras e eficazes”, explicou o pró-reitor para os Assuntos Estudantis e Inovação Pedagógica, Manuel João Costa.

AT I V I DA D E S

CENTRO CIÊNCIA VIVA SUGERE
ATIVIDADES PARA FICAR EM CASA

A

suspensão de todas as atividades escolares (letivas e
não letivas) presenciais e a
adoção do teletrabalho como
medidas extraordinárias de
contenção e mitigação do
novo coronavírus traz-nos novos desafios diariamente. É importante mantermos uma rotina diária saudável e positiva! Tente manter ao
máximo os hábitos do dia-a-dia mas aproveite
também para fazer coisas novas. Aproveite esta
altura para ler o livro que ficou esquecido (ou
até um livro novo!), fazer exercício físico, cozinhar novas receitas e, sobretudo aproveite para
conviver e realizar atividades em família.
Graças à tecnologia, há imensas sugestões novas e online que pode fazer a partir da sua casa.
Por exemplo:
Visite Museus por todo o mundo!
Neste site, https://artsandculture.google.com/

partner?hl=en, encontra várias sugestões de visitas virtuais, como o MOMA(Nova Iorque), The
State Hermitage Museum (São Petersburgo),
The National Gallery (Londres), entre muitos
outros.
Livros gratuitos
Se quiser ler algumas publicações de forma totalmente gratuita, veja a sugestão da Imprensa
Nacional Casa da Moeda. (https://www.incm.
pt/portal/livros_edicoes_gratuitas.jsp ) Neste
site, tem 26 títulos diferentes, obras sobre Miguel Torga, José Régio, Raúl Brandão, entre
muitos outros.
Livros do Plano Nacional de Leitura
(http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
biblioteca/ ) Na biblioteca do Plano Nacional
de Leitura, encontra vários livros educativos e
títulos interessantes para ocupar o tempo de
forma produtiva e divertida. Esteja atento ao
Facebook do Centro de Ciência Viva!

O #ciênciaemcasa desafia as famílias a realizarem experiências científicas em casa e a partilharem nas redes sociais. O Planetário - Casa
da Ciência de Braga irá lançar desafios e sugestões para realizarem em casa, mas as famílias e
os “mini-cientistas” podem também sugerir as
suas próprias experiências e partilhar com todos as suas descobertas científicas!
Partilhe as suas fotografias e vídeos nas redes
sociais Facebook e Instagram, utilize a etiqueta
#ciênciaemcasa e identifique o Centro Ciência
Viva de Braga.
Link da página do Centro do Facebook:
facebook.com/planetariocasadacienciadebraga/
Link da página do Centro no Instagram:
instagram.com/planetariocasadacienciadebraga/
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NÃO ESTAMOS, DEFINITIVAMENTE, SOZINHOS
Hoje, lutamos pela vida. Pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos amigos.
Hoje, não é para ir passear, é para ficar em casa. Todos os dias, milhares de pessoas lutam por nós, para
preservar o bem mais precioso que temos: a saúde e a vida.
Queixamo-nos que não temos tempo, que andamos sempre a correr. Que não vemos os nossos filhos, que
eles crescem e nem damos conta. Que não conseguimos ler um livro e nem sequer conseguimos cozinhar
uma refeição com todo o tempo que gostaríamos. Agora é o momento.
Todos os profissionais de saúde, profissionais da distribuição alimentar, farmacêuticos, forças de segurança e todos os que estão a trabalhar: Obrigado por cuidarem da nossa vida.
Pela sua vida, pela nossa vida: fique em casa! Istp não é um simulacro.

SA Ú D E

DIFICULDADES NA ESCRITA

N

“Se aprendemos a falar, falando,
havemos de aprender a escrever, escrevendo!”

Manuel Alves Ribeiro Figueiredo

as comemorações do Dia Europeu da Terapia da Fala, que
decorreu a 6 de março, a Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala criou um slogan alusivo para a comemoração, este ano, dedicado às Perturbações de Leitura e Escrita, intitulado “Ler e escrever não tem de fazer sofrer.”
Neste sentido, ainda em jeito de comemoração do Dia
Europeu da Terapia da Fala, escrevo-vos sobre as dificuldades na escrita, com incidência crescente em crianças e
jovens, nos dias de hoje, comprometendo, consideravelmente, o seu rendimento escolar e gosto pela escrita.
À medida que avança a escolaridade, a exigência e a mestria da escrita aumenta, exponencialmente, sendo um fator
de avaliação complexo por parte dos professores. Uma
escrita coesa e coerente pressupõe a passagem de uma
mensagem idealizada oralmente, com início, meio e fim,
cumprindo as regras de escrita, além da ausência de erros.
A capacidade de escrita é iniciada à entrada da escola primária e desenvolvida, de forma lenta e longa, ao longo dos
anos de escolaridade, sendo um requisito da sociedade
civilizada.
A escrita deve ser estimulada e incentivada desde os
primeiros tempos de aprendizagem, para que, mais tarde,
quando a criança ou jovem tiver que fazer uma composição ou uma explanação escrita sobre um tema, possuir as
ferramentas necessárias para tal.
Nos primeiros anos escolares, incuta à criança a escrita de
recados, listas de compras e envio de mensagem de telemóvel. À medida que estas tarefas se tornam mais hábeis,
deve complexificar a tarefa de escrita, passando, por exemplo, para o reconto escrito do seu dia, estruturação de composição com tema definido, ou com recurso a imagens, de

Drª Raquel Martins
Terapeuta da Fala (C-041604180)
TrofaSaúde Braga Sul/Centro/Guimarães
Pós-graduada em Motricidade Orofacial
Pós-graduada em Disfagias Orofaríngeas
Diferenciação em Processamento
Auditivo Central
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forma sistemática e mantida ao longo do tempo. Caso a
criança goste de pintar e fazer desenhos, poder-se-á, pedir para fazer um desenho e, no final, pedir para o recontar
oralmente, passando, em seguida, ao reconto escrito.
Por um lado, dada a dimensão digital que assola a sociedade, julgo que o uso do computador pode ser vantajoso,
no sentido de motivar a criança para a atividade escrita. Por
outro lado, a identificação do erro, em word, via eletrónica,
permite alertar a criança do erro e ativar a sua capacidade
de memorização, numa fase inicial, dada a quantidade de
itens que numa fase de exploração da escrita mais avançada e estruturada, a criança deve estar a par.
Na estruturação escrita, deve-se, numa fase inicial estruturar oralmente o tema da composição, seguindo-se a
identificação dos tópicos a abordar, ordenação dos acontecimentos e respetiva descrição.
Muitos de vós, quando passa por esta situação, acaba por
dirigir o foco para os erros ortográficos que a criança ou jovem apresenta, não elogiando a sua capacidade de iniciar
e manter a tarefa de escrita. Muitas vezes, tais comportamentos dos adultos promovem tristeza e desânimo, podendo até fazer com que a criança “bloqueie” na atividade.
No final, após a estrutura de narrativa ou atividade de
escrita estar redigida, deve-se incutir na criança ou jovem
a obrigatoriedade de re-leitura, favorecendo a identificação precoce do erro e a sua auto-correção. Por outro lado,
pode-se estimular junto da criança ideação de palavras do
mesmo campo semântico, prevenindo a repetição de nomes e advérbios, frequentemente presente nas tarefas de
escrita.

A região periocular é a zona que demarca mais a face e a nossa
expressão facial. Sabe-se que é a primeira parte do nosso rosto a
demonstrar sinais de envelhecimento e de cansaço. Como tal, as
intervenções realizadas ao nível periocular contribuem de uma forma efetiva para a melhoria do aspeto geral.

Dra. Andreia Soares
Oftalmologista (Médica-cirurgiã)

Quem é a Dra. Andreia Soares?
A Dra. Andreia Soares é Oftalmologista (Médica-cirurgiã),
com Grau de especialista em
Oftalmologia pela Ordem dos
Médicos, MD/ FEBO (Fellow of
the European Board of Ophthalmology).
Realizou várias formações e
estágios internacionais, como os
Estágios Oculoplástica/Órbita/
Vias Lacrimais - Hospital Ramon
y Cajal, (Madrid); Moorfields
Eye Hospital (Londres); Clínica
Moreiras (Santiago de Compostela); Bascom Palmer Eye
Institute (Miami); Instituto de
Microcirurgía Ocular (Barcelona);
Clínica Perfect Eyes (Londres).
Realizou vários cursos internacionais de oculoplástica e um Curso
certificado Medicina Estética
(Academia Americana Medicina
Estética), o que lhe confere
grande experiência mundial e
conhecimento adquirido em
diferentes países. Participou, também, na organização de um Curso
de “Técnicas de rejuvenescimento
facial com Toxina Botulínica e MD
CODES na região periocular” e
blefaroplastia.
Regularmente, realiza apresentações em cursos, congressos e
reuniões científicas e tem publicações em revistas científicas nacionais e internacionais (1.ª autora
em 13 publicações e co-autora em
6 publicações). Como vê, está em
boas mãos!

À medida que envelhecemos, a pele perde elasticidade, há uma
atrofia do tecido adiposo e as rugas surgem ao redor dos nossos
olhos. A gordura periorbitária, que normalmente está escondida,
prolapsa levando à formação de ‘’papos’’ nas pálpebras superiores
e inferiores.
As alterações da região periocular inferior associadas ao envelhecimento são um frequente alvo de queixas nas consultas.
O envelhecimento da face é um processo dinâmico e complexo.
Na pálpebra inferior, para além do prolapso das bolsas de gordura
(‘’papos’’), existe ainda reabsorção óssea e uma descida do tecido
adiposo superficial e profundo do terço médio da face. Como resultado destas alterações, outra das deformidades que surge inferomedialmente é a ‘’olheira’’. Esta surge como um sulco na zona de
transição entre a região orbitária e o terço médio da face, e confere
um aspeto de cansaço que não corresponde à realidade. As pálpebras inferiores mais atrativas são verticalmente mais curtas e apresentam uma transição suave com a região malar. Existem várias
classificações de olheiras, entre as quais a classificação de Hirmand
que as categoriza de acordo com a localização da perda de volume.
É necessária uma avaliação da pálpebra inferior em conjunto com a
região média da face para alcançarmos um melhor resultado.
Existem vários fatores que são determinantes na intervenção a realizar. A avaliação das caraterísticas da pele (pigmentação, laxidez,
excesso), da existência de prolapso de bolsas de gordura, da hiperação do músculo orbicular, das alterações da posição da pálpebra,
da existência de olheira e das alterações da região malar é essencial
para uma melhor decisão da intervenção a realizar.
A correção da ‘olheira’ é um procedimento solicitado frequentemente. É uma intervenção delicada pela complexidade da anatomia desta região e pelas complicações que lhe podem estar associadas; por este motivo, é necessário um exame oftalmológico
prévio detalhado.
A ‘olheira’ pode ser corrigida através de um procedimento cirúrgico ou não cirúrgico. A intervenção cirúrgica na pálpebra inferior
denomina-se por blefaroplastia inferior, sendo que a abordagem
cirúrgica varia consoante as caraterísticas de cada paciente. Na
presença de ‘’olheira’’ marcada, as bolsas de gordura são reposicionadas no rebordo orbitário, para atenuar a transição entre a região
orbitária e a região malar. Na presença de prolapso das bolsas de
gordura (‘’papos’’), estas são removidas. A cirurgia pode ser realizada através de uma incisão na pele ou via transconjuntival (sem
cicatriz visível). A segunda abordagem permite uma melhor recuperação e está associada a menor taxa de complicações.
A intervenção não cirúrgica pode passar pela injeção de ácido
hialurónico que apenas pode ser efetuada nos pacientes sem grande laxidez de pele, com pele não muito fina e sem prolapso de bolsas de gordura. É indolor, reversível e tem uma durabilidade entre
12 a 18 meses. Este produto permite absorver água, restaurando o
volume da face e corrigindo imperfeições. O edema e hematoma
periocular são complicações que podem surgir por vezes. É possível obtermos um bom resultado com reduzido volume de ácido
hialurónico.

Outra das opções não cirúrgicas consiste na melhoria da qualidade
da pele periocular.
A pele é determinada pelo nosso estilo de vida, nutrição, exercício
físico e rotina diária de limpeza de pele.
A melhoria da mesma pode ser realizada através de microinjeções
de um conjunto de minerais, aminoácidos, antioxidantes e vitaminas, conferindo maior hidratação, firmeza e brilho à pele.
Deste modo, existe uma grande variedade de intervenções, adaptada às caraterísticas de cada paciente, que permitem melhorar e
rejuvenescer a região periocular inferior, permitindo um olhar menos cansado e mais saudável.

Iberoftal - Clínicas Oftalmológicas
Rua Dom Afonso Henriques, 104
4700-030 Braga
253 143 160
geral@iberoftal.com
www.iberoftal.com
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COVID-19: SUGESTÕES PARA AJUDAR
CRIANÇAS E ADOLESCENTES A LIDAR
COM O ISOLAMENTO NECESSÁRIO

N

o seguimento das medidas decretadas pelo Governo, em
conformidade com aquelas que são as diretivas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, face à
situação de pandemia por COVID-19, as escolas encerrarão a partir do dia 16 de Março, e até dia 9 de Abril, sendo,
nesta data, a situação reavaliada.
Encerrando as escolas (e mediante a proteção aconselhada, aos cidadãos séniores, nos quais se incluem os
avós, bem como a restrição necessária de contacto social) as crianças deverão, pois, ser acompanhadas, durante este quotidiano diário de contenção, no seu meio mais
nuclear, no caso concreto, por um dos pais.
Talvez possam, então,ser úteis, enquanto contributo para
a vivência deste período, de isolamento necessário de
pais e crianças, algumas sugestões e reflexões:
• A primeira, desde logo, será o respeito integral da medida de isolamento. O encerramento necessário das
escolas não significa período de férias escolares,para
crianças e adolescentes, mas, também, para os seus pais.
Isto significa que o isolamento determinado implica ficar
em casa, contendo e restringindo contacto social próximo com outros familiares e amigos, para que o risco de
propagação possa ser, verdadeiramente evitado. Os pais
têm, nesta realidade, um papel de modelagem crucial,
dando exemplo de cidadania efetiva, com as suas próprias atitudes e ações, de cumprimento medida de isolamento decretada.
• Manter a serenidade emocional, e confiança, na capacidade de gestão individual, e familiar, da situação, mais
uma vez modelando essa mesma serenidade, e confiança, às crianças e adolescentes. Serenidade,essa, que não
significa desvalorização, muito pelo contrário: significa
escolha de informação credível, baseada em fontes consistentes, validadas e não sensacionalistas, sobre a situação de pandemia; valorização das medidas que vão sendo adotadas, cumprindo as medidas de contenção e de
higiene individual e social decretadas,e demonstrando
confiança em que, com estes mesmos indicadores, pais
e crianças, estão a dar o seu contributo com seriedade,
para ajudar a promover controlo da pandemia.

Sónia Vaz
Psicóloga
Membro Efetivo Ordem dos Psicólogos
C.P.1843
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•Responder, com informação credível e ajustada à idade
da criança, às dúvidas que a mesma manifestar, não evitando o tema.
•Demonstrar positividade, perante o necessidade do
tempo de isolamento,não o conotando como oportunidade de convívio social, de saídas, ou férias, mas, como
um período que pode ser positivamente aproveitado
para otimizar o tempo em família nuclear, reforçando relações e resiliência.
• Manter as rotinas das crianças e adolescentes, nomeadamente ao nível de horários de sono e do despertar.
• Regular o tempo de utilização de equipamentos eletrónicos, estabelecendo horários para os mesmos.
• Valorizar a importância da continuidade da aprendizagem, assegurando o cumprimento das tarefas escolares,
que serão enviadas pelas escolas; das aulas online que
forem promovidas, pelos contextos de ensino que terão
possibilidade de viabilizar esta metodologia .
• Valorizar, e promover, hábitos de leitura, realizando,
também, os próprios pais, tempos de leitura individual,
modelando a importância dos mesmos; promover momentos de leitura, conjunta, de histórias.
• Realizar jogos de tabuleiro, palavras cruzadas, sopas de
letras.
• A televisão também tem o seu tempo bem-vindo, desde que equilibrado e integrado nas restantes atividades
diárias.
• Promover tarefas de autonomia, em casa, intencionalizando a participação das crianças e adolescentes, nas
tarefas domésticas ajustadas à idade.
O contributo de pais, familiares, e outros educadores,
será essencial, para que, no final desta luta que é de todos, e para todos, crianças e adolescentes a concetualizem como um tempo familiar de resiliência, ajuste emocional e responsabilidade cívica, e escolar, cumprida.

SA Ú D E

COVID-19

O

vírus denominado COVID-19 pertence a uma família de
vírus, já conhecida, os Coronavírus. São vírus que frequentemente condicionam sintomas gripais, alguns,
como o caso do mediático COVID-19, se revelam mais
contagiantes e com maior capacidade de induzir infeção respiratória grave. Contudo, ao longo da vida, quase
todos os humanos contactam com um coronavírus, sem
grande gravidade.
1937 foi o ano de identificação do primeiro coronavírus, a
sua denominação deriva do facto do vírus apresentar uma
imagem em coroa, quando observado em microscópio.
Os coronavírus conhecidos, com capacidade de infetarem humanos, são os alpha coronavírus (229E, NL63) e
os beta coronavírus (OC43, HKU1); o SARS-CoV (causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS);
o MERS-CoV (causador da Síndrome Respiratória do
Oriente Médio ou MERS) e o SARS-CoV-2 (conhecido
por COVID-19, por ter sido identificado em 2019)
O COVID-19, foi identificado, pela primeira, vez em dezembro de 2019, na Cidade chinesa de Wuhan. A fonte da
infeção é, ainda, desconhecida. Existem suspeitas de que
os animais envolvidos sejam morcegos ou cobras, iguarias vendidas no mercado local. Contudo esta informação
ainda carece de confirmação científica.
A infeção por COVID-19 pode ser assintomática, semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como
doença mais grave, como pneumonia. Em situações mais
graves, o doente pode necessitar de suporte ventilatório,
ou de outros órgãos, sendo que pode induzir morte. A
transmissão ocorre entre pessoas, através de gotículas.
Não existe tratamento, nem vacinas, até ao momento. Os
antibióticos não são eficazes, pois não se trata de uma infeção bacteriana.

Arnaldo Pires
Médico Especialista em Medicina Interna
Chefe de Equipa do Serviço de Urgência
do Hospital de Braga
Médico do Hospital Privado de Braga
(Nogueira)
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A OMS (Organização Mundial de Saúde) não recomenda,
atualmente, o uso de máscara para proteção individual. A
utilização de máscara está reservada para doentes com
sintomas de infecção respiratória, suspeitos de infeção
por COVID-19 e para os cuidadores de doentes suspeitos
ou infetados, por COVID-19.
Neste momento, o vírus já chegou a todos os continentes,
apesar disso, existem locais que têm conseguido realizar

a contenção local, da propagação do vírus, e outros em
que a doença tem alastrado.
A OMS recomenda que se deve adotar, nas áreas afetadas, medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca
quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o
cotovelo, nunca com as mãos; o lenço de papel deve ter
utilização única); lavar as mãos frequentemente, durante pelo menos 20 segundos, ou utilizar solução alcoólica
cutânea a 70%, sobretudo após contacto com pessoas
com sintomas respiratórios ou febre, ou utilização de lenços de papel; evitar contato próximo com pessoas com
infeção respiratória; evitar tocar nos olhos, no nariz e na
boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções
respiratórias
A OMS não recomenda restrições de viagens, comércio
ou produtos. Mas, desaconselham-se viagens não essenciais, para zonas infetadas. Em caso de necessidade de
viajar devem ser revistas as indicações, das autoridades
de saúde locais, que se encontram em constante atualização.
As pessoas regressadas de zonas afetadas pelo contágio
devem estar em alerta, quanto ao surgimento de sintomas
respiratórios, como tosse e dificuldade respiratória, assim
como a febre. Em caso de surgimento de sintomas deve
ligar SNS 24 - 808 24 24 24, e seguir as orientações. Ao
longo da linha temporal de contágio, as recomendações
podem vir a mudar, por necessidade de enquadramento,
com a situação. Está totalmente desaconselhado recorrer
aos hospitais e centros de saúde, em caso de suspeita de
infecção pelo COVID-19. A quebra das recomendações
das autoridades de saúde, coloca em risco a restante população e os profissionais de saúde, essenciais para prestar cuidados a quem deles vier a necessitar.
É fundamental manter a calma, acreditar no excelente
sistema de saúde português e cumprir com as recomendações das autoridades. Em caso de dúvida, também,
pode ser consultado o site da DGS, que disponibiliza informação diária atualizada.

SA Ú D E

RECOMENDAÇÕES NA HOSPITALIZAÇÃO
DOMICILIÁRIA RELATIVAS AO COVID-19

O

O processo de educação dos doentes e
cuidadores passa por:

Núcleo de Estudos de
Hospitalização
Domiciliária (NEHospDom) da
Sociedade Portuguesa de
Medicina Interna (SPMI)
elaborou um documento
onde define o modelo de intervenção que
as Unidades de Hospitalização Domiciliária
(UHD) devem adoptar em articulação com
as restantes entidades de saúde envolvidas a
propósito da infeção por COVID-19.

• Estadia em divisão ventilada que deve ser
usada em exclusivo pelo doente (movimentos pela casa limitados).
• Os cuidadores (preferencialmente apenas
um) deve ficar noutra divisão da casa ou,
pelo menos, com o distanciamento de 1 metro. Não devem ser partilhar utensílios de higiene, alimentação, cama e outros produtos
ou peças de uso pessoal. Os cuidadores não
devem apresentar condições de saúde vulneráveis.

FASE A
1. As Unidades de Hospitalização Domiciliária (UHD) devem conseguir reforçar a sua
capacidade de internamento com o aumento
do número de doentes a seu cargo, de forma
a permitir absorver mais doentes sem infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (doentes
NÃO-COVID) do internamento convencional e libertar camas no hospital para doentes-COVID. Devem, no entanto, ser respeitados
os limites dos recursos humanos e materiais
de cada unidade e reforçados de acordo com
as exigências.
2. As equipas de HD devem, sempre que
possível, fazer a admissão de presumíveis
doentes NÃO-COVID em casa, evitando a
sua deslocação ao hospital. Estes doentes
poderão ser identificados pelos Centros de
Saúde, Consultas Externas ou Hospitais de
Dia, e serão doentes com necessidade de
internamento e referenciados diretamente
à UHD local. Se possível, deve ser criado um
contacto direto para a equipa da UHD local
e feita divulgação pelos meios oficiais junto dos Agrupamentos de Centros de Saúde
(ACEs) e Unidades de Saúde Pública (USP)
locais.
3. Nesta fase, ficam excluídos casos em investigação, casos prováveis ou confirmados
de COVID-19, ainda que com sintomatologia
ligeira.
FASE B
1. As UHD devem trabalhar em conjunto com
as equipas de PPCIRA e com as USP locais,
no sentido de avaliar necessidades que possam surgir para as quais as equipas de HD
possam ser um elo de ligação e de resposta
importante. Neste contexto, devem mostrar-se disponíveis para colaborar inclusive
além do que está definido pela Norma da
DGS 020/2018, sempre que dentro dos limites de segurança delineados para doentes e
profissionais. São exemplos disto, a colheita
de material se o número de casos suspeitos
for elevado, com necessidade de isolamento
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no domicílio e se considerar um risco a admissão hospitalar para esse efeito; vigilância
de doentes até negativização de serologias;
entre outros. Desta forma colaboramos com
a prestação e cuidados no contexto do home
care sugerido pela Organização Mundial de
Saúde.

• Alerta para a higiene das mãos, nomeadamente antes e depois da alimentação.

2. Nesta fase, podem ser admitidos doentes-COVID que estiveram internados no hospital e que já se encontram estáveis para internamento em casa, devendo ser mantidas as
medidas de isolamento até à alta.

• As superfícies e zonas de estadia do doente
devem ser higienizadas diariamente com hipoclorito de sódio.

3. Em caso de necessidade, o médico de prevenção para os doentes internados em casa
deve deslocar-se ao hospital fora do horário de trabalho habitual para admissão de
doentes e libertação de um maior número de
camas. 4. Podem ser suspensas outras atividades programadas da equipa médica / enfermagem / outros profissionais, de forma a
realocar e otimizar recursos exclusivamente
para o internamento em HD.
FASE C
1. Caso se verifique aumento do número de
doentes infetados e após esgotar a capacidade de internamento convencional do hospital para doentes – COVID, as UHD podem
assumir o internamento e/ou vigilância no
domicílio de casos 5 confirmados ou prováveis de COVID-19, se a equipa de PPCIRA e/
ou Unidade de Saúde Publica local assim o
entenderem. Devem, no entanto, estar asseguradas medidas de isolamento no domicílio
– lavagem das mãos, etiqueta respiratória,
limpeza e desinfeção do espaço físico, contenção de movimentações em casa. Devem
ainda, doentes e cuidadores, reconhecer sinais de agravamento respiratório.
2. Nesta fase deve ser reforçado o transporte para os casos de agravamento respiratório
no domicílio com necessidade de retorno ao
hospital.

• Uso de máscara pelo doente. Os cuidadores
só usam máscara quando na mesma divisão
do doente.
• As máscaras e luvas não são reutilizáveis

• A roupa deve ser lavada com detergente
habitual a 60-90.ºC.
• Os cuidadores devem ser rastreados até 14
dias depois da alta do doente.
• A pessoa doente fica impedida de receber
visitantes no domicílio durante o período de
isolamento; caso seja inevitável, deve ser feito o registo diário das visitas com nome, data/
hora e contacto das pessoas que estiveram
em casa.
A HD deve ser parte da solução deste problema nacional e o Núcleo de Estudos de
Hospitalização Domiciliária da SPMI disponibiliza-se como elo de ligação e coordenação
científica entre as várias unidades.

Sobre a SPMI
A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) é uma das maiores sociedades
científicas médicas portuguesas, que congrega os internistas, que são a base do Serviço Nacional de Saúde nos hospitais. Um
dos seus maiores desígnios é a divulgação
do conhecimento, dirigida aos médicos e à
população, no campo muito vasto da Medicina Interna. Para além da Medicina Curativa,
quer ser também cada vez mais reconhecida
no campo da prevenção da doença e promoção da saúde. Para mais informações consulte https://www.spmi.pt/

UMA SOLUÇÃO
PROFISSIONAL
PARA QUALQUER
SERVIÇO!
A lavandaria Binco é uma lavandaria industrial b2b, criada em maio
de 2018 por Filipe Torres e pela avó Alzira Gamboa. Este negócio
familiar tem como objectivo profissionalizar e aumentar a qualidade
de um serviço fundamental, mas muitas vezes ineficiente para
qualquer negócio que trabalhe com toalhas, lençóis, guardanapos
de pano, entre outros.
Como Filipe também é sócio de um alojamento local, sabia que
trabalhar com lavandarias podia ser um pesadelo: roupas perdidas,
roupas rasgadas, falha nas entregas e nódoas na roupa eram uma
realidade frequente. “Por isso, decidi criar a minha própria lavandaria
para responder ao nível de exigência de clientes como eu. Lavamos
e passamos a roupa, em máquinas profissionais e com produtos de
qualidade. O nosso amaciador é concentrado com perfume long
lasting para que, mesmo várias horas após a lavagem, a roupa
continue com um perfume agradável. Fazemos recolhas e
entregas diárias ao horário mais conveniente para o cliente.
Temos rotas em Braga, Porto, Guimarães e Barcelos.
Oferecemos também o serviço de aluguer de roupa,
para aqueles clientes que não querem fazer o grande
investimento em roupa. Neste caso, o investimento
é por nossa conta e o cliente paga apenas por
lavagens, o que, além de poupar o cliente do
investimento inicial em roupa, ainda garante
que tenha sempre roupa em bom estado de
conservação e elimina a situação da perda
de roupa”, assegura Filipe Torres.

geral@binco.pt · 968 219 641
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Carta Dominante: 2 de Paus,
que significa Perda de Oportunidades.
Amor: O amor espera por si,
não o deixe passar! Que o
futuro lhe seja risonho!
Saúde: Pode ter dores musculares, evite esforços.
Dinheiro: Esteja atento a tudo
o que diz respeito à sua vida
material.
Pensamento positivo: O meu
futuro será risonho!
Números da Sorte: 14, 24, 33,
51, 59, 62

Carta Dominante: A Morte,
que significa Renovação.
Amor: Procure esquecer as
situações menos positivas do
seu passado afetivo.
Saúde: Sistema nervoso
instável.
Dinheiro: Segurança financeira.
Pensamento positivo: Descubro a imensa força e coragem
que trago dentro de si!
Números da Sorte: 3, 21, 29,
37, 43, 52

Carta Dominante: Rei de
Espadas, que significa Poder,
Autoridade.
Amor: Não deixe que a monotonia afete a sua relação, puxe
pela imaginação.
Saúde: Não se automedique,
procure o seu médico.
Dinheiro: Poderá sofrer um
aumento inesperado.
Pensamento positivo: Tenho a
ousadia de sonhar!
Números da Sorte: 2, 9, 15,
24, 48, 60

Carta Dominante: 2 de Copas,
que significa Amor.
Amor: Não tenha atitudes
infantis relacionadas com ciúmes doentios ou emotividade
descontrolada.
Saúde: Cuidado com a
automedicação. Adote uma
alimentação saudável.
Dinheiro: Época favorável
ao investimento em novos
negócios.
Pensamento positivo: Quem
sabe proteger-se das emoções
negativas aprende a construir
um futuro risonho!
Números da Sorte: 1, 7, 19,
26, 35, 43

Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Aproveite o seu lado
criativo para dar mimos a
quem gosta.
Saúde: Tente levar uma vida
mais relaxada, a agitação
pode ser prejudicial para a sua
saúde.
Dinheiro: O equilíbrio está
neste campo da sua vida.
Pensamento positivo: Liberto
toda a criatividade que existe
dentro de mim e aprendo a
contemplar o Belo.
Números da Sorte: 4, 10, 12,
22, 31, 53

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: Apague de uma vez
por todas as recordações do
passado.
Saúde: Não se automedique,
procure antes o seu médico.
Dinheiro: Esta é uma boa
altura para fazer uma doação
de caridade.
Pensamento positivo: Olho em
frente e vejo que existe uma
luz ao fundo do túnel!
Números da Sorte: 5, 19, 27,
38, 43, 55
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BALANÇA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Carta Dominante: O Mundo,
que significa Fertilidade.
Amor: Os sentimentos que
tanto tentou esconder vão
aparecer à luz do dia.
Saúde: Cuidado com a
alimentação.
Dinheiro: Não é a melhor
altura para fazer negócios ou
comprar bens supérfluos.
Pensamento positivo: Acredito
nas minhas capacidades!
Números da Sorte: 9, 15, 21,
28, 44, 46

Carta Dominante: 6 de Paus,
que significa Ganho.
Amor: Faça algo especial e
romântico para quem ama.
Saúde: Procure relaxar e andar
tranquilo.
Dinheiro: Para não se surpreender verifique regularmente o seu saldo bancário.
Pensamento positivo: A
felicidade espera por si,
aproveite-a!
Números da Sorte: 1, 12, 28,
31, 38, 46

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não seja mal-humorado. Saúde: Faça alguns
exercícios físicos mesmo em
sua casa.
Dinheiro: Não deixe para
amanhã aquilo que pode fazer
hoje.
Pensamento positivo: Proteja
as suas emoções tornando-se
cada dia que passa num ser
humano mais forte e então
sim, será feliz!
Números da Sorte: 3, 10, 17,
21, 29, 40

Carta Dominante: O Papa, que
significa Sabedoria.
Amor: Dê mais atenção aos
seus familiares mais próximos.
Reúna a sua família com o propósito de falarem sobre os problemas que vos preocupam.
Saúde: Tudo correrá dentro
dos parâmetros normais.
Dinheiro: Nada de preocupante
acontecerá.
Pensamento positivo: Defendo
a harmonia através da sinceridade.
Números da Sorte: 5, 14, 29,
33, 42, 56

Carta Dominante: A Força, que
significa Força, Domínio.
Amor: Não se deixe influenciar
por terceiros, poderá sair
prejudicado.
Saúde: Cuidado com os seus
ouvidos.
Dinheiro: Não se precipite e
pense bem antes de investir as
suas economias.
Pensamento positivo: Só erra
quem está a aprender a fazer
as coisas da maneira certa!
Números da Sorte: 6, 12, 19,
27, 37, 61

Carta Dominante: Rainha de
Copas, que significa Generosidade.
Amor: Se não disser aquilo
que sente verdadeiramente,
ninguém o poderá adivinhar.
Saúde: Cuidado com o excesso
de açúcar no seu sangue, pois
poderá ter tendência para
diabetes.
Dinheiro: Este é um período
em que pode fazer uma
pequena extravagância, mas
não se exceda.
Pensamento positivo: Que o
seu olhar tenha o brilho do sol!
Números da Sorte: 1, 15, 23,
27, 31, 47
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E V E N TO

DELEGAÇÃO DE BRAGA DA ORDEM
DOS ADVOGADOS ORGANIZOU JANTAR
SOLIDÁRIO DE MULHERES JURISTAS

A

recém empossada Delegação de Braga da Ordem dos
Advogados, presidida por
Ana Cristina Santos, com
apoio do Conselho Regional do Porto da Ordem dos
Advogados, organizou, no sábado, dia 7 de
Março, em parceira com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, aquele que
foi um jantar solidário para apoiar vítimas de
violência doméstica, com a angariação de
fundos a atribuir à APAV e Cáritas Arquidiocesana de Braga.
As mulheres juristas inscritas nesta Dele-
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gação, assim como as oficiais de justiça da
Comarca, acorreram em massa a este apelo,
traduzido num abraço a uma nobre causa –
apoiar as vítimas de violência doméstica.
O jantar contou com a presença de representante do Conselho Regional do Porto da
Ordem dos Advogados, Paula Terrinha Ribeiro, de representante da APAV, em Braga,
Marta Mendes, de representante da Cáritas
Arquidiocesana de Braga, Raquel Gomes e
ainda de representante da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a Juíza Luísa
Alvoeiro.
O evento contou ainda com a presença de

Eva Macedo, investigadora do Jusgov e docente do IPCA, tendo procedido à apresentação das conclusões da sua investigação
relativa aos Direitos Humanos, Direitos das
Mulheres, com o qual recebeu o Prémio Teresa Rosmaninho 2019, atribuído pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas.
O jantar foi brindado com um momento de
poesia, um poema recitado pela autora, jurista da comarca, Fátima Almeida, e ainda
com um brilhante momento musical, Jazz &
Law, protagonizado pela jurista Suzana Costa.
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N A M O RA R P O RT U GA L

ESCOLA PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS
VENCEU O X CONCURSO INTERNACIONAL
DE ACESSÓRIOS DE MODA

A

ocasião era de elegância e
glamour, arte e cultura. Vila
Verde vestiu-se com as cores do amor para um evento
que aliou a sofisticação dos
desfiles de moda à magia dos
espetáculos de música e dança. Tudo inspirado nos sentimentos e afetos dos motivos dos
Lenços de Namorados. A Escola Profissional
de Felgueiras foi a grande vencedora da noite, conquistando o 1º prémio no X Concurso
Internacional de Acessórios de Moda com
um conjunto que inclui sapatos e uma mala
de senhora em forma de coração com uma
chave na alça, da autoria de Carlos Carvalho,
Diana Ferreira, Diogo Ferreira, José Moreira e
Sofia Sousa. Uma proposta moderna com uma
forte ligação à iconografia tradicional, já que a
mulher minhota entregava simbolicamente a
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chave do seu coração ao seu amado através
da simbologia dos Lenços de Namorados.
O segundo lugar também foi para Felgueiras.
Bruno Neto, Diogo Lopes, Diogo Silva, Flávio
Pinto e Hélder Sampaio destacaram-se com
um conjunto bolsa/sapatos. O pódio fechou
com uma peça versátil, uma capa convertível
em mochila, da autoria de Marisa Marinho Alves. A iniciativa decorreu na Quinta da Aldeia
- Gême, organizada pelo Município de Vila
Verde, com o apoio da Aliança Artesanal e da
Academia de Música de Vila Verde.
Júri não teve tarefa fácil
O X Concurso Internacional de Acessórios de
Moda constituiu um desafio para a criação
acessórios de moda subordinados ao tema
‘Lenços Namorar Portugal, escritas de amor’,
inspirados nesta tradição genuína, que re-

monta ao séc. XVIII. Os designers e estilistas
responderam em massa e brindaram o público com propostas arrojadas, numa aliança
majestosa entre tradição e modernidade. O
júri não teve tarefa fácil, como frisou a vereadora da Cultura do Município de Vila Verde,
Júlia Fernandes. No total, foram apresentadas
48 propostas, 28 a título individual e 20 em representação de estabelecimentos de ensino,
em mais uma iniciativa inserida na programação ‘Fevereiro, Mês do Romance’. O vencedor
levou para casa um prémio de 500 euros (Município de Vila Verde), o segundo classificado
recebeu 300 euros (AEVH) e o terceiro 200
euros (Foto Felicidade). Todos os participantes
tiveram a oportunidade de expor o seu talento
num palco privilegiado e “quem sabe, encontrarem um trampolim para o mundo da moda”,
disse Júlia Fernandes.

N A M O R A R P O R T U GA L

Música, dança e propostas de moda Namorar Portugal
Mas nem só do concurso viveu esta noite de
moda. Pela passerelle passaram também os
dez coordenados premiados na Gala Namorar Portugal 2020, bem como as propostas de
quatro parceiros da marca territorial do Município de Vila Verde: Teciborda, Sapatos Namorar Portugal, Gatémia e Mi-Linha. Todas as
propostas foram desfiladas pelos vencedores
do Casting Namorar Portugal, iniciativa promovida com o intuito de revelar o potencial
dos jovens modelos. O evento foi abrilhantado
pelos espetáculos de dança e música ao vivo
protagonizados por Rogério Braga e sua banda; Guilherme e Joana, da RS Ballroom Team
(dança); alunos do Jardim de Infância de Pico
de Regalados; Luana e Bruno Miguel Almeida.
Com a programação já na ‘reta da meta’, a vereadora da Cultura aproveitou a ocasião para
agradecer a todos quantos participaram nas

atividades de ‘Fevereiro, Mês do Romance’.
Durante a iniciativa, teve também lugar a entrega de prémios do Concurso de Montras
‘Namorar Portugal em Vila Verde’, promovido
pela AEVH (Associação de Empresários do
Vale do Homem), que desafiou o comércio local a adornar os seus espaços com a temática
do amor e os motivos dos Lenços de Namorados. A loja Richesse venceu o primeiro prémio,
em segundo lugar ficou a Docauto Seguros
e em terceiro a Felicidade Noivas. O Prémio
Criatividade foi atribuído à Farmácia Medeiros, o Prémio Artístico à Folha de Ponto e o
Prémio Público foi arrecadado por Ana Rocha
Cabeleireiros.
Motivos dos Lenços de Namorados espalhados pelo país e pelo mundo
O presidente do Município de Vila Verde,
António Vilela, congratulou os participantes
pela qualidade dos trabalhos apresentados

a concurso, sublinhando que “o júri teve uma
tarefa difícil”, além de frisar que “dos mais
pequeninos aos mais crescidos, passou pelo
palco muito talento que ajudou a abrilhantar a
noite com espetáculos de música e dança”. O
autarca prosseguiu sem esconder a satisfação
pela forte adesão que faz com que o Mês do
Romance extravase o mês de fevereiro e se
prolongue durante 37 dias consecutivos. “Isto
não seria possível se as pessoas não aderissem e demonstrassem o seu apoio”, afirmou,
sublinhando em jeito de balanço que é uma
programação “repleta de iniciativas com muito êxito”. António Vilela referiu também que
a marca Namorar Portugal é já uma embaixadora da cultura local. “No total, temos já 70
parceiros na marca Namorar Portugal. Com
muito talento e criatividade, criam produtos
inspirados nos motivos dos Lenços de Namorados que estão já espalhados por todo o país
e por várias partes do mundo”, disse.
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BRAGA VAI TER A PRIMEIRA
COMPANHIA DE
DANÇA JOVEM DO PAÍS

O You Love Dance (YLD) é um festival de
dança, iniciado em 2019, com um evento que
incluiu várias áreas da dança e que teve lugar
no Altice Forum Braga. Durante 2020, a organização pretende organizar vários momentos
de promoção da dança, direcionada para jovens. “Este foi o nosso primeiro laboratório de

dança, que reuniu um conjunto de bailarinos
divididos em dois grupos: o primeiro fez parte do YLD e já está em trabalho de criação; o
outro foi um novo grupo que abrimos para jovens que não estiveram no YLD, com os quais
trabalhámos na vertente da formação e observação. O objetivo deste laboratório é dar início

a uma Companhia de Dança, que terá como
sede a cidade de Braga”, explica Ana Cunha,
Diretora Geral do projeto.
Depois de dois dias intensivos de treinos com
56 bailarinos do Conservatório Nacional de
Dança, Conservatório Nacional de Coimbra,
Conservatório Nacional de Famalicão, Escola
de Dança de Amarante, Academia de Dança de Fafe, Academia de Dança Nun’Álvares
- ADN, Companhia 77 (Póvoa de Lanhoso),
que culminou com uma apresentação aos pais
de duas performances – uma clássica e outra
contemporânea – deu-se início oficial à nova
Companhia de Dança Jovem, que irá trabalhar com elementos de todo o país. “A ideia
é termos connosco os melhores elementos
de cada uma das escolas. Estamos a criar um
espaço físico para trabalhar com eles – ficará
pronto dentro de 4 a 5 meses; tem cerca de
800 metros quadrados, com todos os serviços
que os bailarinos precisam, não só na área da
dança, mas também nas áreas complementares, como a nutrição, a psicologia ou o pilates.
A partir daí, que prevemos ser a 1 de Setembro,
vamos receber os jovens escolhidos durante as audições que vamos fazer ao longo de
2020”, explica Ana Cunha.

Jovens ficam sem trabalho após
o fim da formação
Quando terminam a formação de base, os jovens alunos de dança raramente são escolhidos
para companhias de dança, por serem considerados imaturos. “Também não uma plataforma
que os ajude a seguirem a sua carreira profissional, nesse período desde o fim da formação até
entrarem numa companhia profissional. Nós
queremos criar essa rede de suporte para os
jovens talentos e dar-lhes trabalho para desenvolverem as suas capacidades. Quando chegarem a uma Companhia Profissional, já vão estar
preparados para chegarem e vingarem. Nenhuma companhia quer receber um jovem que
não tem alguns conceitos básicos do trabalho
profissional”, explica Vasco Macide, Professor
de dança contemporânea, Boddy Fullness e
ensaiador, que já esteve ligado a vários projetos
culturais em todo o País. Será corresponsável
pela área de criação e responsável de produção.
A Companhia de Dança Jovem terá como diretora artística Cristina Pereira, que é simultaneamente Diretora de Curso da Escola Artística de
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Dança do Conservatório Nacional, sendo professora de dança contemporânea e repertório
contemporâneo e responsável pela formação
em contexto de trabalho; e Professora convidada na Companhia Nacional de bailado, entre
outros. “Com o 12º anos, a que equivale o oitavo ano de dança, os jovens não têm respostas.
Existe um vazio a nível nacional para bailarinos
que não conseguem ir para companhias jovens
no estrangeiro. O sentido do projeto é criar uma
companhia jovem, para que os alunos possam
fazer o seu estágio – porque é isso que queremos oferecer – e convidar as companhias a virem cá vê-los e levá-los. Caso contrario, teriam
se ser os jovens a ir por esse mundo fora mostrarem-se e nem todos têm capacidade para
isso”, assegura a responsável. “Contamos com
todas as escolas para colaborarem connosco e
ajudarem os seus jovens a perseguirem o seu
sonho.
Em Maio, terá lugar o 2º Laboratório YLD - Formação e Criação, nos dias 1, 2 e 3 de Maio, em
Braga. Para Dezembro, está marcado o momento alto do ano, com a primeira apresentação da Companhia Jovem no You Love Dance
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- Braga Dance Festival que se realiza no Altice Forum Braga, dias 6,7 e 8 de Dezembro de
2020.
A plataforma You Love Dance - Braga Dance
Festival e a Companhia de Dança Jovem contam com o apoio de várias empresas, em especial com a marca Rumpf, empresa alemã especializada em calçado e vestuário para dança,
que está a equipar os nossos bailarinos com o
material necessário.

