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

Acordo Ortográfico.
Alguns colaboradores 
optam por escrever na 

grafia antiga.
Todas as fotos não 

assinadas têm direi-
tos reservados

realidade que vivemos, de constante mudança e de adaptação 
imediata à necessidade de nos protegermos, levou a Revista SIM 
a acelerar um processo que estava em desenvolvimento e que 
permite que os nossos leitores vejam a revista em qualquer lugar. 

Basta, para isso, que procure o nosso autocolante em qualquer 
estabelecimento onde costumamos estar, passar a camera do 
smartphone/tablet ou o leitor de QRCode sobre o autocolante 
e aceder diretamente à última edição da revista. Mal direciona 
o seu aparelho para o QRCode, automaticamente abre a nossa
revista, que pode folhear com o dedo, numa experiência 100% 
segura para si.

Era um processo que já estava iniciado, porque acreditamos que 
no digital poderá estar o futuro: porque é mais eficiente e amigo 
do ambiente, porque permite que os conteúdos sejam mais in-
terativos e que as empresas tenham hiperligações diretamente 
para os seus negócios a partir da nossa publicidade, como acon-
tece na revista SIM, numa parceria que temos com a LC Design. 

Esta é apenas uma situação temporária até termos todas as con-
dições de distribuir a revista em formato físico, mas simultanea-
mente uma aprendizagem que estamos a fazer em termos de 
maior investimento em plataformas digitais, maior investimento 
em redes sociais e maior proximidade com os nossos leitores e 
anunciantes. Esta transição ainda vai durar um longo período e 
nunca saberemos para onde nos levará. 

Para já, apostamos neste formato totalmente seguro de estar 
nos locais habituais, evitando o toque no papel – porque, neste 
fase, não temos evidências que o papel transmite o vírus nem 
temos evidência do contrário. Além disso, evitamos que a nossa 
equipa de distribuição se desloque a milhares de locais diferen-
tes, neste período. 

Assim que pudermos, estaremos novamente na sua presença 
em formato papel. Até lá, desfrute da nossa edição no seu com-
putador, tablet ou smartphone! 

NOVOS DESAFIOS,
NOVA REVISTA SIM!

A direção 

A





Interiorismo – Elias Pacheco, é um atelier de decoração de interiores, caracterizado 
por um estilo único e intemporal aliado ao conforto e requinte de um espaço pensado 
ao detalhe. Sempre com um acompanhamento personalizado, os nossos arquitetos de 
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encerramento compulsi-
vo dos estabelecimentos 
de comércio e serviços 
da região de Braga trouxe 
problemas de tesouraria 
impensáveis a comercian-

tes e empresários, com várias empresas em 
risco de encerrar e com problemas para 
sobreviver. Neste contexto, a Associação 
Comercial de Braga está a trabalhar para 
fornecer aos associados ferramentas ne-
cessárias para apoiar os empresários, de 
forma a evitar encerramentos e despedi-
mentos. Nos 157 anos da instituição, fo-
mos perceber como a instituição está a 

NOVA REALIDADE OBRIGA A AJUSTES
157 ANOS DA ACB

É absolutamente 
necessário que o 
Governo prolongue os 
apoios, nomeadamente, 
o layoff, e se adiem 
responsabilidades por 
mais seis meses”

O lidar com mais uma crise – das muitas pelas 
quais já passou ao longo da sua existência.

Qual o retrato das empresas de Braga da 
área do comércio, restauração e serviços, 
quando estamos a entrar num período de 
total desconfinamento? 

De uma forma geral, os estabelecimentos de 
comércio, serviços e restauração já reabriram 
praticamente todos. As exceções são os es-
tabelecimentos localizados em Centros Co-
merciais e Galerias Comerciais, que reabrem 
dia 1 de Junho, e algumas situações na área 
dos serviços que ainda não têm autorização 
para reabrir, como os ginásios, os spas ou os 
gabinetes de tatuagens, por exemplo. De 
uma forma geral, o comércio e serviços rea-
briram. Não quer dizer que devemos ‘cantar 
vitória’ e dizer que isto já passou, nada disso; 
os próximos meses, provavelmente até final 
do ano, serão um período crítico. Numa fase 
inicial, as empresas ainda foram encontrando 
algum fundo de maneio ou fundos próprios 
para fazer face aos seus compromissos. Com 
a retoma, o que se nota é que o processo lento 
e gradual não permite às empresas obterem 
a faturação indispensável. Vai ser necessário 
que os consumidores ganhem mais confiança, 
no sentido em que é absolutamente impres-
cindível que o número de clientes aumente 
rapidamente. Caso contrário, não será possí-
vel que as empresas consigam obter receitas 
suficientes para responder às necessidades.

No caso da restauração, há empresários 
que se queixam que as regras da Direção 
Geral de Saúde não são exequíveis, prin-
cipalmente, quem tem espaços pequenos. 

Temos de ver como interpretamos as orien-
tações da DGS, de uma forma mais literal ou 
não, porque há alguma flexibilidade. Muitas 
vezes, é escrito ‘sempre que possível’, que 
quer dizer que não tem de se seguir de forma 
absolutamente rigorosa o que lá está, mas tem 
de haver bom senso nesta gestão. Penso que 
são orientações equilibradas e exequíveis e, 
naturalmente, quem tinha estabelecimen-
tos pequenos e uma gestão de espaço difícil, 
agora ainda mais dificuldades vai ter. Grosso 
modo, as indicações são para limitar a lotação 
a 50%. Há que ressalvar que estas restrições 
não vão vigorar para sempre. Provavelmente, 
no início de Junho as medidas serão revistas, 
como já admitiu o primeiro-ministro. Em rela-
ção a Braga, por exemplo, destaco a iniciativa 
do município de disponibilizar – e bem – o es-
paço público para que este tipo de estabeleci-
mentos possam aumentar a sua lotação, colo-
cando mesas de esplanada nos passeios e até 
mesmo em lugares de estacionamento. Dessa 
forma, podem anular essa perda de lugares 
que acontece dentro dos estabelecimentos. 

Relativamente aos apoios, há alguma 
indicação de que possam prolongar-se, 
até pelas limitações impostas? 

O Governo está a analisar e vai proceder a 
reajustamentos, certamente. As medidas 
que foram tomadas no início foram quase 
todas pensadas para um cenário de encer-
ramento dos estabelecimentos, em que era 
preciso encontrar medidas que minimizas-
sem os impactos que esse encerramento iria 
causar às empresas. Esse período terminou 
e já estamos em contexto de retoma, mas 
vão ser necessárias novas medidas ou ajus-
tar as que foram tomadas nesse momento. 
O que estamos a verificar é que, infelizmen-
te, as empresas não estão a gerar receitas 
para cobrirem os custos. Se esta situação 
se repetir, mês após mês, as empresas vão 
ter de tomar medidas drásticas: ou despedir 
pessoas ou encerrar estabelecimentos. Isso 
é extremamente prejudicial para os cola-
boradores, para as empresas, para a região 
e para a economia do país. Entendemos, 
por isso, que o Governo deve criar um novo 
pacote de apoios para as empresas, que 
ajude nesta fase de transição e de regres-
so à normalidade. Estou a falar do layoff, 
por exemplo, que estava previsto para três 
meses, mas que terá de ser estendido por 
mais três meses, pelo menos. Em relação 
às responsabilidades que as empresas têm, 
nomeadamente, com créditos bancários, 
que têm moratórias de seis meses, terão de 
ser prolongadas pelo menos mais seis me-
ses. A mesma coisa com as rendas comer-
ciais, que terão de ser adiadas. Em relação 
à injeção de dinheiro da economia, terá de 
ser reforçada, porque as linhas de crédito 
disponibilizadas há muito esgotaram. Mes-
mo este programa que surgiu para as em-
presas se adaptarem às normas de higiene 
e segurança adaptadas à Covid, o chamado 
Programa Adaptar, que permitia comprar 
equipamentos de proteção individual, dis-
pensadores de gel, equipamentos específi-
cos, entre outros, com um apoio de 50 mi-
lhões de euros, sendo 80% a fundo perdido, 
esgotou em 10 dias e as candidaturas estão 
suspensas. Permitiu apoiar 17 mil microem-
presas no país, estamos a falar de 5/6% do 
total do país. A grande maior parte, mais de 
90%, ficaram de fora.

Na região onde a ACB trabalha também 
aconteceu isso?

Sim, também. As empresas estavam, ainda, 
a recolher orçamentos para fazer um plano 
de investimento, nem sequer conseguiram 
submeter a candidatura. Já várias empresas 
nos reportaram que já não é possível candi-
datar-se.

(continua na pag. 14)





o discurso dos 157 anos da 
ACB, o presidente da ins-
tituição, Domingos Barbo-
sa, começou por felicitar “o 
conjunto de associados que, 
em 2020, perfazem 10, 25, 
50, 75 ou 100 anos de as-

sociados, agradecendo-lhes a sua fidelidade à 
causa associativa”, debruçando-se, depois, no 
momento atual da vida dos empresários e dos 
seus negócios. Estas foram os temas principais 
abordados pelo responsável: “nunca como hoje 
foi tão evidente a importância das instituições 
empresariais na definição das políticas sociais e 
económicas lançadas pelos governos e autar-
quias locais. A importância do papel dos parcei-
ros sociais (ou seja, das associações e sindicatos) 
nunca foi tão relevante como sucedeu durante o 
contexto de pandemia que vivemos. Fomos e se-
remos parceiros ativos na defesa dos interesses 
da economia, das empresas e dos rendimentos 
de pessoas e famílias. Os efeitos sociais e eco-
nómicos da pandemia estão a ter um impacto 
histórico na nossa sociedade de que não há me-
mória, e a incerteza da solução sanitária vem co-
locar enormes desafios às empresas na definição 
e conceção da sua estratégia empresarial futura 
por fatores até agora desconhecidos e difíceis de 
equacionar.”

Depois, Domingos Barbosa enviou uma mensa-
gem de alento: “Mas, caros colegas, se a história 
serve para alguma coisa, os 157 anos da história 

da nossa instituição servir-nos-ão de estímulo 
e alento para enfrentarmos as dificuldades do 
presente com coragem e resiliência, aproveitan-
do os ensinamentos de outras crises mostrando, 
mais uma vez, a nossa responsabilidade social 
com a sociedade e com o país. A instituição foi 
chamada a responder a esta tragédia sanitária e 
esteve à altura do momento, obrigando a dire-
ção a trabalhos redobrados, mas sem regatear 
esforços. No início da pandemia, a direção da 
ACB reunia diariamente, por videoconferência, 
para responder às solicitações de elaboração 
de propostas de medidas urgentes de resposta 
á crise oriundas da Confederação do Comércio 
e Serviços de Portugal, do Governo, da Autar-
quia, de partidos políticos, deputados europeus 
e dos empresários. Não encerrou dia nenhum 
para acudir às múltiplas solicitações dos em-
presários na orientação das medidas que iam 
sendo lançadas pelo governo e pela autarquia. 
Ao mesmo tempo, em estreita cooperação com 
a autarquia, a Instituição, esteve e continua a 
estar muito ativa ajudando a delinear medidas 
muito importantes e urgentes para as empresas. 
Relançar a economia é, agora, a nossa tarefa e 
o país pode contar com a Associação Comer-
cial de Braga, com as empresas e com todos os 
empresários, como sempre aconteceu na his-
tória económica do país. Mas, para que tal seja 
possível, é preciso não dar tréguas no combate 
à epidemia e restabelecer a confiança dos con-
sumidores. Temos consciência das dificuldades 

e da complexidade em que estamos a laborar e 
o momento que enfrentamos, mas acreditamos 
que vamos vencer”. O responsável fez, ainda, um 
apelo ao Governo para prolongar medidas: “Para 
a recuperação esperamos do governo medidas 
concretas que vão de encontro às necessidades 
sociais da população em geral e das empresas 
em particular, porque salvar empresas é salvar 
pessoas. As medidas lançadas até hoje foram 
fundamentais e oportunas, mas insuficientes. 
Têm, obrigatoriamente, que ser reforçadas e 
adequadas às reais necessidades das empresas e 
dos diversos setores de atividade. A ajuda às em-
presas com injeção de capital a fundo perdido é 
inevitável.As moratórias foram uma boa medida, 
mas a curto prazo serão uma dificuldade asfi-
xiante para as empresas que, na sua maioria, não 
reúnem condições para satisfazer as exigências 
da obtenção de crédito. O layoff requer ajusta-
mentos no tempo e na forma. As empresas sem 
mercado não suportam os encargos de pessoal 
desnecessário, por isso, a integração terá de ser 
parcial e proporcional de acordo com o cresci-
mento do volume de faturação. Os seguros de 
créditos também requerem uma solução rápida 
e eficaz. (…) Braga e sua região tem um universo 
empresarial com uma contribuição para o PIB 
nacional e volume de exportações e emprego 
muito forte no contexto nacional. Esta importân-
cia tem de ser valorizada e assumida pelas mais 
altas instâncias do país, mas tal só é possível com 
o poder associativo empresarial mais valorizado 
e unido. Como responsáveis temos de honrar a 
história e o legado patrimonial que nos deixaram 
os grandes empresários de Braga ao longo dos 
157 anos de existência ininterrupta da ACB, que 
se constitui como um espaço de pertença de to-
dos, onde pequenas, médias e grandes empre-
sas devem estar integradas, reforçando-se por 
esta via a nossa cultura de classe e a nossa repre-
sentatividade. O futuro sempre foi um desafio e 
o da ACB será o que os empresários quiserem 
que seja para melhor servir o desenvolvimento e 
a sustentabilidade das empresas e da economia 
da região. Os seus associados da ACB podem-se 
orgulhar da sua associação; tem uma identidade 
e um passado que se confunde com a própria 
história da cidade”
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Não havendo esse conjunto de novos 
apoios, estamos na eminência de uma crise 
económica e social?

Se se mantiver como está, receio que sim. No 
entanto, o que estamos a perceber é que as 
coisas estão a alterar-se de semana para se-
mana. Hoje, o número de lojas abertas é maior 
que no início do mês (de Maio). O grande 
problema, neste momento, é o medo e a des-
confiança que os clientes têm. Por isso, hoje 
mesmo, no dia do aniversário da Associação 
Comercial de Braga [26 de Maio], lançámos 
a iniciativa ‘Selo de Estabelecimento Segu-
ro’, que é um reconhecimento que a ACB 
faz aos seus associados que implementem 

um conjunto de boas práticas nos seus esta-
belecimentos. O propósito é transmitir essa 
confiança adicional ao consumidor pelos es-
tabelecimentos que sejam detentores deste 
símbolo. Abrange o setor da restauração e be-
bidas, assim como comércio e serviços. Espe-
ro que, juntos, possamos adicionar confiança 
ao consumidor.

Em termos estruturais, também a ABC se 
está a adaptar à nova realidade, com o lan-
çamento de ações de esclarecimento e for-
mação online. 

Exatamente. Nós próprios somos, também, 
um agente da economia. Estamos a tentar 
adaptar-nos a estas novas circunstâncias, 

até pela questão pedagógica de mostrar aos 
nossos associados que podemos trabalhar de 
outra forma. Uma instituição com 157 anos 
de existência conseguiu adaptar-se, man-
tendo-se sempre disponível para ajudar as 
empresas. Em termos de formação, tivemos 
de encerrar muitas das ações que estavam a 
começar e a decorrer, mas num curto espa-
ço de tempo passamo-las para o online, com 
formação à distância. Nós nunca parámos, 
embora uma parte da equipa tenha estado 
em teletrabalho. O nosso programa anual de 
conferências foi reconvertido para webinars e 
temos vindo a fazer, uma vez por semana, um 
destes eventos. É um momento de aprendiza-
gem para todos. 

DOMINGOS BARBOSA FALA EM “IMPACTO 
HISTÓRICO” DA PANDEMIA NA ECONOMIA

N
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Responsáveis pelo trans-
porte de doentes, infeta-
dos ou com suspeita de 
infeção pela COVID, os 
bombeiros estão na linha 
da frente do combate à 

doença, tendo, por isso, cuidados redo-
brados de higiene e segurança. Todos os 
dias, mais que uma vez, várias equipas vão 
para o terreno. Se até agora houve alguma 
dificuldade em comprar equipamentos de 
proteção adequados, o apoio da Câmara 
Municipal de Braga e de algumas empre-
sas e particulares, amigos dos bombeiros, 
aliviaram o peso de uma instituição que 
sobrevive, grosso modo, dos transportes 
de doentes… que agora estão reduzidos a 
quase zero.

Há alguns dias, alertou as instituições para 
o facto dos Bombeiros Voluntários de Bra-
ga não terem equipamentos de proteção 
individual, para transportar doentes com a 
COVID ou com sintomas.

Relativamente a essa questão, já estamos 
mais aliviados. A câmara municipal de Braga, 
que foi quem nos ajudou mais, e alguns ami-
gos e particulares que nos deram alguns equi-
pamentos. Estamos a falar de equipamentos 
necessários para os nossos bombeiros, como 
as luvas de cano, que temos tido alguma difi-
culdade em arranjar, mas que protege melhor 
os nossos bombeiros. Passaram de três euros 
para 14 mais IVA. 

Está a haver aproveitamento de quem co-
mercializa…

Como em tudo. As máscaras custavam menos 
de um euro e, atualmente, também custam 
dois, três, quatro e por aí adiante. 

Como está a ser esta fase de desconfina-
mento?

Eu não sei se é por causa do calor, não faze-
mos ideia se realmente o vírus se propaga me-
nos – há alguns estudos que apontam nesse 
sentido, embora sem certezas, mas a verdade 
é que estamos com menos transportes nos úl-
timos dias. As coisas estão a correr bem, com 
tranquilidade e ficarmos fechado em casa não 
será a forma de ultrapassarmos este proble-
ma. Acredito que vamos continuar a prepa-
rar-nos melhor para enfrentar este problema 

REGRESSO À NORMALIDADE

Gostaria de homenagear os nossos 
bombeiros, pelo trabalho que têm 
feito neste momento tão difícil

O à medida que ganhemos mais imunidade e 
que conheçamos melhor a doença. Há muito 
cuidado, ainda, para sair à rua e fazer a vida 
normal, basta ouvirmos o que é dito todos os 
dias na televisão, por exemplo, pelos donos 
dos restaurantes, que não têm cliente. 

Na corporação, houve alguém que se ti-
vesse recusado a fazer algum transporte 
ou outra atividade de risco?

Não, nunca se levantou sequer essa questão. 
Aproveito para fazer uma homenagem aos 
nossos bombeiros, que nunca se recusaram 
a fazer o que quer que fosse que lhes pedís-
semos. Está toda a gente tranquila, sem sinto-
mas e a tomar as precauções que as institui-
ções nos indicam. Por exemplo, na semana 
passada, tivemos 330 kits de proteção indivi-
dual gastos, o que quer dizer que por 330 ve-
zes esta ‘rapaziada’ fez transporte de pessoas 
infetadas ou suspeitos. Naturalmente, nin-
guém gosta de fazer este serviço; é stressan-
te, cansativo e desgastante. Apesar de tudo, 
fazemo-lo com muito gosto e espírito de mis-
são, toda a gente veste os fatos, desinfeta as 
ambulâncias, desinfetar as superfícies. Penso 
que merecem uma grande homenagem.  

E contactam com o vírus, diariamente. A 
formação faz a diferença?

É um ‘jogo’ que temos de jogar. Aqui na cor-
poração, ninguém teve sintomas até agora. 

Não sabemos se já estivemos em contacto 
com o vírus ou não, se estamos assintomá-
ticos… Temos estado tranquilos e a fazer o 
nosso trabalho. Realmente, não houve mui-
to tempo para preparar o que quer que fos-
se. Seguimos as instruções da Direção Geral 
de Saúde, com informação rápida e esclare-
cida a todos os elementos da corporação. 
Foi uma aprendizagem contante e continua 
a ser, penso que está a correr bem.

Sendo o transporte de doentes a prin-
cipal fonte de receita, como têm conse-
guido angariar verbas?

Pois, é uma coisa que não percebo. Antes 
da pandemia, as pessoas precisavam de fi-
sioterapia, de visitar ao hospital, e de repen-
te já ninguém precisa? Essa gente ‘ desapa-
receu’ toda, ninguém faz exames, ninguém 
vai a consultas. Neste momento, há muito 
receio das pessoas… 

Pensa que a sociedade civil reconhece 
mais o vosso trabalho agora, desde que 
começou a pandemia?

Eu penso que isso está a acontecer com o 
pessoal médico, há maior valorização do 
Serviço Nacional de Saúde. Inclusivamen-
te, multiplicaram-se de norte a sul do país 
homenagens a quem, diariamente, luta por 
salvar vidas. Inclusivamente, nós também 
nos associámos a homenagens que se fize-
ram, por exemplo, no Hospital de Braga. Em 
relação aos bombeiros, penso que as pes-
soas continuam a contar connosco como 
até agora e nós continuamos a fazer o nosso 
trabalho, seja transporte de doentes, seja 
serviço de INEM. A opinião pública estra-
nhou que os bombeiros se tivessem quei-
xado por estarmos a fazer este serviço sem 
equipamento adequado. 

Por fim, queria perguntar-lhe como está 
o projeto do novo quartel?

Está a andar a todo ‘o vapor’. Estamos na 
fase de projeto, para entrar nos serviços ca-
marários. Em breve, mostraremos o projeto 
à comunidade. Entretanto, vamos levar o 
projeto à secretaria de estado para perce-
ber se conseguimos algum apoio financeiro.

Quando começará a construção?

Não conseguimos dizer com exatidão, mas 
espero que, no próximo ano, possamos co-
meçar a construção do novo quartel. 

CAPITÃO MIGUEL FERREIRA, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA E BENEFICENTE DE 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BRAGA



ESPECIAL

O Município de Esposende vai iniciar, na 
próxima semana, os trabalhos de marcação, 
no território concelhio, da rota de Peregrina-
ção “Caminhos de S. Bento”. 

Tendo em conta que es-
tes caminhos são per-
corridos por milhares de 
peregrinos ao longo do 
ano, a CIM do Cávado e 
os respetivos Municípios 

(Esposende, Barcelos, Braga, Vila Verde, 
Amares e Terras de Bouro), juntamente com 
a Irmandade de S. Bento da Porta Aberta, 
uniram-se com vista à valorização e sinali-
zação destes Caminhos, no âmbito de can-
didatura ao POCTEP e do Projeto intitulado 
“Valorização  e Sinalização dos Caminhos 
de São Bento da Porta Aberta – NUT III Cá-
vado”. Entre várias outras iniciativas, vai ser 
concretizada a sinalização do Caminho, que 
une o território do Cávado, a partir de Fão - 
Esposende, a São Bento da Porta Aberta, em 
Terras de Bouro, numa extensão de aproxi-
madamente 70 quilómetros.

A marcação da via principal do Caminho no 
concelho de Esposende engloba um troço 
de 7 quilómetros, desde Fão até Gemeses. 
A rota de peregrinação inicia-se junto ao 
Jardim do Bom Jesus de Fão, na zona ri-
beirinha, segue pela Ponte Luís Filipe para 
depois passar pela Avenida de S. Martinho, 
já em Gandra. Atravessa a A28 e passa pela 

Barca do Lago, seguindo em direção a Ge-
meses, ao longo da margem norte do rio Cá-
vado onde passa pelos lugares de Santães 
e Soutelo, seguindo até à Igreja Paroquial e 
dali ruma para Barcelos, pela freguesia de 
Perelhal.

A marcação será efetuada com a pintura de 
setas direcionais e a implantação de placas 
e azulejos, cujo fundo cor de laranja permi-
te uma boa visibilidade tanto de dia como à 
noite, sendo que a figura negra do corvo é o 
elemento identificador desta rota e remete 
para um dos episódios da vida de S. Bento. 
Ao longo das várias etapas do Caminho, os 
peregrinos encontrarão a mesma sinalética 
e um valioso programa de monumentos re-
ligiosos, desde Nichos, Alminhas, Cruzeiros, 

Capelas e Igrejas.

Cada município da CIM Cávado vai proce-
der, no respetivo território, à marcação desta 
rota religiosa, que será inaugurada no próxi-
mo dia 3 de julho, na Abadia de S. Bento, em 
Terras do Bouro. No que se refere a Espo-
sende, numa segunda fase, será concretiza-
da a marcação das rotas que ligam as Igrejas 
de S. Bento existentes no concelho, nomea-
damente a de Apúlia (Criaz) e a de Marinhas, 
ao percurso principal.

A peregrinação a S. Bento da Porta Aberta, 
sobretudo por gentes da beira-mar, era uma 
prática corrente, desde longa data. Há do-
cumentos que comprovam que, em meados 
do séc. XII, se produzia sal em Fão, para ser 
encaminhado para as Terras de Bouro, seja 
por pagamento do dízimo, seja por paga de 
promessas. Contudo, se hoje a travessia do 
Cávado se faz pela ponte Luís Filipe, dantes 
fazia-se por barca – a famosa “Barca-por-
-Amor-de-Deus”. Os peregrinos cruzavam 
o rio de Fonte Boa para Gemeses, seguin-
do para Barcelos, com passagem por Bra-
ga, Amares e Vila Verde, para terminar no 
Santuário de S. Bento da Porta Aberta, em 
Terras de Bouro. Situado em pleno Parque 
Nacional da Peneda Gerês, este Santuário é 
um local de culto com uma forte importân-
cia religiosa e turística, recebendo, por ano, 
mais de 600 mil turistas e peregrinos de vá-
rias origens.

Agência de Viagens 
Orbita tem 500 euros 
para os melhores con-
tos sobre aventuras no 
território nacional (nas 
categorias Aventura e 

Infantil). Concurso literário vai premiar os 
contos originais de 2 autores e está aberto 
até ao 15 de junho. Cada vencedor recebe 
€250 euros em cheque-viagem para ‘orbi-
tar’ em Portugal! Sonhar, imaginar e partir à 
aventura foram exercícios mentais e emo-
cionais importantes em tempos de quaren-
tena e isolamento social e a Orbita Viagens 
decidiu juntá-los numa fórmula vencedora a 
que chamou prémio ‘Vamos Orbitar’. Nele a 
imaginação desenvolvida no tempo em que 
#fiqueemcasa foi obrigatório encontra uma 

forma de expressar as emoções, os desejos, 
os sonhos, os sabores e cheiros, as expecta-
tivas de quem acreditou que no futuro pró-
ximo seria possível #ir! Este concurso pre-
tende premiar os contos sobre as aventuras 
– vividas ou sonhadas – em território nacio-

nal, de autoria própria e que não tenham 
concorrido a mais nenhum prémio, sendo 
as candidaturas aceites até 15 de junho atra-
vés de formulário próprio e disponível em 
https://bit.ly/2SGASjU. Serão consideradas 
2 categorias: Aventura e Conto Infantil, sen-
do que será galardoado 1 (um) participante 
por cada uma das categorias, sendo que o 
regulamento completo pode ser consultado 
aqui: http://www.orbitaviagens.com/con-
cursoliterario O grande objetivo é apelar ao 
“vá para fora cá dentro” de forma a entrar-
mos no espírito de ajudar a economia nacio-
nal, nomeadamente na sua vertente do Tu-
rismo, a recuperar deste embate provocado 
pela pandemia Covid-19 e estimular os con-
correntes a escreverem acerca do território 
nacional.

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE VAI SINALIZAR 
OS CAMINHOS DE S. BENTO NO CONCELHO

AGÊNCIA DE VIAGENS ÓRBITA APOSTA NA FÓRMULA 
IMAGINAÇÃO + ESCRITA = PRÉMIO EM CHEQUE VIAGEM
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crise pandémica provocada 
pela Covid-19, e consequen-
te necessidade de confina-
mento, provocou inúmeras 
limitações e cancelamentos 
na programação prevista para 

a Braga - Capital da Cultura do Eixo Atlântico 
2020. Por isso mesmo, foi deliberado o adia-
mento do seu plano de ação para o próximo 
ano.

A Vereadora da Cultura, Lídia Dias, reforçou a 
ideia de que o Município de Braga não poderia 
desperdiçar esta oportunidade de ser Capital 
da Cultura do Eixo Atlântico «conformando-se 
com as circunstâncias atuais e com o cancela-
mento da quase totalidade do seu programa».

«O acolhimento da Capital da Cultura do Eixo 
Atlântico é estratégico para o envolvimento 
da comunidade numa crescente dinâmica de 
criação e fruição cultural», acrescentou.

Recorde-se que a programação iniciou no dia 
8 de Fevereiro, com uma sessão de abertura e 
concerto realizado no Forum Braga, tendo-se 
ainda registado a realização da Semana Cul-

tural Convergências e de uma exposição de 
instrumentos musicais do noroeste peninsular, 
iniciativas realizadas em parceria com os Canto 
d’Aqui. A partir de 14 de Março, devido ao con-
finamento provocado pela pandemia de Co-
vid-19, todas as iniciativas foram canceladas.

A programação será retomada em Janeiro de 
2021, seguindo a calendarização prevista para 
este ano. Além da adaptação de alguns even-
tos realizados anualmente à participação de 

projetos culturais do território do Eixo Atlânti-
co, está previsto um conjunto de iniciativas iné-
ditas como um festival de jazz, o seminário “A 
Cultura no Eixo”, um festival de cultura urbana, 
um programa de visitas aos caminhos romanos 
do Eixo Atlântico, além do Noroeste – festival 
de música contemporânea de raiz, entre ou-
tros.

 O Município de Braga tem ainda como propó-
sito criar um legado permanente desta “capita-
lidade” através da criação de uma galeria onde 
estarão expostas todas as obras premiadas das 
sucessivas edições da Bienal de Pintura do 
Eixo Atlântico.

Recorde-se que o Eixo Atlântico do Noroeste 
Peninsular constitui uma Associação trans-
fronteiriça de Municípios, de direito privado, 
sem fins lucrativos que configuram o sistema 
urbano da euro-região Galiza-Norte de Por-
tugal. Esta associação baseou-se no Convé-
nio-Marco sobre cooperação transfronteiriça 
entre comunidades ou autoridades territoriais 
de 1990. Neste momento, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Braga, Ricardo Rio, preside 
ao Eixo Atlântico.

Galeria Municipal Casa dos 
Crivos irá reabrir ao público 
no dia 5 de Junho, às 10h00, 
com a exposição “Mostra em 
Três Actos”, de Patrícia Fer-
reira. Esta exposição reúne 

trabalhos de diversas coleções desenvolvidas 
pela autora desde 2014 e estrutura-se, em três 
“Actos”.

A exposição estará patente até ao dia 5 de Ju-
lho. A entrada é gratuita. De acordo com as 
recomendações da DGS para retoma gradual 
das atividades em espaços culturais, o Muni-
cípio de Braga definiu um manual interno de 
procedimentos e um pequeno conjunto de 
normas de segurança a ter em conta: uso obri-
gatório de máscara no interior da galeria mu-
nicipal Casa dos Crivos; desinfeção de mãos à 
entrada com gel desinfetante disponibilizado 
pela galeria; e o número de pessoas no interior 
da galeria será limitado a 4. 

Num primeiro “Acto”, a exposição exibe algu-
mas obras da coleção O Circo da Vida: “O Cir-
co deixou a cidade. Nas paredes de ninguém, e 

por isso de toda a gente, restam só os despojos 
dos cartazes. Mas a fantasia e o dom encanta-
tório das palavras “Meninos e Meninas! Res-
peitável Público!” ficaram. Numa casa algures, 
frente ao espelho, existe um menino que sonha 
ser artista do circo.

Há pessoas que passam uma vida inteira em 
(des)equilíbrio sobre o arame. Há os que so-
brevivem contorcionistas. Os que vivem camu-
flados… E ainda os que vivem como ilusionistas, 
palhaços e trapezistas. Alguns sentem medo. 

Afinal, a vida é um circo!”.

Apresenta também instantâneos do quoti-
diano, que evidenciam a relação circular que 
a autora mantém entre o desenho e o pensa-
mento - pois pensa enquanto desenha; dese-
nha enquanto pensa! São desenhos de obser-
vação e que mostram a sua leitura da cidade. 
Como a vive e como se envolve com ela. E por 
fim, expõe os 33 trabalhos que integram a co-
leção Exposição 33, um por cada cela do Re-
colhimento das Convertidas. Esta coleção re-
presenta o primeiro período da instituição, que 
corresponde ao do recolhimento e da clausura. 
Além de refletir sobre as parcas perspetivas de 
vida daquelas mulheres, serve também a cole-
ção Exposição 33 para lembrar e homenagear 
mulheres que viveram e, ou sobreviveram sem 
opções e que se viram colocadas/anuladas 
nas bordas da sociedade, privadas da vida e de 
pensamento livre.

CAPITAL DO EIXO ATLÂNTICO
PROSSEGUE EM 2021

CASA DOS CRIVOS REABRE
AO PÚBLICO NO DIA 5 DE JUNHO
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rime e Castigo em Camilo 
Castelo Branco» é o tema do 
volume 13 da coleção «Es-
tudos Camilianos» que o 
Município de Vila Nova de 
Famalicão acaba de lançar 

através da Casa de Camilo – Centro de Estu-
dos. Com organização de Sérgio Guimarães 
de Sousa e João Paulo Braga, a publicação foi 
apresentada no âmbito das comemorações do 
Dia Internacional dos Museus, em conferência 
realizada on-line.  

“Os estudos aqui reunidos, demonstram a 
complexidade, a profundidade e a riqueza da 
problemática do bem e do mal, do crime e do 
castigo no autor de Anátema”, refere  na nota 

introdutória o diretor da coleção e da Casa de 
Camilo, José Manuel de Oliveira. “Vasta é a ga-
leria de criminosos de degenerados em Camilo, 
inúmeros são as personagens brutais e deso-
nestas, com tendências criminosas e instintos 

predadores. E as motivações do crime não se 
esgotam em questões sentimentais”, lê-se no 
mesmo texto. Colaboraram também neste tra-
balho os estudiosos Henrique Marques Samyn 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro), 
Luciana Namorato (Indiana University, Estados 
Unidos), Maria João Dodman (York University, 
Toronto, Canadá) e Patrícia Silva Cardoso (Uni-
versidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil).

A publicação encontra-se à venda ao público 
no Centro de Estudos Camilianos, em S. Mi-
guel de Seide, e na Casa do Território, em Vila 
Nova de Famalicão, podendo ser requerida via 
digital através da loja on-line da Casa- Museu 
em www.camilocastelobranco.org.

Casa das Artes de Famalicão 
lançou, nas suas redes sociais 
(Facebook, Instagram e Youtu-
be), o quatro episódio de uma 
série de cinco vídeos que possi-
bilitam a todos realizarem uma 
visita guiada aos principais espa-

ços deste Teatro Municipal. Esta iniciativa marca o 
arranque da programação especial de aniversário 
da Casa das Artes de Famalicão que, no dia 1 de 
junho, celebra 19 anos de atividade. Todos os dias 
está a ser libertado um novo episódio e que pode-
rão ser vistos em qualquer altura. Veja o programa 
para as comemorações:

Valter Lobo | sábado 30 de maio às 21h30
Valter Lobo regressa à Casa das Artes com um 
novo espetáculo. À semelhança do que acon-
teceu com o anterior “Mediterrâneo”, o músico 
apresenta em primeira mão alguns dos temas que 
vão integrar o próximo disco de originais, a editar 
ainda no decurso de 2020. Sempre com o portu-
guês em punho e voz pujante, com as componen-
tes lírica e sonora marcadas por um grande senti-
mentalismo e melancolia, o Valter Lobo continua 
a trabalhar uma reaproximação ao calor humano 
e ao mundo. A confirmação de um grande valor 
da nova música portuguesa num palco sempre 
especial.

White Haus: Body Electric | sábado 30 de maio 
às 23h00
João Vieira é dj, músico e produtor. Iniciou a sua 
carreira em Londres nos finais dos anos 90, onde 
trabalhou como DJ, músico e promotor de clubes.
Em Portugal, editou 5 álbuns com XWife, banda 

que fundou e da qual é vocalista, guitarrista e co-
produtor.
Como DJ Kitten, e a partir do Porto, reescreveu a 
cena clubbing em Portugal nos anos 2000, com o 
seu inovador Club Kitten.
Com o alterego White Haus, deu início à aventura 
da composição e produção electrónica. O resulta-
do deste processo foi a edição de um EP em 2013 
e três álbuns: “White Haus Album” em 2014, “Mo-
dern Dancing” em 2016 e “Body Electric”, o novo 
disco editado em Outubro de 2019.
Tendo já percorrido o país em vários espetáculos 
e com presença em todos os principais festivais 
de Verão – NOS Primavera sound, NOS Alive, 
Vodafone Paredes de Coura, Super Bock Super 
Rock e Bons Sons o projeto apresenta-se
ao vivo como uma banda de 5 elementos: João 
Vieira (Xwife/ DJ Kitten): Voz e sintetizadores; 
André Simão (Sensible Soccers, Dear Telephone): 
Baixo, guitarra e sintetizadores; Graciela Coelho 
(Dear Telephone): Voz e Sintetizadores; Nelson 
Silva (Holy Nothing): Sintetizadores e percussão; 
Gil Costa : Bateria.
 

Teatro Plage: De Cá Para Lá | Teatro para bebés 
dos 6 meses aos 3 anos
1 de junho, 10h00, 14h30, 15h30 (Duração: 25 
m)
“A compaixão pelos animais está intimamente 
ligada à bondade de carácter, e pode ser segura-
mente afirmado que quem é cruel com os animais 
não pode ser um bom homem.” A. Schopenhauer 
(1788-1860)
Este espetáculo parte de uma pesquisa que tenho 
feito ao longo destes 20 anos dedicado ao teatro 
para a infância junto da Companhia de Teatro Ma-
gia e Fantasia em escolas e infantários. Trabalhá-
mos em torno da temática “O respeito e o amor 
pelos animais”. Cruzámos o Teatro com a Música, 
a Dança e as Artes Visuais, de uma forma lúdica e 
sensorial, para construir um espetáculo de entre-
tenimento que não descura a importância das Ar-
tes no desenvolvimento psicossocial na infância. 
O material de trabalho e pesquisa compreende, 
entre outros, a obra: “Meu Bichinho Meu Amor” 
de Luísa Ducla Soares e imagens que mostrem 
respeito e amor pelos animais bem como os direi-
tos da criança. Este espetáculo é uma criação dos 
performers Paulo Lage, Cheila Lima, Christophe 
Santos e das bailarinas Carolina Branco e Sofia 
Loureiro. Paulo Lage

Ficha Artística
Criação coletiva de: Paulo Lage, Cheila Lima, Ch-
ris Santos, Carolina Branco e Sofia Loureiro
Desenho de luz: Paulo Lage
Fotografias: Gonçalo Villaverde
Produção Executiva: Tiago da Camara Pereira 
Teatro para bebés

CRIME E CASTIGO
EM CAMILO CASTELO BRANCO

CASA DAS ARTES LANÇA
4O EPISÓDIO DA VISITA GUIADA
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Presidente da Câmara 
Municipal de Guimarães, 
Domingos Bragança, 
destacou o “exemplo de 
parceria à escala global” 
no âmbito da abertura da 

nova loja do Paço dos Duques, que decorreu 
esta segunda-feira, a assinalar o Dia Interna-
cional dos Museus e a reabertura do espaço 
ao público, após encerramento temporário 
devido às medidas do estado de emergência 
e de contingência por força da pandemia de 
COVID-19. A Câmara Municipal de Guima-
rães apoiou o Paço dos Duques na elabora-
ção e execução do projeto para a nova loja, 
apesar da gestão atual pertencer à Direção 

Regional de Cultura do Norte (DRCN), pe-
rante uma forte identidade de pertença e 
que ultrapassa as competências legais, sen-
do que o Município está sempre disponível 
para apoiar projetos que alavanquem ainda 

mais este monumento e desta forma a pró-
pria Cidade. A nova loja do Paço dos Du-
ques está maior, mais contemporânea, mais 
luminosa, recheada de novos produtos e de 
acesso livre. A visita de Domingos Bragança 
ao Paço dos Duques foi acompanhada pela 
vice-presidente da autarquia, Adelina Pinto, 
e ainda pela equipa responsável pelo proje-
to, Miguel Melo e Rosa Maria, sendo orien-
tada pela Diretora do Paço dos Duques de 
Bragança, Isabel Fernandes.O Paço dos Du-
ques é um dos monumentos que integra a 
lista dos mais visitados em Portugal. De 2013 
a 2019, o Paço dos Duques de Bragança, em 
Guimarães, recebeu mais de 2,5 milhões de 
visitantes.

Direito de Continuar a 
Ser Criança” é o lema do 
programa que assinala o 
Dia Mundial da Criança, 
numa iniciativa promo-
vida pelo Município de 

Guimarães, com participação de vários par-
ceiros.

Em curso está a iniciativa do concurso de 
expressão, aberto à participação de todas 
as crianças vimaranenses. Através de um 
vídeo, desenho, texto ou fotografia, preten-
de-se ilustrar como mudou a vida das nossas 
crianças com a pandemia. Os trabalhos de-
vem ser enviados para comunicacao@cm-
-guimaraes.pt e serão exibidos no Facebook 
do Município. 

No dia 1 de junho, através das redes sociais, 
estão previstas várias iniciativas desde as 
10h00 às 18h00. Começa pelo Teatro de 
Fantoches “Vem aí o Zé das Moscas”, numa 
adaptação de um conto tradicional da auto-
ria de António Torrado, através do Facebook 
da Biblioteca Municipal Raúl Brandão. Na 
área da ciência, seguem-se dois filmes do 
Centro Curtir Ciência: O Ar Ocupa Espa-
ço (10h30) e Indicador de PH (11h00), no 

canal do Facebook do Município. A Biblio-
teca Municipal apresentará ainda a Oficina 
de Ciência Criativa - Atividade plástica de 
construção de aviões de papel e - “ Contos 
em Movimento - Yoga para crianças “ orien-
tado por Maria Martins.

O tema do ambiente será abordado, através 
do Laboratório da Paisagem, com vídeos 
sobre “Qual é a tua Pegada Ecológica?”, 
“Vamos construir uma caixa ninho!” e “Vem 
conhecer a Biodiversidade de Guimarães”. 
Através do “Programa Escolhas” – Porta 7 
(Fraterna) serão apresentados ainda dois 
filmes: “Como fazer um Shaker em casa?” e 
“Atividades de Pais e Filhos – Enraizamento”. 
O capítulo da história é assinalado pelo Mu-
seu Alberto Sampaio, com o vídeo sobre “O 
Primeiro Rei”.

Ao longo do dia, representantes de várias 
instituições de Guimarães passam ainda 
mensagens sobre os Direitos da Criança. 
Recorde-se que o Município de Guimarães 
foi reconhecido pela UNICEF como “Cida-
de Amiga das Crianças”, ao abrigo do pare-
cer que destaca o compromisso e o envol-
vimento ativo em promover e defender os 
direitos da criança e melhorar a situação das 
crianças no Município. O Presidente da Câ-
mara de Guimarães, Domingos Bragança, 
não podia deixar de se associar a estas inicia-
tivas e vai deixar uma mensagem dedicada a 
todas as crianças.

PARCERIA À ESCALA GLOBAL ENTRE 
CÂMARA DE GUIMARÃES E PAÇO DOS 
DUQUES ASSINALADA COM ABERTURA 
DA NOVA LOJA 

GUIMARÃES ASSINALA DIA MUNDIAL DA 
CRIANÇA COM INICIATIVAS DIGITAIS

O
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Mais do que nunca, é importante termos uma 
alimentação saudável, rica em vitaminas e mi-
nerais, que permita ao nosso organismo a re-
sistência e o equilíbrio necessário para uma 
vida com mais saúde. Como não conseguimos 
absorver todos os nutrientes através da nossa 
alimentação, temos à nossa disposição um con-
junto de suplementos alimentares que nos per-
mitem atingir os níveis desejados, reforçando, 
dessa forma, o nosso sistema imunitário.

A NutriBio já é a maior empresa em Portugal na 
área da suplementação alimentar. A aposta na 
comercialização online, centrada nas entregas 
rápidas e na disponibilização de milhares de 
referências de suplementos, faz da NutriBio a 
escolha certa para ter uma vida mais saudável!

A nova loja, situada em São Paio D’Arcos, jun-
to à Porsche, inaugurada há poucos meses, foi 
criada para melhorar o serviço (com um centro 
logístico de última geração), uma área de venda 

ao público com mais oferta e, ainda, dois gabi-
netes para a realização do Bioteste (que avalia 
os níveis de vitaminas, minerais, aminoácidos 
e coenzimas do seu organismo, permitindo ao 
profissional indicar a suplementação mais indi-
cada para si) e do BioIntolerâncias (um teste que 
analisa 565 alimentos, indicando qual o grau de 
tolerância ou intolerância que tem a cada um 
deles). Se preferir, pode optar pela loja do Mi-
nho Center, e aconselhar-se de uma forma mais 
rápida com os nossos profissionais lá presentes.



LOJA 1 E CENTRO LOGÍSTICO
Avenida da Independência, nº 44 – São Paio D’Arcos
4705-338  Braga
Horário:
Segunda a sexta-feira, das 10:00 às 20:00
Sábado, das 10:00 às 18:00

LOJA 2 
Minho Center – Av. Robert Smith – 4715-249 – Braga
Horário:
Segunda-feira a Domingo, das 10:00h às 20:00h
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Município de Vila Verde 
lançou a concurso público 
as empreitadas de execu-
ção de dois troços da Eco-
via do Cávado e Homem, 
num investimento global 

superior a 1,5 milhões de euros, que compreen-
dem as ligações Faial-Mirante e Mirante-Porto 
Carrero e em ponte pedonal.

Estes troços, que estabelecem a ligação entre 
as praias fluviais do Faial, na Vila de Prado, e 
Mirante, em Soutelo (2.45 km), e entre o Miran-
te e Porto Carrero (1.3 km), representam uma 
primeira fase de concretização, no território do 
concelho de Vila Verde, de uma infraestrutura 
âncora para a coesão territorial dos seis conce-
lhos envolvidos neste projeto intermunicipal 
da CIM Cávado e para a promoção e desen-
volvimento das elevadas potencialidades tu-
rísticas das zonas ribeirinhas dos rios Cávado 
e Homem. Complementarmente a estas obras 
estruturantes para o desenvolvimento do con-
celho de Vila Verde e da região, encontra-se já 
em fase de execução a ponte pedonal sobre o 

rio Homem, que liga os concelhos de Vila Ver-
de e Amares, sendo que o conjunto das três 
intervenções, ultrapassam 1,5 M€ compartici-
pados por fundos comunitários.  

Os trabalhos a executar na construção destes 
troços da Ecovia do Cávado visam a promo-
ção do turismo e da economia da região, bem 
como da qualidade de vida das populações, 
em especial das freguesias pelos mesmos 
percorridas. Estas vias vão permitir aos utiliza-
dores uma mobilidade segura e sustentável, 
aproximando a população às zonas ribeirinhas, 
modernizando o concelho e tornando-o ainda 
mais atrativo. O percurso do Rio Cávado (ERC) 

liga Esposende ao concelho de Amares, pas-
sando por Vila Verde, com uma extensão de 
55 quilómetros, e o percurso do Rio Homem 
(ERH) tem uma extensão de 20 quilómetros, 
ligando a Ecovia do Rio Cávado a Terras de 
Bouro. O Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Dr. António Vilela, considera 
que “o avanço destes dois troços da Ecovia 
do Cávado e Homem é o primeiro passo, no 
território concelhio, da concretização de um 
projeto intermunicipal de grande relevo para a 
valorização das enormes potencialidades dos 
rios Cávado e Homem e para a colocação das 
zonas ribeirinhas efetivamente ao serviço do 
bem-estar e da qualidade de vida das popu-
lações.” O edil refere que “apesar das dificul-
dades que sempre surgem em projetos desta 
natureza e magnitude, nomeadamente no to-
cante à negociação de terrenos com os respe-
tivos proprietários, a Ecovia é um projeto para 
concretizar, na sua plenitude, a médio prazo, 
na medida em que representa uma mais-valia 
para o desenvolvimento do turismo e da eco-
nomia da região.” 

Start Esposende identifica o 
mais recente projeto do Mu-
nicípio de Esposende, que se 
assume como uma agência 
de captação de investimento, 
dinamização empresarial, dis-

ponibilizando ferramentas de apoio à iniciativa 
empreendedora e à captação de novas empre-
sas. Um projeto inovador que acompanha as 
necessidades dos empreendedores e dos em-
presários, permitindo em Esposende, o acesso 
às mais modernas instalações, ferramentas e 
serviços dedicados para a materialização dos 
seus projetos. 

Com uma rede de parceiros que passa pelas 
mais prestigiadas instituições locais, regionais 
e nacionais, a Start Esposende integra ainda 
uma rede de mentores composta pelos mais 
reconhecidos profissionais e empresários, ca-
pazes de apoiar os projetos dos empreendedo-
res de Esposende. O Município de Esposende 
deu já início a este ambicioso projeto com o 
lançamento da sua plataforma eletrónica onde 
é possível a candidatura ao programa de incu-
bação.

As candidaturas permitem a integração em di-
ferentes etapas:

- Ready | Pré-incubação: Assegurar que o pro-
jeto entra na fase de Incubação com um plano 
de negócios suficientemente desenvolvido 
que permita o seu lançamento no mercado.

- Set | Incubação: A etapa de Incubação des-
tina-se a empresas que completem, com su-
cesso, a etapa de Pré-Incubação e Empresas já 
constituídas, com menos de 24 meses.

- Go | Desenvolvimento: Esta etapa destina-se 
a empresas que completem a etapa de Incuba-
ção, empresas com mais de 24 meses que pre-
tendam ter a sua sede no Município e Spin-offs 
de empresas maduras.

As modalidades de incubação compreendem 
a incubação virtual, o coworking e os gabine-
tes.

A Start Esposende integra ainda o Espaço 
Empresa, uma iniciativa liderada pelo IAPMEI 
que se assume como um importante ponto de 
contato entre o Estado e as Empresas, através 
da disponibilização de serviços de informação, 
apoio e aconselhamento para as empresas, 
intermediação com os serviços da Administra-
ção Pública Central e ainda atendimento digi-
tal assistido, para apoio à realização de serviços 
online disponibilizados pela administração pú-
blica.

Segundo o Presidente da Câmara Municipal, 
Benjamim Pereira, “a Start Esposende permite-
-nos apoiar, desde a fase inicial, empreendedo-
res e empresários que escolham instalar-se ou 
expandir os seus negócios no nosso concelho. 
A rede de parceiros e mentores garante que 
os nossos empreendedores estarão sempre 
devidamente acompanhados. Desta forma, 
conseguimos marcar presença nas etapas mais 
críticas da vida de uma empresa, contribuindo 
para a sua sobrevivência e expansão.”

ECOVIA DO CÁVADO E HOMEM
A CONCURSO

“START ESPOSENDE” MARCA NOVO CICLO DE 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

O

A

VILA VERDE

ESPOSENDE
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o fim de dois meses, o projeto 
das refeições solidárias, nasci-
do no Colégio Luso-Interna-
cional de Braga (CLIB), que 
já serviu 18.000 refeições, 
deixou a cantina da casa mãe 

para se instalar no Salão Paroquial de Gualtar, 
espaço gentilmente cedido pela paróquia.

A mudança da cozinha aconteceu no final da 
passada semana, dado que o CLIB reabriu as 
suas instalações aos alunos no dia 18 e, sem 
nunca interromper o serviço de refeições, na 
última sexta-feira, dia 15 de maio, as cerca de 
350 refeições diárias (450 ao fim de semana) 
foram já confecionadas no novo espaço.

Helena Pina Vaz, diretora do CLIB e mentora 
do projeto, refere que a mudança de instala-
ções marca também uma nova etapa na con-
solidação desta ideia. “Esta é a 10ª semana no 
terreno e torna-se evidente que o concelho de 
Braga precisa desta resposta. Por outro lado, 

este batalhão de pessoas que se juntou, entre 
voluntários, doadores, e instituições parceiras, 
tornam possível a continuação deste sonho. 
Por isso, como diz a canção: enquanto houver 
estrada para andar, a gente vai continuar.”

Têm sido muitos os que se associaram a este 
projeto e que nos apoiam de diversas formas, 
com donativos e enquanto voluntários, que 
disponibilizam o seu tempo e trabalho. 

Convidamos a comunidade a visitar-nos no 
novo espaço e pedimos que nos continuem 
a apoiar. As refeições solidárias não param de 
aumentar, pois os pedidos de ajuda que nos 
fazem chegar são crescentes e cada ajuda faz 
a diferença!

Agrupamento de Escolas 
Sá de Miranda (AESM), em 
Braga, recebeu do dstgroup 
50 computadores portáteis 
novos destinados a alunos 
carenciados daquele agru-

pamento de escolas. A doação inclui ainda a 
oferta de serviço de Internet, que será assumido 
durante os próximos quatro meses pelo grupo li-
derado por José Teixeira.

A desigualdade no acesso dos alunos ao ensino 
à distância tem estado em debate desde o início 
da pandemia, por incrementar ainda mais a vul-
nerabilidade das famílias de condições socioe-
conómicas mais desfavorecidas. No AESM essa 
realidade fez-se sentir com forte acuidade, por-
que muitos dos alunos são oriundos de famílias 
de baixos rendimentos. Com o arranque do en-
sino à distância, o agrupamento constatou que a 
maioria das tarefas escolares não estavam a ser 
realizadas por falta de equipamento informático, 
pelo que a direção do AESM contactou parceiros 
e entidades locais, no sentido de solicitar apoio 
para minimizar a extensão do problema.

O dstgroup percebeu o impacto no comprome-
timento nas aprendizagens e respondeu de ime-
diato ao pedido, disponibilizando 50 portáteis 
novos para os alunos identificados pelos profes-
sores e diretores de turma. O grupo empresarial 
disponibilizou ainda a instalação de fibra ótica 
para acesso à internet, aos que não tinham aces-
so, tendo ainda fornecido alguns hotspots para 
eventuais necessidades adicionais. O serviço de 
internet é inteiramente gratuito nos próximos 
quatro meses e todas as despesas são direta-
mente debitadas pela Vodafone ao dstgroup.

A entrega oficial do equipamento informático 
decorreu na semana passada, no auditório da 
Escola Sá de Miranda, de forma faseada, para 
se salvaguardarem as medidas de segurança 
necessárias e exigidas pelas circunstâncias que 
atualmente se vivem. Na presença da Diretora 
do Agrupamento e de representantes do grupo 
empresarial, foram entregues os equipamentos 
informáticos a alunos e respetivos pais que, com 
indisfarçável satisfação, louvaram a iniciativa le-
vada a efeito pelo dstgroup. Os momentos foram 
registados para memória futura.

José Teixeira, presidente do dstgroup, considera 
que este apoio representa, em tempos de pande-
mia, “mais um testemunho do papel que cabe às 
empresas e, de uma forma geral, à Sociedade Civil 
em ser parte da solução na resolução dos proble-
mas que aparecem em crises desta dimensão. É 
nosso entendimento que os governos das Câma-
ras e o Governo Central têm um dever para com 
os seus concidadãos, mas é igualmente verdade 
que, a par de muitos que nada têm e dão o seu 
esforço pessoal, a economia e as empresas que 
o podem fazer, devem acudir e ser solidários.” E 
exemplifica. “Podem fazê-lo de diversas formas. 
Podem lembrar-se do liceu ou da universidade 

onde estudaram e de quem a muito devem e, 
nessa medida, devolver agora uma pequena par-
te do que não lhes faz falta, ajudando assim quem 
precisa. Foi um qualquer liceu e universidade que 
lhes permitiu serem os homens e as mulheres de 
sucesso que hoje são. Por isso, é chegada a hora 
de retribuir, usando capitais em stock, quem os 
tiver - e muitos terão -, quer nas empresas quer 
nos acionistas, e disponibilizá-los para não sacri-
ficar o Estado com sequestro recursos para pagar 
lay-offs que podiam ser evitados.”

José Teixeira termina com um apelo à educação e 
cultura. “Quando as empresas não têm trabalho, 
podem utilizar o tempo de paragem apostando 
em formação à distância para os seus trabalha-
dores. Há sempre possibilidade de recorrer à 
formação adicional que, por certo, aumentará a 
competitividade das empresas. Esta atitude dos 
que podem, e muitos podem, contribuiria para 
“aliviar” o peso do Estado Central, que assim teria 
mais recurso para acudir à educação, à cultura, à 
saúde e à economia dos mais frágeis. Fazemos 
o que fazemos e apelamos aos que podem para 
nos seguirem ou, se puderem, fazerem ainda 
mais, por uma espécie de ética da responsabili-
dade e de ética da convicção, bem defendida por 
Max Weber: “Devemos responder a este chama-
mento moral.”

Esta ajuda do dstgroup em tempos de pandemia 
é mais outro exemplo das muitas outras provas 
que tem dado ao longo dos anos da sua sensibi-
lidade para o trabalho que se realiza nas escolas, 
nomeadamente no Agrupamento Sá de Miran-
da, apoiando diversas iniciativas que lá se desen-
volvem, onde se salienta o patrocínio da revista 
Trajetórias.

COZINHA SOLIDÁRIA DO
CLIB MUDA DE INSTALAÇÕES

DSTGROUP OFERECE 50 COMPUTADORES E 
SERVIÇO DE INTERNET A ALUNOS CARENCIADOS

A
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esenhado pelo gabinete de 
arquitetura bracarense Tiago 
do Vale, a obra tem colecio-
nado prémios e menções ao 
longo dos dois últimos anos. 
Desenhado entre 2015 e 2016 

e contruído entre 2017 e 2018, o Espigueiro-
-Pombal do Cruzeiro (situado na Casa do Cru-
zeiro, em Ponte de Lima) é descrito como “um 
lugar de serenidade e de introspeção, de forte 
ligação com a natureza e connosco próprios. 
Sem uma função convencional, o espaço -uma 
fusão de casa na árvore e refúgio contemplati-
vo- é o seu próprio propósito. As suas raízes são 

modestas, embora inesperadamente pragmá-
ticas, criativas e sofisticadas no seu desenho e 
soluções: é uma pequena jóia da arquitetura 
vernacular minhota. Construída originalmente 
no final do século XIX, o seu ponto de partida 
foram dois espigueiros tradicionais sobre bases 
graníticas. Uma cobertura comum reuniu-os, 
debaixo da qual se deu forma a um pombal. Fi-
nalmente, o espaço entre ambos os espiguei-
ros usou-se para a secagem de cereais, com 
dois grandes painéis basculantes controlando 
a ventilação. Este desenho notável resulta da 
combinação invulgar mas inteligente de três 
tipologias vernaculares bastante comuns (es-

pigueiro, pombal, coberto de secagem) que fa-
zem ainda parte do nosso imaginário coletivo. 
(…) O Espigueiro-Pombal do Cruzeiro é agora 
um santuário entre as copas das árvores, uma 
forma icónica na paisagem rural minhota, e a 
experiência das sombras bruxuleantes das ra-
mas, da brisa suave que o cruza e dos chilreares 
nos finais de tarde estivais define, por inteiro, o 
seu novo propósito, função e uso.”

Tiago do Vale, María Cainzos Osinde, com Ca-
mille Martin, Eva Amor, Hugo Quintela foram 
os responsáveis pelo projeto.

ESPIGUEIRO-POMBAL DO CRUZEIRO 
VENCE DNA PARIS DESIGN AWARDS 2020

D





Surpreender, não pela mera questão estética, mas pela capacidade de criar espaços habitáveis, ergonómicos, funcionais, espaços 
de família e para famílias: este é o conceito que norteia o trabalho de Helena Barreto, baseando as suas escolhas num profundo 

conhecimento de mercado, que lhe permite representar as melhores marcas mundiais de mobiliário e decoração.
Criar espaços que produzem memórias, as suas memórias, é um processo que se vai completando passo a passo, sustentado por 

rigorosos critérios de qualidade e diferenciação, personalização e design surpreendente.
 Bizarro Arquitetura e Interiores



Av. Dr. Bernardo Brito Ferreira, nº 144
Tel: 253 322 413
4730-716 VILA VERDE
bizarrodecoracoes@sapo.pt
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consórcio MINHO INOVAÇÃO, constituído pe-
las Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, 
do Cávado e do Ave, lançou mais uma iniciativa de 
promoção da cultura, dos artistas e do turismo sob 
a marca “AMAR O MINHO”, com o apoio do Norte 
2020 e dos FEEI. O projeto, inédito em Portugal, 
cria a maior rede de residências artísticas nos 24 

municípios representados pelas três CIM da região, numa estratégia 
concertada que se destina a reforçar a identidade cultural do Minho e, 
desta forma a dinamizar o território do ponto de vista artístico e turístico.

Neste momento e face à pandemia que ainda atravessamos, este projeto 
que envolve dezenas de artistas reveste um especial significado na me-
dida em que constitui uma forma de os Municípios do Minho apoiarem a 
comunidade artística, ao longo de mais um ano de duração do projeto. O 
lançamento do programa de Residências Artísticas “Amar o Minho” será 
feito de forma digital, com o lançamento de um vídeo promocional nas 
redes sociais e nos canais digitais.

Helena Mendes Pereira, diretora da zet gallery, será a curadora respon-
sável pelas áreas da arte em espaço público, artesanato e fotografia, ca-
bendo a António Rafael, membro da banda Mão Morta, a curadoria dos 
projetos na área da música, dança e literatura.

Do Alto Minho ao Ave, passando ainda pelo Cávado, o programa inclui 
artistas, nacionais e estrangeiros, que, até junho de 2021, vão habitar o 
território e recriá-lo em projetos de arte em espaço público, artesanato, 
fotografia, música, dança e literatura. O Programa de Residências Artísti-
cas foi revisto, em plena pandemia, e adaptado às exigências do combate 
à propagação do COVID-19, apresentando-se como um caminho para 
dinamizar a programação cultural neste tempo novo e, em alguns casos, 
colmatar vazios de programação que acontecerão inevitavelmente nos 
municípios durante este Verão. A iniciativa procura também responder 
à situação de emergência social que a comunidade artística está a viver, 
uma das mais afetadas pela crise pandémica, proporcionando a alguns 
criadores oportunidades imediatas de trabalho. Alguns dos artistas con-
vidados farão residência em mais do que um município, potenciando 
pontos de contacto no território.

A primeira vaga de residências artísticas arranca já no próximo mês de 
junho, com a intervenção da artista plástica Xana Abreu, em Vila Nova de 
Famalicão, que inaugura durante a primeira quinzena do mês uma obra 
de arte num espaço público do município. No dia 24, Guimarães come-
mora o dia do município com a inauguração de uma obra de arte, tam-
bém em espaço público, desta feita assinada pela pintora Mónica Min-
delis. A artista vai desenvolver uma pintura mural inspirada na coleção 
do Centro Internacional de Artes José Guimarães, trazendo desta forma, 
o museu para a rua.

O programa cultural “Amar o Minho” conta ainda com o trabalho de Ro-
drigo Amado, que estará em residência artística, em Mondim de Basto, 
com um projeto de fotografia durante a primeira quinzena de julho.

A convite dos municípios de Fafe e de Esposende, o artista vimaranense 
Luís Canário Rocha estará em residência artística para desenvolver duas 
obras de arte a inaugurar em pleno mês de agosto. Em Fafe, o artista assi-
nará uma instalação artística inspirada nos brasileiros “torna viagem” e na 
arquitetura das habitações dos mesmos, que será inaugurada no Dia do 
Emigrante, festividade anualmente assinalada pelo município.  No caso 
de Esposende, Luís Canário Rocha propõe uma intervenção em espaço 
público inspirada no mar e nas suas gentes que será inaugurada no dia 
19, integrando as celebrações do dia do município.

A importância histórica e cultural da atividade olárica e cerâmica em 
Barcelos dá o mote ao desafio lançado à artista Ana Almeida Pinto, que 

concetualizará e criará, em parceria com artesãos locais, uma obra para 
o Museu da Olaria, desenvolvida a partir da olaria enquanto técnica ar-
tesanal. O resultado poderá ser visto durante a primeira quinzena de se-
tembro.

O périplo deste projeto artístico e cultural em rede chega em outubro à 
Póvoa de Lanhoso, onde Patrícia Oliveira criará uma obra de arte para 
espaço público, que será também uma homenagem à filigrana. A criação 
artística será desenvolvida  em articulação com artesãos e outros pro-
fissionais que trabalham a filigrana e ficará para o espólio do município.

Ainda em outubro, e em pleno coração do Minho, Mónica Mindelis re-
gressa às residências artísticas para produzir uma obra de arte para Vila 
Verde, a partir da técnica e da imagética dos Lenços de Namorados. A 
iniciativa estará integrada na 11ª Bienal Internacional de Arte Jovem de 
Vila Verde.

Em novembro, a música assume lugar de destaque naquele que é o 
maior projeto em rede de residências artísticas desenvolvido em Por-
tugal. Ponte de Lima é assim o anfitrião da residência artística de André 
Henriques, membro da banda Linda Martini e nome incontornável no 
panorama da música portuguesa da atualidade. Reconhecido pelo cui-
dado na escrita de canções, pela forma como subverte os alicerces da 
música pop, e o seu constante namoro com o fado e a canção portugue-
sa, o artista promete conquistar corações até à última sílaba.

O último quadrimestre de 2020 encerra com a residência artística de 
Miguel Pereira, que desenvolverá em Ponte da Barca um projeto de bai-
lado em parceria  com a escola de ballet local.

Os municípios de Amares, Arcos de Valdevez, Braga, Cabeceiras de 
Basto, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença, Viana 
do Castelo, Vieira do Minho, Vila Nova de Cerveira e Vizela acolherão 
os artistas e respetivas residências artísticas durante o primeiro semestre 
de 2021.

“MINHO INOVAÇÃO” LANÇA A MAIOR 
REDE DE RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS  EM 24 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MINHO

O
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ficinas em Casa” é um conjunto de 4 oficinas que traz 
de volta as oficinas do Theatro Circo para público in-
fantil. Habitualmente desenvolvidas nas instalações 
do Theatro Circo durante as pausas letivas, as ofici-
nas do Theatro Circo regressam agora, a partir de 30 
de maio,  adaptadas ao contexto atual, permitindo às 

crianças a participação ativa nas mesmas a partir de casa, bastando para 
tal, o acesso a um computador com ligação a internet. Conceptualmen-
te, as oficinas para crianças continuam a propor o desenvolvimento de 
projetos criativos tendo por base detalhes e histórias do Theatro Circo.

Intitulada “Ilustramos um Conto?”, a primeira oficina acontece a 30 de 
maio e convida os participantes a realizar ilustrações para um conto que 
se passa no Theatro Circo. A 13 de Junho, a oficina “Um postal quase 
fotográfico” propõe a criação de postais ilustrativos do Theatro Circo a 
partir de fotografias antigas submetidas a pintura, colagem e aplicação 
de materiais. 

Na oficina “Como um frame” (27 de junho) os participantes criarão um 
“quadro” em movimento e, na última oficina, “Imprimimos” (11 de julho), 
os participantes são desafiados a criar um “carimbo” de impressão a par-
tir de um símbolo gráfico relacionado com um pormenor do Theatro Cir-

co. As oficinas destinam-se a crianças com idades compreendidas entre 
os 6 e os 12 anos e têm a duração de 1 hora. A participação é gratuita e 
implica inscrição prévia através do formulário que se encontra no link ht-
tps://forms.gle/npWkF7f2pqJbGXNZ6. Mais informações e detalhes em 
www.theatrocirco.com .

galeria de arte Forum Arte Braga inaugurou a primei-
ra exposição do ano. Com curadoria de João Silvério, a 
exposição ‘Mesa dos Sonhos – Duas coleções de Arte 
Contemporânea’ reúne cerca de 30 obras da Coleção 
de Serralves e da Coleção da Fundação Luso-America-
na para o Desenvolvimento (FLAD). “Mesa dos sonhos” 

não pretende fixar-se num único meio de expressão artística, mas esta-
belecer diálogos e confrontos entre diferentes modos de produção e de 
pensamento. Através do diálogo entre as duas coleções, o espectador é 
convocado para uma pluralidade de universos e de questões estéticas, 
políticas e poéticas. A inauguração da exposição contou com a presença 
de Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga e da Inves-
tBraga, de Carlos Silva, Administrador Executivo da InvestBraga, de Ana 
Pinto, Presidente da Fundação de Serralves, e de Rita Faden, Presidente 
da FLAD (Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento). João 
Silvério, curador da exposição esteve também presente, assim como os 
curadores desta Galeria, Guilherme Braga da Cruz e Duarte Sequeira.

Segundo Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga e do 
Conselho de Administração da InvestBraga, “o programa de exposições 
para o Forum Arte Braga reflete os objetivos da galeria desde a sua aber-
tura. Um espaço aberto ao mundo e onde cabem todas as formas e ex-
pressões artísticas. Um espaço que alarga e engrandece a oferta cultural 
de Braga, uma cidade bimilenar com um património único”.

A exposição poderá ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-fei-
ra, das 10h00 às 18h00, e aos Sábados e Domingos, de acordo com o 

horário de funcionamento do Altice Forum Braga. Os visitantes deverão 
cumprir todas as regras de distanciamento social e cuidados higiénicos 
no local, definidas pela Direção Geral de Saúde (DGS) e pelo Altice Fo-
rum Braga. Recorde-se que esta galeria de arte contemporânea é uma 
iniciativa da InvestBraga que tem como missão exibir artistas portugue-
ses e internacionais num contexto favorável ao diálogo crítico e à polini-
zação cruzada.

OFICINAS PARA CRIANÇAS REGRESSAM 
EM FORMATO DIGITAL

FORUM ARTE BRAGA APRESENTE 
EXPOSIÇÃO “MESA DOS SONHOS: DUAS 
COLEÇÕES DE ARTE CONTEMPORÂNEA”

O
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N este período de clausura e confinamento que vi-
vemos nos últimos meses, assistimos a grandes 
mudanças e transformações. Um novo estilo de 
vida impôs diferentes regras 
de conduta e influenciou tudo nas nossas vidas. 
Muitos dizem que a vida tal como a conhecíamos 
acabou, que tudo será diferente daqui em dian-
te.
Já oiço falar em Recuperação, Reconstrução e 
pergunto-me: Com base em quê? O que quere-
mos agora construir? Será que queremos Recu-
perar assim tanto da anterior realidade? Ou será 
que podemos construir uma diferente e melhor?

Percebemos com esta situação que muito daquilo 
que (achávamos que) nos estruturava não era tão 
sólido quanto pensávamos. A forma como vivíamos, 
o trabalho, a sociedade, as empresas, o consumo, 
tudo sofreu mudanças estruturais durante este pe-
ríodo. Como consequência, também algumas das 
estruturas que considerávamos imutáveis começam 
agora a apresentar sinais de desgaste e os seus fra-
cos alicerces estão a ser destapados. 

Isto também está a acontecer a nível humano e re-
lacional. O período de confinamento foi desafiador 
para todos, obrigou-nos a parar e confrontou-nos 
com a nossa própria existência, algo que dificilmente 
faríamos sem uma situação com proporção.

O vírus parou-nos mas, sobretudo, fez-nos ver o que 
se estava a passar nas nossas vidas. Acredito que ti-
vemos tempo para perceber, com mais consciência, 
tudo aquilo que não está bem nas nossas vidas e pre-
cisa de ser transformado. 

Sei também que aqueles que há muito tinham situa-
ções de conflito latente viram essas situações emer-
gir e eclodir… Sei também que neste período que se 
segue todos nós teremos muitos outros desafios... 

O confinamento mostrou tudo o que não estava 
bem, o que não conseguimos mais tolerar, o que nos 
incomoda, o que já não gostamos e não queremos 
mais… 

O desconfinamento começa agora a trazer à luz do 
dia tudo isto para nos impulsionar a tomar decisões. 
Agora será cada vez mais difícil encobrir situações 
que nos tragam desconforto emocional. O tempo 
que passamos fechados permitiu-nos conectar com 
o nosso eu mais íntimo e ouvir o que aquela voz do 
nosso interior tinha para nos dizer. Gostando ou não 
do que ouvimos, ficou dito e agora não podemos fin-
gir que não ouvimos o recado.

A questão prende-se agora com o facto de termos 
que fazer algo, pois essa voz destapou situações in-
ternas de conflito que há muito nos incomodavam, 
algumas das quais teimávamos em não querer ver 
por considerar que não havia nada a fazer… ou por 

medo de fazer algo…

Mas agora não há mais como não ver, ficou destapa-
do e tudo emergiu em nós…

O que podemos, então, fazer para ajudar a en-
contrar as melhores situações para nós? 

Podemos optar por não meter pés ao caminho, não 
refletir muito ou ficar estagnados ao passado. Mas o 
ideal é deixar que o fluxo natural das coisas aconte-
ça, aguardar para ver o que a vida nos traz e com fé, 
acreditar, mesmo que a mente (e o medo) nos digam 
para não o fazer. 

Hoje sei que a vida sabe sempre o que faz e que nos 
orienta em direção ao que é melhor para nós. São os 
nossos egos e medos que interferem e nos desorien-
tam, são eles que nos levam por maus caminhos…

Podemos confiar e acreditar que a mudança será 
para melhor, pois nunca a humanidade involuiu. Po-
demos também deixar de pensar apenas em nós, nas 
nossas vidas e nos nosso umbigos. Passar a vermo-
-nos como um elo da cadeia humana, da nossa co-
munidade, da nossa família. Sabendo que nenhuma 
cadeia é mais forte que o seu elo mais fraco, cada um 
de nós se pode fortalecer para assim nos tornarmos 
todos mais fortes.

Acredito que este momento é um salto evolutivo 
para a humanidade e, como em todos os grandes 
momentos que catapultaram a humanidade para um 
patamar superior, ser-nos-á exigida muita coragem.

Acredito que o século XXI marcará uma viragem na 
história da humanidade, que nos tornará mais com-
passivos, gentis, mais sapientes e saudáveis. E como 
é que conseguiremos isso?

Vivendo um dia de cada vez, sem ansiedade do 
amanhã ou medos, despertando a nossa consciên-
cia, adquirindo novos conhecimentos e, sobretudo, 
alterando o nosso comportamento. E é assim que 
o mundo muda, quando cada um de nós o decide 
fazer!

É ASSIM QUE O MUNDO MUDA

Ana Raquel Veloso
Palavras com Saúde
Blog





45 ANOS DE SABORES
COM IMAGEM RENOVADA!

Um espaço mais acolhedor e simpático, em que o vinho ganha 
pleno destaque, mas em que a comida continua a ser o ex-líbris. 
Este é a nova proposta do Restaurante Caldelas, um espaço 
com a assinatura de José Antunes, um conhecido nome da gas-
tronomia minhota. “Queremos preservar a gastronomia tradi-
cional e ser um espaço de referência nessa área. Aproveitámos 
este momento de fecho forçado pela pandemia para aprimorar 
técnicas e conceitos, mas não vamos mudar a ementa. Que-
remos melhorá-la, ajustá-la aos tempos modernos, porque as 
pessoas agora já não comem tantas farinhas, por exemplo, mas 
comem mais legumes e têm mais cuidado. Uma coisa é certa: 
se analisarmos bem os ingredientes da cozinha tradicional, que 
queremos respeitar neste espaço, temos o azeite puro de boa 
qualidade, temos o alho, os legumes da região, os temperos tra-
dicionais… são ingredientes que permitem uma dieta saudável 
e saborosa. É este trabalho que estamos a fazer e que inaugura 
uma nova era no nosso espaço”, afirma o responsável. “Em rela-
ção ao espaço, o que nos propusemos foi manter a nossa identi-
dade – e isso nota-se aqui –, apostando num espaço acolhedor, 
com espaços mais definidos, com uma área de bar para quem 

gostar de cocktails; temos uma esplanada ampla perfeita para 
os dias mais quentes. Esta alteração vai no sentido de criar um 
ambiente ainda mais acolhedor, simpático e familiar, como sem-
pre foi”, assegura. 
Criada há cerca de 45 anos, e também conhecida como Chur-
rasqueira de Caldelas, desengane-se quem pensa que não há 
peixe do melhor que existe. “O meu pai [também José Antunes], 
que iniciou o projeto, era originário da Póvoa de Varzim e tinha 
sempre o melhor peixe aqui. Sempre fomos conhecidos por isso. 
Estando perto do Gerês, não podem faltar as melhores carnes, 
nomeadamente, o cabritinho. Temos as rabanadas, que são uma 
especialidade da região de Caldelas, e muito mais”, afirma José 
Antunes, em jeito de convite.

TURISMO EM CRESCIMENTO ANCORADO NAS TERMAS
Conhecida pelas águas termais, Caldelas sempre foi um cha-
mariz de gente, mas teve um período difícil após os anos 2000. 
A nova empresa que gere o complexo termal fez novos investi-
mentos e está a reabilitar a área, um impulso que José Antunes 
seguiu, mas espera mais: “Caldelas está a crescer, mas precisá-
vamos de uma requalificação da hotelaria, com mais e melhor 
oferta. Nós estamos a trabalhar, também, para isso, com a nossa 
oferta de 10 quartos que temos neste local”.
Com os novos tempos dominados pela pandemia da COVID, 
José Antunes garante que tudo está preparado para receber 
com segurança os seus clientes. “Nós tivemos formação espe-
cífica durante dois dias, criámos novos espaços de higienização 
para os colaboradores, reforçámos as indicações para que haja 
mais distância entre colaboradores na cozinha e continuamos a 
seguir todas as regras de higiene e segurança na preparação das 
comidas e das bebidas. Vamos continuar a investir nessa área”, 
finalizou.
É pelo verdejante Minho, numa aldeia tão pitoresca quanto sim-
pática, que se situa este belo recanto da gastronomia nacional, 
um lugar onde se mostra a tradição minhota à mesa com cores, 
aromas e texturas inconfundíveis e um toque de modernidade!



Avenida Afonso Manuel, nº626
4720-249 Caldelas Amares

253 361 236
www.joseantunescatering.com

geral@joseantunescatering.com

RestaurantedeCaldelas

joseantunescatering



A minha vizinha disse-me que o marido dela, 
condenado a 2 anos de prisão por não cumprir a 
pena de multa, vai ser perdoado por ter 65 anos 

e ter problemas cardíacos. O meu filho está a 
cumprir há 5 anos uma pena de 8 anos de prisão 

efetiva por tráfico de droga num estabelecimento 
prisional. Poderá ele também ser perdoado no 

âmbito destes regimes do COVID-19?

C
CO(N)VIDADOS A SAIR
aro leitor,

No âmbito da pandemia da doença COVID-19 foi estabelecido o 
regime excecional de flexibilização das penas e das medidas de gra-
ça, no intuito de diminuir o fluxo populacional dentro dos estabele-
cimentos prisionais e, assim, evitar a propagação em massa do vírus 
nestes locais.

Em primeiro lugar, é preciso frisar que as penas privativas da liberda-
de visam a reinserção do agente na sociedade. Esta visão no nosso 
Direito tem na sua base os princípios fundamentais consagrados na 
Constituição da República Portuguesa, nomeadamente no princí-
pio da dignidade da pessoa humana. Com isto, dentro do panorama 
atual, estando em causa fatores flagrantes que emergem deste prin-
cípio, nomeadamente de emergência de saúde pública, são estabe-
lecidas quatro medidas que possibilitam a libertação dos reclusos.

O Perdão Parcial das Penas de Prisão prevê exatamente isso, que 
sejam perdoadas as penas, por decisões transitadas em julgado, com 
duração igual ou inferior a 2 anos. 

Ainda dentro desta medida também são perdoados os reclusos a 
quem falte cumprir 2 anos ou menos, se tiverem cumprido, pelo me-
nos, metade da pena de prisão.

Este perdão abrange a prisão por não cumprimento da pena de mul-
ta.

Estes reclusos libertados não podem praticar qualquer infração, sob 
pena de à sentença da nova infração acrescer a pena perdoada.

Já o Regime Especial de Indulto das Penas visa o perdão total ou par-
cial das penas de prisão aplicadas a maiores de 65 anos portadores 
de doenças físicas ou psíquicas, ou que o seu grau de autonomia seja 
incompatível com a permanência no estabelecimento prisional no 
contexto da pandemia.

Em terceiro lugar, estabeleceu-se o Regime Extraordinário de Li-
cença de Saída Administrativa, alargando o leque de reclusos que 
podem desocupar as prisões nos próximos tempos. Esta licença 
funciona se verificados, à priori, os pressupostos da Licença de Saída 
Administrativa já prevista, isto é, podem ser concedidas licenças de 
saída quando se verifique fundada expectativa de que o recluso se 
comportará de modo socialmente responsável, sem cometer crimes; 
compatibilidade da saída com a defesa da ordem e da paz social; e 
fundada expectativa de que o recluso não se subtrairá à execução da 
pena ou medida privativa da liberdade. Na ponderação para a apli-
cação destas licenças pesa ainda a evolução da execução da pena 

ou medida privativa da liberdade; as necessidades de proteção da 
vítima; o ambiente social ou familiar em que o recluso se vai integrar; 
as circunstâncias do caso; e os antecedentes conhecidos da vida do 
recluso.

Para além destes pressupostos, para beneficiar do Regime Extraor-
dinário é necessário que o recluso já tenha gozado de uma licença de 
saída jurisdicional, no caso dos reclusos que estão em regime aberto, 
e duas licenças no caso de reclusos em regime comum.

Os beneficiários desta medida têm o dever de permanecer na habi-
tação, de aceitar a vigilância que poderá incorrer e de cumprir com as 
orientações, respondendo aos contatos telefónicos periódicos que 
possam vir a ser estabelecidos.

Esta Licença tem a duração de 45 dias e pode ser renovada mais do 
que uma vez por períodos de igual tempo, tendo em conta a conduta 
do recluso e o contexto da pandemia.

Por fim, a última medida é a da Adaptação à Liberdade Condicional. 
Aqui, a Liberdade condicional pode ser antecipada por um período 
máximo de 6 meses. O recluso tem de atingir 2/3 ou 5/6 da pena, 
conforme se trate de pena de prisão inferior ou superior a 6 anos.

Em qualquer dos casos em que o recluso tenha de regressar ao es-
tabelecimento prisional, haverá lugar a um período de quarentena 
de 14 dias.

No caso da prisão preventiva, o juiz repondera a necessidade da me-
dida, atendendo aos mesmo pressupostos adotados para o Regime 
Especial de Indulto das Penas.

O Perdão Parcial e o Regime Especial de Indulto das Penas não se 
aplicam a condenados pela prática de homicídio, de violência do-
méstica e de maus tratos; de crimes contra a liberdade pessoal; de 
crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual; roubo com 
violência que provocaram danos graves à integridade física ou mor-
te; crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal; fogo 
posto; associação criminosa; branqueamento; corrupção; tráfico de 
droga; e ofensa à integridade física grave, qualificada ou agravada 
pelo resultado.

Também estão excluídos do âmbito do perdão e do indulto os con-
denados na prática de crimes enquanto membros das forças poli-
ciais, armadas, de segurança, funcionários e guardas dos serviços 
prisionais, titulares de cargos públicos, magistrados, no exercício das 
suas funções, que envolvam a violação de direitos, liberdades e ga-
rantias, independentemente da pena.

VS Advogados 
www.vsadvogados.pt

 Av. 31 de Janeiro, nº 262
4715-052 Braga

TEL:+351 253 267 314/5
GERAL@VSADVOGADOS.PT

Largo 5 de Outubro nº 22
4940-521 Paredes de Coura

TLM:+351 913 428 917

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

e d i ç õ e s  d a  R e v i s t a  S I M .
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Oser humano não vive num mundo esterilizado! A comida 
e água podem estar contaminados e são muitos os even-
tos que podem ocorrer e fazer com que bactérias pato-
génicas possam ganhar condições de se desenvolver e 
ultrapassar a nossa capacidade inata de as combater. 

A descoberta dos antibióticos (o primeiro foi descrito por 
Alexander Fleming em 1928) tornou-se um ponto focal 
da história da Humanidade e de revolução da Medicina. 
Hoje em dia são fulcrais na Medicina moderna, obriga-
tórios em todos os sistemas de saúde e responsáveis nos 
sucessos que hoje alcançamos - quer no aumento direc-
to da esperança média de vida ao tratar as infecções bac-
terianas e fúngicas, mas também como complementos 
essenciais  nos transplantes de órgão, tratamento de can-
cro, manejo de recém-nascidos prematuros ou cirurgias 
mais complexas que seriam impossíveis sem tratamento 
antibiótico que permitisse lidar com as muito prováveis 
complicações infecciosas. 

No entanto, faz parte das características das bactérias e 
fungos uma enorme e célere capacidade de adaptação, 
baseada numa multiplicação muito rápida, o que faz com 
que quando expostas a um antibiótico estes organismos 
possam rapidamente adquirir a capacidade de não se 
deixar afectar por este. São os patogénios quem se torna 
resistente aos antibióticos! 

Esta resistência pode ser adquirida sempre que há expo-
sição a antibióticos, quer em contexto médico (hospitalar 
ou ambulatório), veterinário ou agro-pecuário, daí ser 
fundamental que o antibiótico seja usado na unicamente 
na situação certa, na dose correcta e pelo tempo estrita-
mente necessário, sob pena de no futuro “regressarmos” 
a uma “era pré-antibiótica” onde infecções que hoje con-
sideramos banais eram frequentemente fatais.

Quando os antibióticos de primeira linha (normalmente 

mais eficazes, mais seguros, melhor conhecidos) falham 
no controlo da infecção surge a necessidade do uso de 
soluções de segunda linha, habitualmente muito mais 
caras, com mais efeitos secundários e tóxicos. Este tipo 
de infecções complicadas são responsáveis por tempos 
mais prolongados de doença, incremento dos custos de 
saúde e, invariavelmente, uma maior taxa de sequelas e 
mortalidade.

Todos somos responsáveis e podemos ser elementos im-
portantes na luta contra a resistência aos anti-microbia-
nos. Enquanto profissional de saúde sei que devo fazer 
um uso judicioso dos antibióticos, utilizando apenas nas 
situações em que documentadamente façam falta e da 
forma mais adequada possível.

Enquanto indivíduos está ao nosso alcance o apenas 
usar antibióticos quando prescritos por um profissional 
de saúde, não os exigindo se não houver indicação para 
os mesmo. Quando prescritos, é importante seguir cor-
rectamente as instruções que forem dadas aquando da 
prescrição. O antibiótico que foi útil numa situação não 
será obrigatoriamente numa situação semelhante, por 
muito que os sintomas sejam semelhantes, pelo que não 
se devem partilhar medicações nem usar “sobras” que 
possam existir.

Mas, se calhar, mais importante que o bom uso dos anti-
bióticos é o tentarmos evitar ao máximo que eles sejam 
necessários! Práticas como a lavagem frequente das 
mãos, a preparação cuidadosa dos alimentos, o evitar 
contacto próximo com pessoas doentes, a práctica de 
sexo seguro e o manter o calendário vacinal actualizado 
são uma arma importante nesta luta. 

Também aqui, todos devemos ser agentes de Saúde Pú-
blica.

IMPORTÂNCIA DO USO 
RACIONAL DOS ANTIBIÓTICOS

Ricardo Jorge Silva
Médico de Família - USF do Minho
Vice-Presidente do MGF. dor - Grupo de 
estudos de Dor da Associação Portugue-
sa de Medicina Geral e Familiar
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Os estudos disponíveis apontam para uma mortalidade 
global da COVID-19 de um pouco mais de 2%, que au-
menta muito significativamente com a idade, sendo infe-
rior a 0,5% nos doentes com menos de 50 anos e supe-
rior a 15% nos doentes com mais de 80 anos. Os doentes 
com patologia cardíaca, qualquer que seja a sua idade, 
têm maior risco de morrer no caso de contraírem a infe-
ção. Mais de 80% dos infetados com o vírus têm sintomas 
ligeiros que não exigem internamento e um número in-
determinado ainda mais alto, é assintomático.

Os principais sintomas desta infeção são a febre e o can-
saço, de início, a que se segue a tosse seca, que pode 
evoluir para falta de ar. A dor de garganta e a rinorreia não 
são sintomas muito habituais na COVID-19. Se o doente 
tiver aqueles sintomas, deve ficar em casa e contactar a 
Saúde 24 ou o seu médico telefonicamente, evitando ir 
de imediato ao consultório médico ou ao hospital. 

As queixas de falta de ar e de cansaço podem ser sinto-
mas de COVID-19, mas também podem ser devidas, por 
exemplo, a insuficiência cardíaca, o que levanta dificul-
dades diagnósticas. Alguns doentes idosos ou mais frá-
geis, podem não ter febre e manifestar sintomas atípicos 
bastante pouco específicos, tais como confusão mental, 
quedas, etc., que, por si só, não levantam a suspeita da 
presença da infeção.

Para além da existência de doença cardiovascular se as-
sociar a maior risco de morte nos infetados com o vírus 
SARS – CoV-2, também a COVID-19 causa com frequên-
cia várias complicações cardiovasculares, nomeadamen-
te, miocardites, arritmias, trombo-embolismo e até en-
fartes do miocárdio. Por outro lado, alguns dos fármacos 
que estão a ser utilizados no tratamento da Covid-19 po-
dem ter efeitos secundários cardiovasculares, tais como, 
provocar ou agravar a insuficiência cardíaca, prolongar o 
intervalo QT, causar arritmias, etc. Portanto, pelo facto de 
ser doente do coração, no caso de contrair a COVID.19, 

está em risco de ter uma infeção mais grave. 

Se o doente estiver a tomar medicamentos para a sua 
doença cardiovascular, não deve, em caso algum, parar 
a medicação sem consultar o seu médico, pois caso con-
trário a sua situação clinica pode agravar-se. Os fárma-
cos cardiovasculares nomeadamente para a insuficiência 
cardíaca, patologia cada vez mais frequente, são muito 
importantes, pois reduzem significativamente a mortali-
dade e melhoram a qualidade de vida. Estes doentes de-
vem ter cuidados redobrados em evitar a ingestão exces-
siva de líquidos e não tomar fármacos anti-inflamatórios 
não esteroides, sobretudo se forem hipertensos.

Lembramos que os doentes com insuficiência cardíaca 
são dos mais vulneráveis ao vírus pelo que para minimi-
zar o risco de infeção, devem fazer cuidadosa higiene 
das mãos, praticar distância social, usar a máscara em 
ambientes fechados e ficar em casa, o mais tempo que 
puderem.         

Embora seja normal que os doentes se sintam ansiosos 
com o risco desta infeção, é da maior importância, como 
já dissemos, manter um bom estilo de vida. Fazer uma ali-
mentação saudável, praticar exercício diário, não fumar, 
dormir o suficiente e procurar reduzir o stress, aumenta a 
resistência ao vírus e é fundamental também para reduzir 
o risco de um conjunto de doenças, nomeadamente as 
cardiovasculares, que são responsáveis por um número 
de mortes muito superior à COVID -19. Não é demais 
insistir que, no caso de contrair a infeção, estar o mais 
saudável e controlado possível da sua doença cardiovas-
cular, ajuda a resistir melhor ao vírus, pelo que deve con-
tinuar a tomar a medicação e visitar o médico com a mes-
ma regularidade que faziam antes da pandemia surgir. 

Para terminar, lembre-se que, pelo facto de haver uma 
pandemia de COVID-19, não vão deixar de continuar a 
ocorrer enfartes do miocárdio e acidentes vasculares ce-
rebrais.

A COVID-19 E AS DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES 

Manuel Oliveira Carrageta
Presidente da Fundação Portuguesa de 
Cardiologia
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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 for-
ma efetiva para a melhoria do aspeto geral.

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 envelheci-
mento 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 re-
sultado destas alterações, outra das deformidades que surge infe-
romedialmente 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 pálpe-
bras inferiores mais atrativas são verticalmente mais curtas e apre-
sentam 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 rea-
lizar. A avaliação das caraterísticas da pele (pigmentação, laxidez, 
excesso), da existência de prolapso de bolsas de gordura, da hipe-
ração 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 frequente-
mente. É uma intervenção delicada pela complexidade da ana-
tomia desta região e pelas complicações que lhe podem estar as-
sociadas; por este motivo, é necessário um exame oftalmológico 
prévio detalhado. 

A ‘olheira’ pode ser corrigida através de um procedimento cirúrgi-
co 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 reposicio-
nadas 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 reali-
zada através de uma incisão na pele ou via transconjuntival (sem 
cicatriz visível). A segunda abordagem permite uma melhor recu-
peração 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 gran-
de laxidez de pele, com pele não muito fina e sem prolapso de bol-
sas 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 pos-
sível 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 vitami-
nas, conferindo maior hidratação, firmeza e brilho à pele.

Deste modo, existe uma grande variedade de intervenções, adap-
tada às caraterísticas de cada paciente, que permitem melhorar e 
rejuvenescer a região periocular inferior, permitindo um olhar me-
nos cansado e mais saudável.

Dra. Andreia Soares
Oftalmologista (Médica-cirurgiã)

Quem é a Dra. Andreia Soares?
A Dra. Andreia Soares é Oftal-
mologista (Médica-cirurgiã), 
com Grau de especialista em 
Oftalmologia pela Ordem dos 
Médicos, MD/ FEBO (Fellow of 
the European Board of Ophthal-
mology). 
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 Com-
postela); Bascom Palmer Eye 
Institute (Miami); Instituto de 
Microcirurgía Ocular (Barcelona); 
Clínica Perfect Eyes (Londres). 
Realizou vários cursos internacio-
nais 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, tam-
bém, na organização de um Curso 
de “Técnicas de rejuvenescimento 
facial com Toxina Botulínica e MD 
CODES na região periocular”  e 
blefaroplastia.
Regularmente, realiza apresen-
tações em cursos, congressos e 
reuniões científicas e tem publi-
cações em revistas científicas na-
cionais e internacionais (1.ª autora 
em 13 publicações e co-autora em 
6 publicações). Como vê, está em 
boas mãos!
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A
UMA BOA ALTURA PARA REPENSAR OS 
CURRÍCULOS ESCOLARES…

necessidade de encerramento das escolas, em prol do 
controlo da pandemia Covid-19, e inerente proteção da 
saúde pública, trouxe o formato de ensino à distância 
como alternativa possível à continuidade da aprendi-
zagem, no 3º período do corrente ano letivo. Contudo, 
existem assimetrias significativas, entre várias crianças, 
de diferentes anos e contextos escolares, no perfil de 
aulas à distância, no perfil de apoio pedagógico, possí-
vel, dos professores, e de abordagem e sistematização 
dos conteúdos curriculares. 

Na preparação daquele que será o próximo ano letivo, 
será amplamente necessária, e bem vinda,  uma pon-
deração relativamente àqueles que serão os conteúdos 
curriculares por um lado, a rever, e, por outro, a privile-
giar. Existirão, por certo, diferentes assimetrias, a colma-
tar, na abordagem curricular conseguida, ao longo deste 
3º período, mas, tal, mais do que nunca, beneficiará de 
uma triagem, pedagogicamente salutar, dos conteúdos 
curriculares verdadeiramente fundamentais.

Falemos de dois casos em concreto: leitura, no caso 
específico do 1º ano do ensino básico; e a extensão dos 
objetivos curriculares dos programas de matemática, no 
1º ciclo.

Será necessário um olhar, e trabalho, muito atento, às 
competências de leitura dos alunos que, no próximo 
ano, iniciarão o 2º ano do ensino básico. O impacto ne-
gativo que as assimetrias (do ensino à distância possível, 
para muitas das crianças, e contextos) terão naquela 
que é a aprendizagem basilar do 1º ano- a competência 
leitora- será, provavelmente, dos mais significativos, tal 
como  o próximo ano ajudará a elucidar.

 Em paralelo, este período poderá constituir uma impor-
tante ocasião de reflexão sobre a adequabilidade das 
metas curriculares dos programas de matemática do 1º 
ciclo, uma vez que uma das hipóteses na preparação 
do próximo ano letivo é a redução dos programas cur-
riculares. A Associação dos Professores de Matemática 
já partilhou, anteriormente, a sua preocupação, quanto 
à extensão, e inadequabilidade, das metas curriculares, 
tendo, em simultâneo, apresentado uma proposta de 
revisão das mesmas. 

O programa , por exemplo, do 2º ano, inclui domínios 
como os diagramas de Venn, que pressupõem com-
preensão do que é uma reunião e interseção de con-
juntos. Tal conteúdo, implica que a criança tenha já um 
perfil de raciocínio que, cognitivamente, e normati-
vamente, na idade em questão, na verdade, não tem. 
Deste modo, poderemos questionar que compreensão 
construtiva fica deste conteúdo, a longo prazo, mesmo 
que, momentaneamente e, por exemplo, por repetição 
sistemática, a criança apreenda o conteúdo naquela 
fase escolar. No 3º ano, é solicitado a crianças de 8 anos 
que somem, ou subtraiam, geometricamente, numa se-
mirreta, frações com denominadores diferentes; ou que, 
decomponham frações na soma de um número inteiro, 
com um número racional. Será mesmo necessário, e, 
sobretudo, adequado, exigir esta dimensão curricular, 
num 3º ano? Conteúdos que são abordados no 5º? Não 
será merecedor de maior foco, e tempo curricular, o de-
senvolvimento do cálculo mental, dos algoritmos, da 
capacidade de interpretar, e resolver, problemas mate-
máticos, de outra índole pedagógica?  

O caminho não será, certamente, caraterizar as metas 
curriculares por conteúdos parcos, ou demasiado fa-
cilitadores da aprendizagem. Trata-se de manter uma 
exigência salutar na aprendizagem, mas com menos 
conteúdos (para que a criança tenha o devido tempo 
de os sistematizar) e com parâmetros de aprendizagem 
que vão de encontro ao perfil cognitivo normativo, de 
cada fase etária.

 Em entrevista ao Observador, Tom Oates, especialista 
em Educação no Reino Unido e responsável pela revi-
são do currículo nacional britânico, no governo de Da-
vid Cameron, explica que uma das grandes mais valias 
pedagógicas dos métodos asiáticos ,de ensino da mate-
mática, é a forma como é despendido muito mais tem-
po, em determinadas ideias, para se garantir, com maior 
probabilidade, que todas as crianças as compreendem. 
A forma como as tarefas são estruturadas, e focadas, na 
ideia de matemática concreta, é também, outro fator di-
ferenciador, nestes currículos. O Reino Unido associou 
estes contributos pedagógicos à sua revisão curricular.

Aproveitemos a oportunidade para repensar currículos!
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N
RENASCER A TERAPIA DA FALA…
EM TEMPOS DE COVID-19

especialidade de Terapia da Fala é uma consulta diferen-
ciada que presta acompanhamento a crianças, adultos e 
idosos, numa vasta área de diferenciação, seja a comunica-
ção, a linguagem, a fala, a deglutição, a motricidade orofa-
cial, entre outras. 

Em pleno estado de emergência devido ao covid-19, mui-
tas pessoas viram as suas consultas anuladas, seguindo as 
orientações da Direção Geral de Saúde (DGS).

MAIO será o mês de RENASCER… Renascer as consultas, 
a economia, os contatos sociais,… Tudo isto implica prudên-
cia, cautela e responsabilidade por cada um de vós e para 
com o outro. O distanciamento social é importante, mas 
considero que distanciamento físico seja a palavra mais ca-
lorosa, porque os contatos sociais continuam a ser realiza-
dos, mas de uma forma diferente. 

Para quem já foi a uma consulta de Terapia da Fala, sabe 
que é um local em que se primazia o contato, os afetos, o 
envolvimento parental ou interação com o adulto, cativan-
do para adesão à Terapia da Fala. Em boa verdade, a Terapia 
da Fala não atinge o seu sucesso sem pessoas, sem empa-
tia, sem sorrisos, porém, em tempos de COVID-19 temos 
de nos adaptar e reinventar, pois sabemos bem, conforme 
a ciência nos mostra que esta pandemia ainda está longe 
de terminar. 

Por um lado, com esta paragem brusca nos serviços labo-
rais, com o confinamento em casa e com a diminuição dos 
contatos sociais devido ao COVID-19, pais e crianças per-
maneceram mais tempo com casa. Se para uns uma dor 
de cabeça, para outros, uma forma de redefinir rotinas e 
estratégias para manutenção do desenvolvimento infantil. 
O facto de os pais terem mais disponibilidade (apesar de 
muitos estarem em teletrabalho), permite-os dedicar mais 
tempo, com qualidade, se bem orientados e interessados, 

neste processo, aos seus filhos. 

Muitos adultos receiam a procura de hospitais, apesar de 
serem os locais com planos de higiene mais efetivos nes-
te momento, porém é perfeitamente compreensível dado 
o medo e o receio que assola o país. Neste sentido, surge 
a TELETERAPIA, integrada na rede de teleconsulta visan-
do uma prática igualmente diferenciada, em que se usam 
ferramentas digitais com recurso chamada telefónica ou 
vídeo, possibilitando a prevenção, o acompanhamento e 
a avaliação dos pacientes, de forma diferente, mas igual-
mente, próximos, tendo por base um consentimento infor-
mado e a proibição de gravações ou fotografias ilícitas.

Já há alguns anos que, a Telemedicina tem vindo a ser uma 
prática clínica cada vez mais frequente, conforme referem 
várias entidades internacionais. No caso específico da con-
sulta de Terapia da Fala, a American Speech-Language-
-Hearing Association (ASHA) e o Committee of Speech 
and Language Therapists / Logopedists in the European 
Union. (CPLOL) recomendam Teleterapia ou também de-
nominada Teleprática, como opção válida e cientificamen-
te validada. Entenda que o uso das tecnologias nunca foi 
tão benéfico para um bem maior, a manutenção do estado 
de saúde, garantindo as condições de saúde pública, sen-
do que miúdos e graúdos (mais velhinhos também), estão 
progressivamente a ajustar-se a novas dinâmicas. Porém, 
nos mais pequenos, convém continuar a criar e monitorizar 
os tempos de permanência eletrónica.

Por isso, se necessita de fazer uma avaliação ou ter uma 
orientação especializada, não adie, e inicie a sua progra-
mação de consulta, nem que seja à distância de um clique, 
mas com a segurança e cautela necessária, em tempos de 
COVID-19.

Até breve. 
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REGRESSO AOS TRILHOS
Vivemos tempos nunca antes vividos. Vivemos infindáveis dias confinados a um espaço que se trans-
formou transversalmente num ambiente de trabalho, exercício físico e de descanso.
Agora finalmente, embora com muitas limitações, estamos a regressar ao ar livre e a fazer aquilo que 
mais gostamos. A trail-running.pt seleccionou alguns artigos para o tão desejado regresso aos trilhos.

FYKE
Boost T-Shirt

A Fyke Sports é uma marca nacional de vestuário 
desportivo, cujo foco é o desenvolvimento de pro-
dutos premium. O catálogo da marca inclui bonés, 
tiras de cabeça, palas, tubulares, manguitos, pu-
nhos, perneiras, meias, calções e t-shirts técnicas.
Os artigos da Fyke incluem, entre outras, mais-va-
lias como a compressão inteligente, o controle de 
odores e o cuidado e protecção natural da pele 
com Aloe Vera. A Boost T-Shirt é minimalista, leve 
e respirável para actividades de alta intensidade. É 
construída a partir de tecidos altamente técnicos 
e resistentes a odores.

PVP: 39,00 €
www.fyke.eu 

ZENSAH
Compression Leg Sleeves

A Zensah é uma marca norte-americana fundada 
em 2004, que acaba de chegar ao mercado na-
cional. São especialistas em acessórios e vestuário 
de compressão.
As perneiras são leves e feitas de tecido ultra 
macio da Zensah. São absorventes de humidade 
e anti-odor, o que significa que permanecerão 
secos e sem odores, mesmo nas condições mais 
difíceis.
As perneiras de compressão fornecem aos atletas 
suporte muscular, alívio de dores na canela e dimi-
nuição de fadiga. Melhoram também a circulação 
e recuperação muscular. 

PVP: 22,74 €
www.zensahsports.com

SCARPA
Spin Ultra

As Spin Ultra são um modelo da linha de competi-
ção da marca italiana, que vão de encontro a cor-
redores mais experientes e leves. Em distâncias 
menos longas podem também agradar a corredo-
res “menos” leves.
Alto desempenho, agilidade e capacidade de res-
posta com excelente amortecimento e proteção 
para longas distâncias e sessões de treino prolon-
gadas. 
Aderência a vários tipos de terreno com a sola Vi-
bram Megagrip Litebase.

PVP: 149,00 €
www.scarpa.net

ASICS
FUJITRABUCO Lyte

Estas sapatilhas da marca japonesa destacam-se 
pela sua versatilidade adaptando-se a vários tipos 
de corredores. 
Leves (250g/43EU), drop de 4mm, com aderên-
cia e excelente tracção. Excelente ajuste, pro-
porcionando um equilíbrio entre o conforto e a 
sensação de sentir o solo por baixo dos pés, não 
comprometendo o peso. Tecnologia Flytefoam 
para uma experiência de corrida confortável, com 
amortecimento durável e muito leve, e ao mesmo 
tempo, um bom nível de reactividade.
Ideais para corredores de nível médio, para todo 
os tipos de trilhos, mesmo para os terrenos mais 
técnicos.

PVP: 130,00 €
www.asics.com/pt

JOE-NIMBLE
NimbleToes TRAIL

As NimbleToes Trail são sapatilhas minimalistas de 
trail running. Possuem drop 0 e uma sola Vibram 
de 6mm. Destacam-se pela sua construção per-
feita, materiais de alta qualidade e durabilidade. 
Espaço extra para os dedos, o que confere uma 
sensação de extensão do próprio pé. Garantia 
de 36 meses. Palmilha removível Joe Nimble 
Bioactivede 4 mm com material antibacteriano 
absorvente de humidade para manter os sapatos 
frescos. Recomendamos a utilização da palmilha 
Flexitec, que se adapta à anatomia do pé e suporta 
movimentos naturais.

PVP: 174,90 €
www.joe-nimble.com 

CAMELBAK
Zephir Vest

O Zephyr Vest foi testado na edição de 2019 do 
UTMB, pelo atleta neozelandês Scottie Hawker, 
que conquistou o terceiro lugar na prova. Dese-
nhado para corredores de ultra-longa distância, 
o Zephyr Vest é ultra-leve e foi projectado com 
mapeamento corporal para uma ventilação ideal.
Há um bolso seguro para telemóvel, apito de se-
gurança e suporte para bastões. A hidratação é 
assegurada por dois frascos Quick Stow (500ml 
cada). O material ultraleve é tratado com o an-
timicrobacteriano Polygiene® para manter as 
bactérias afastadas. Também disponível na versão 
feminina.

PVP: 139,95 €
www.camelbak.com 
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Carta Dominante: A Roda da 
Fortuna, que significa Sorte.
Amor: Não fomente desacordos, 
está a atravessar uma fase em 
que poderá sentir-se só. Deite fora 
tudo o que o prejudica e tudo o 
que está a mais dentro de si.
Saúde: Esteja atento aos sinais 
que o seu organismo lhe dá.
Dinheiro: Pense bem antes de 
investir.
Pensamento positivo: Seja o 
primeiro a dar o exemplo!
Números da Sorte: 2, 4, 17, 23, 
25, 33 

Carta Dominante: 7 de Espadas, 
que significa Novos Planos.
Amor: Esforce-se por compreender 
melhor os pontos de vista e as 
necessidades da sua cara-metade. 
Lute, lute sempre... Lute para 
ser feliz!
Saúde: Prováveis problemas de 
fígado.
Dinheiro: Aquela casa no campo 
que tanto desejou, pode ser sua, 
pense nisso.
Pensamento positivo: Exercitar a 
arte de ser feliz é muito divertido!

Carta Dominante: 8 de Paus, que 
significa Rapidez.
Amor: A paixão não lhe está a 
dar a felicidade que esperava. 
Aprenda a trazer para a luz o 
melhor do seu ser!
Saúde: Tenha cuidado e não des-
valorize uma dor aparentemente 
insignificante.
Dinheiro: O seu empenho pode 
valer-lhe lucros inesperados. 
Pensamento positivo: Seja pacien-
te quando o comportamento dos 
outros não corresponder às suas 
expectativas.

Carta Dominante: Ás de Copas, 
que significa Perfeição.
Amor: Passará momentos muito 
divertidos com o seu par. 
Saúde: Procure fazer mais exer-
cício físico.
Dinheiro: Este período não lhe 
trará preocupações de maior.
Pensamento positivo: Que os 
seus mais belos sonhos se tornem 
realidade.

Carta Dominante: O Louco, que 
significa Novas Aventuras e 
Conhecimentos.
Amor: Demonstre com maior fo-
gosidade o quanto ama a pessoa 
que tem a seu lado. Seja o seu 
melhor amigo!
Saúde: Cuidado com os seus rins, 
pois andam um pouco frágeis.
Dinheiro: Poderá planear o desen-
volvimento de um projeto antigo.
Pensamento positivo: Que a 
verdadeira sabedoria reine no seu 
coração!

Carta Dominante: Valete de Espa-
das, que significa Intelecto.
Amor: Pode existir um clima de 
desacordo com a pessoa amada, 
mas descubra a imensa força e 
coragem que traz dentro de si!
Saúde: Esteja alerta a possíveis 
problemas de hipertensão.
Dinheiro: Fase pouco propícia. 
Pensamento positivo: Procure 
sempre o que é bom e belo dentro 
de si.

Carta Dominante: 4 de Paus, que 
significa Paz.
Amor: Reserve mais tempo para 
dedicar à sua relação amorosa 
pois a pessoa amada necessita da 
sua atenção. Viva o presente com 
confiança!
Saúde: Modere a sua alimentação.
Dinheiro: Controle a impulsividade 
nos gastos. 
Pensamento positivo: Viva a sua 
vida para que o seu exemplo pos-
sa servir de modelo aos outros!

Carta Dominante: 10 de Ouros, 
significa Prosperidade, Riqueza e 
Segurança.
Amor: Passará momentos muito 
divertidos em família. Que o amor 
esteja sempre no seu coração!
Saúde: Proteja-se, fortaleça o seu 
sistema imunitário fazendo uma 
alimentação equilibrada. 
Dinheiro: Este não é um período 
muito favorável para grandes 
gastos.
Pensamento positivo: A força do 
impulso está em si e só você pode 
criar as circunstâncias propícias à 
realização dos seus projetos.
Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 
22, 30

Carta Dominante: 6 de Espadas
Amor: Não seja tão crítico pois 
pode perder alguém que ama. Seja 
mais meigo e compreensivo.
Saúde: Dores nos membros 
inferiores e superiores. 
Dinheiro: O seu desejo de que 
tudo seja perfeito pode fazer com 
que os colegas percam a paciência 
consigo. 
Pensamento positivo: Viva cada 
dia como se fosse o último.

Carta Dominante: Valete de Paus, 
que significa Amigo, Notícias 
Inesperadas.
Amor: Voltará a encontrar o amor. 
Não perca a esperança e saiba 
esperar.
Saúde: Mantenha a calma.
Dinheiro: Se pretende fazer um 
negócio, informe-se bem pois 
esta não é a altura certa, seja 
prudente.
Pensamento positivo: Esteja 
aberto aos desafios que a vida lhe 
apresenta, aceite-os e enfrente-os 
com coragem.

Carta Dominante: O Papa, que 
significa Sabedoria.
Amor: Poderá ter uma discussão 
que o conduzirá a uma reflexão 
acerca do que quer para o futuro. 
Saúde: Atravessa uma fase 
tranquila neste campo.
Dinheiro: Poderão surgir investi-
mentos lucrativos, todavia, evite 
arriscar demasiado.
Pensamento positivo: Que a com-
preensão viva no seu coração!

Carta Dominante: 6 de Copas, que 
significa Nostalgia.
Amor: Não tenha receio de dizer 
a verdade, por mais que isso lhe 
custe. Seja verdadeiro, a verdade 
é eterna e a mentira dura apenas 
algum tempo.  
Saúde: Deve cuidar mais da sua 
mente e do seu espírito. 
Dinheiro: Este é um bom momento 
para por em marcha um projeto 
antigo.
Pensamento positivo: Seja honesto 
consigo próprio, não tenha receio 
de reconhecer os seus erros e 
traçar novas rotas de vida, só 
assim poderá alcançar a felicidade 
que tanto deseja e merece!

CARNEIRO TOURO GÉMEOS CARANGUEJO LEÃO VIRGEM 

BALANÇA ESCORPIÃO SAGITÁRIO CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES
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Eusébio Fertusinhos
AE Carlos Amarante

A
EM TEMPOS DE CRISE, APOSTA NA 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS AMARANTE

atual emergência de saúde pública de âmbito internacional con-
duziu a Organização Mundial de Saúde a classificá-la como uma 
pandemia, obrigando as autoridades nacionais a adotar medidas 
e regimes excecionais de contingência e de resposta à epidemia 
SARS-CoV-2 e à doença COVID-19.

Nesta calamidade, a educação e formação profissional não fo-
ram exceção ao responder a este desafio com um conjunto de 
medidas excecionais e temporárias. Foi com enorme rapidez e 
desenvoltura que as escolas implementaram o Ensino a Distância 
(E@D), criando ambientes de aprendizagem online, que foram 
indispensáveis para manter os alunos a aprender e em contacto 
com a escola. Foi também com grande empenhamento e profis-
sionalismo que os estabelecimentos de ensino tentaram assegu-
rar todas as condições de segurança para o início do regresso às 
aulas presenciais, a partir de 18 de maio.

Esta catástrofe também se fez sentir no processo de planeamen-
to e concertação das redes de oferta profissionalizante para o ano 
letivo de 2020/2021, designadamente dos Cursos Profissionais 
(CP), não permitindo dar sequência ao calendário de implemen-
tação previsto. Assim, tendo em conta a atual situação excecio-
nal, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação autorizou, 
por seu despacho datado de 29 de abril, a replicação da rede que 
se encontra em funcionamento em turmas de 1º ano no presen-
te ano letivo, nos estabelecimentos de ensino da rede pública e 
privada. Sem que haja aumento do número de turmas, pequenos 
reajustamentos e alterações são possíveis, por atualizações do 
Catálogo Nacional de Qualificações, por saturação do mercado 
de trabalho em determinadas ofertas formativas e por troca de 
turmas entre territórios limítrofes.

Naturalmente, os alunos e as suas famílias devem, neste regresso 
à escola, sentirem-se confiantes e acreditarem na fiabilidade das 
ofertas formativas disponibilizadas para o próximo ano letivo. No 
Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, apesar da vontade de 
inovar, mantemos a robustez da nossa proposta educativa e for-
mativa, consolidada num histórico e experiência de dezenas de 
anos a preparar os jovens para ingressar no trabalho e nas empre-
sas.

Nas últimas décadas, o mundo do trabalho tem evoluído num 
ritmo acelerado. As mudanças em curso fazem com que os  sis-
temas de Ensino e Formação Profissional (EFP) tenham um papel 
fundamental na capacitação dos jovens e adultos com as compe-
tências e qualificações necessárias para, simultaneamente, entrar 
no mercado de trabalho e gerir com sucesso as suas carreiras 
profissionais.

A demanda dos empresários pela “mão-de-obra qualificada” já 
vem de longa data e esta questão terá que ser resolvida através 
da qualificação dos jovens nas modalidades de ensino de dupla 
certificação. É reconhecido que um dos contributos do EFP é 
facilitar a entrada dos jovens nas empresas, o que se torna mais 
relevante sempre que a escolha de um curso profissionalizante 
tem em conta as necessidades de qualificações profissionais do 
território.

O ensino e formação profissional, ao permitir uma transição mais 
rápida para o mercado de trabalho, constitui uma solução para o 
desemprego jovem e o abandono escolar. Contudo, há ainda um 
enorme trabalho a realizar na promoção do ensino profissional 
e das diversas profissões. É fundamental continuar a intervir na 
sensibilização dos jovens e das famílias na dignificação de deter-
minadas atividades profissionais: trabalhar numa indústria meta-
lomecânica é tão interessante como trabalhar numa empresa de 
serviços. Geralmente, a indústria até proporciona empregos mais 
estáveis e a acumulação da experiência permite, naturalmente, a 
progressão na carreira. 

Atualmente, mais do que nunca, ao pensarmos no ensino pro-
fissional temos que triangular futuro, ensino e profissões porque 
vivemos num tempo inaudito: do teletrabalho.

No presente ano letivo no AE Carlos Amarante, os professores 
que lecionam no ensino básico estão em teletrabalho, a imple-
mentar o plano de ensino a distância que foi sendo consolidado. 

Naturalmente, vamos terminar o ensino remoto a 26 de junho, e 
por esta altura imensos jovens, que estão prestes a concluir o 3º 
ciclo do ensino básico, deparam-se com uma questão: E agora, o 
que vou fazer no ensino secundário? 

Tendo à sua frente todo um mundo de oportunidades, aproxima-
-se a hora de cada aluno, conjuntamente com a sua família, come-
çar a definir o seu percurso, selecionando as áreas de estudo que 
mais lhe interessam, dentro do enorme leque das que são dispo-
nibilizadas. Cada jovem deverá procurar o apoio dos psicólogos 
escolares, dos professores e dos seus familiares e amigos para 
esclarecer todas as dúvidas e indefinições que ainda persistam. 

Se te encontras perante este dilema, o Agrupamento de Escolas 
Carlos Amarante pode ser uma boa aposta, dado que tem mais 
de oito opções para frequentares o ensino secundário Além dos 
quatro cursos científico-humanísticos (Ciências e Tecnologias, 
Línguas e Humanidades, Artes Visuais e Ciências Socioeconómi-
cas), com uma riquíssima diversidade de disciplinas na matriz cur-
ricular que nos encontramos a enriquecer e na qual destacamos o 
Mandarim, tens ainda quatro cursos profissionais, de dupla certi-
ficação e de diferentes áreas de educação e formação (AEF) que 
vão desde as Ciências Informáticas, a Eletrónica e Automação, a 
Metalurgia e Metalomecânica e o Desporto. Assim, poderás es-
colher a tua entrada na vida ativa como: Programador/a de Infor-
mática, Técnico/a de Eletrónica, Automação e Comando, Técnico 
de Produção em Metalomecânica – variante de Programação e 
Maquinação e Técnico/a de Desporto, ou prosseguir estudos.

Posteriormente, se pretenderes frequentar um curso superior, 
salienta-se a alteração das condições de acesso para os alunos 
provenientes dos cursos profissionais. Cada instituição de ensino 
superior, no respeito da sua autonomia, poderá desenvolver con-
cursos tendo por base as notas e competências adquiridas pelos 
alunos, eliminando os examos adicionais. 

Esta medida pretende alargar a base social de participação no 
ensino superior, garantindo um processo efetivo de convergência 
com a Europa até 2030 e trilhando o percurso para atingir nesse 
ano um nível de 60 % dos jovens com 20 anos que participam no 
ensino superior e um nível de 50 % de diplomados na faixa etária 
dos 30-34 anos. Surge na sequência de uma recomendação da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE), de que o sistema de acesso ao ensino superior fosse re-
visto no sentido de se adaptar à diversidade de estudantes prove-
nientes do ensino secundário e de avaliar adequadamente o tipo 
de competências dos mesmos, eliminando a desigualdade que 
atualmente se verifica entre os estudantes que realizam o nível 
secundário na via científico-humanística e nas vias profissionali-
zantes. Foi finalmente removida a injustiça que obrigava aos alu-
nos do ensino profissional a realizarem exames em matérias que 
não faziam parte do seu currículo.

Certos de que farás uma aposta consciente, esperamos por ti em 
setembro para iniciares uma nova etapa na tua vida, plena de con-
fiança e sucesso!





João Manuel Esteves
Dias de Andrade
Diretor do Agrupamento de Escolas 
Alberto Sampaio
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A
O PASSADO PREPARA O FUTURO!
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBERTO SAMPAIO

comunidade do Agrupamento de Escolas Alberto 
Sampaio, bem como todo o País, experienciou re-
centemente tempos difíceis e exigentes. Somente 
a união em torno do ato educativo de pais, alunos, 
professores e pessoal não docente, tornou possível 
a adaptação e construção, de um momento para o 
outro e com sucesso, de novas realidades.

Subitamente, estivemos perante contextos suces-
sivos que não esperávamos, de todo, que pudes-
sem acontecer: num primeiro instante, ainda antes 
da suspensão letiva presencial, o desafio de ga-
rantir, num ambiente de sempre crescente inquie-
tude, que os quase três milhares e meio de alunos 
do Agrupamento podiam continuar a vir à escola 
e continuar a aprender em segurança e proteção; 
depois, numa segunda etapa, já após a suspensão 
letiva, a necessidade de montar uma estrutura  
que permitisse continuar a acompanhar, educar e 
formar esses três milhares e meio de crianças, jo-
vens e adultos à distância (a experiência obtida nos 
últimos anos e o investimento nas novas tecnolo-
gias foram essenciais!). Assim, num repente, novas 
aprendizagens foram feitas, aulas continuaram a 
ser dadas, agora remotamente, os alunos e famílias 
foram acompanhados, as avaliações realizadas, os 
espaços das escolas foram seguros e higienizados 
e toda a estrutura organizativa e administrativa do 
Agrupamento manteve-se, agora online. Fim atin-

gido recorrendo a um mínimo de elementos, so-
mente os incontornáveis, presente nos espaços fí-
sicos. A esses poucos, o reconhecimento - e neles, 
o reconhecimento a todos em Portugal -, que con-
tinuam a sair da segurança das suas casas e do con-
forto dos seus, garantindo a continuidade do bem 
de todos! Mas a reinvenção da escola não estava 
ainda terminada! A última fase, em que nos encon-
tramos agora, é a da volta à escola dos dois extre-
mos do percurso educativo a nosso cargo. Primeiro 
o retorno dos mais velhos, dos 11.º e 12.º anos dos 
Cursos Científico-Humanístico e dos Cursos Pro-
fissionais, depois os mais novos, com o Pré-Escolar. 
Tempo de reorganizar grupos, salas, entradas, ho-
rários e definir claras regras e procedimentos, que 
permitam que todos, alunos, professores e pessoal 
não docente, executem o ato educativo na maior 
segurança e tranquilidade possíveis!

Seja o próximo ano letivo, na totalidade ou em 
parte, lecionado de forma presencial, remota ou 
semipresencial, em b-learning , a serena capaci-
dade, demonstrada pelo vasto todo que constitui 
o Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, na 
construção das respostas a todos os desafios des-
critos, conduz-nos à certeza de que o próximo ano 
letivo, em tudo o que dependa desta comunidade, 
só poderá ser um sucesso!





EXTERNATO PAULO VI 
O Externato Paulo VI, face à pandemia, rapidamente se rein-
ventou de forma a garantir que os alunos e pais estivessem 
acompanhados pela escola, durante o período de confina-
mento. 
Dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança o colégio reabre a 
valência do Pré-escolar preparado para garantir que nesta 
nova fase as crianças estejam seguras, mas acima de tudo 
que tenham o direito de brincar!
Face à conjuntura pandémica atual, o Diretor Pedagógico,
Prof. Nelson Moreira, referiu que o Externato conseguiu 
“dar uma resposta de excelência, dentro das contingências 
e restrições impostas, e que foram muitos os Pais e Encar-
regados de Educação que felicitaram o Externato, quer na 
forma encontrada para comunicar com alunos e pais, através 
das plataformas virtuais, quer pela celeridade de resolução, 
no contorno desta adversidade”. No sentido de garantir o 
apoio psicológico necessário, o gabinete de psicologia do 
Externato tem desenvolvido sessões Webinar com os Pais e 
Encarregados de Educação, por um lado para que se sintam 
apoiados e por outro para que possam expor as preocupa-
ções sobre seus filhos nesta nova realidade de ensino. Nes-
tas sessões foram abordados os seguinte temas: 

- Como sobreviver a uma quarentena.
- Socorro! O meu filho está a fazer uma birra.
- Socorro! O meu filho não larga os videojogos.

Respondendo às exigências atuais da DGS e demais entida-
des, no que à higiene e segurança diz respeito, o Externato
Paulo VI aposta numa atitude proactiva e informada, para 
minimizar os impactos da pandemia, protegendo os seus 
alunos e profissionais. Tem, também, o seu Plano de Contin-
gência implementado para receber os seus alunos do Pré-
-escolar com toda a segurança, a partir do dia 01 de junho.

UMA ESCOLA DE REFERÊNCIA,
UM FUTURO DE SUCESSO!
O Externato dispõe de excelentes instalações como resposta
ao ensino e às atividades extracurriculares, nomeadamente
salas de aulas adequadas ao grau de ensino, biblioteca, salas
temáticas (laboratório de Ciências, Ed. Musical, Inglês, In-
formática, Ed. Visual e Ed. Tecnológica), recreios (parques 
infantis, campos de futebol, pátios), capela e auditório. O Ex-
ternato Paulo VI é um Estabelecimento de Ensino Particular,
fundado em 1970, sediado no centro de Braga. Funciona em
regime de Autonomia Pedagógica para todos os níveis de 
ensino (pré-escolar até ao 9º ano do ensino básico), com 522
alunos e 75 colaboradores. O Externato educa sob os ideais
da Congregação das Religiosas Escravas da Santíssima Eu-
caristia e da Mãe de Deus. Esta Congregação está posiciona-
da internacionalmente em 23 colégios nomeadamente em
Portugal, Espanha, México, Perú, Venezuela, Angola, Cabo
Verde e Timor Leste. 

Avenida Central, nº 101-103 · 4710-229 Braga · www.externatopaulovi.org
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SOMOS A ESCOLA DO FUTURO.
PREPARADA PARA EDUCAR PARA A VIDA!





eve lugar uma sessão de lançamento e promoção da ini-
ciativa “Skills 4 pós-Covid – Competências para o futuro”, 
promovida pela Direção Geral do Ensino Superior (DGES), 
no Auditório Nobre da Universidade do Minho, em estreita 
articulação com a OCDE, e em colaboração com as insti-
tuições de ensino superior e empregadores públicos e pri-
vados. No evento, esteve presente o Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, o Reitor da Universidade do 
Minho, Rui Vieira de Castro, e várias personalidades convidadas, entre as 
quais o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bra-
gança. O objetivo da iniciativa “Skills 4 pós-Covid – Competências para 
o futuro” é estimular uma rápida adaptação em práticas e abordagens de 
ensino, aprendizagem, trabalho e investigação que, agora mais do que 
nunca, se mostram decisivas para a forma como deverá ser encarado o 
ensino no futuro imediato, bem como no futuro de médio e longo prazo.  

Rui Vieira de Castro, na sua intervenção, relevou os novos desafios que se 
colocam à Universidade na era pós-Covid, e que passam por alterações 
do foro do emprego e da economia, o que faz com que seja necessário 
estreitar a ligação entre o Ensino Superior e o mercado de trabalho. O 
Reitor da UMinho disse ainda que a aceleração da transição digital, am-
biental e energética que se espera trará também um novo quadro de de-
safios para as instituições de Ensino Superior, mostrando-se convicto de 
que são necessárias soluções inovadoras que dotem os alunos de novas 
competências e instrumentos, não colocando de parte a realização de 
cursos de curta duração, em estreita colaboração com os empregadores. 
Segundo o Reitor, são estes projetos inovadores e socialmente relevantes, 
para a Universidade do Minho, prioritários e estratégicos. Manuel Heitor, 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, referiu ser importante 
um esforço coletivo, pois só dessa forma se encontrarão os caminhos mais 

adequados para a construção de uma sociedade mais bem preparada para 
reagir a crises como a que estamos a viver. Manuel Heitor considera que 
a questão crítica para o Ensino Superior é a capacidade de se adaptar as 
novas exigências de viver numa sociedade com risco. Ainda que não ab-
dicando da sua matriz intrínseca, as Universidades devem estabelecer um 
diálogo permanente com as empresas, que dê origem a uma inovação pe-
dagógica. Para Manuel Heitor, não se trata de olhar apenas para o Ensino a 
distância, pois “o processo de aprendizagem exige presença física”. Outro 
dos aspetos essenciais de uma nova abordagem para o Ensino, segundo 
o Ministro, é a criação de redes europeias, capazes de instituir uma nova 
cidadania de fronteiras mais alargadas. “O contexto de incerteza comba-
te-se com o conhecimento”, disse.

Universidade do Minho é a entidade portuguesa par-
ceira de um dos maiores estudos de avaliação do im-
pacto da COVID-19 na saúde da população mundial. 
O trabalho pretende ajudar a identificar os efeitos e 
os fatores que influenciam o impacto da COVID-19 no 
bem-estar físico e mental da população. Esta investi-
gação mundial envolve cerca de 200 investigadores 

de mais de 30 países, pretende inquirir mais de 100 mil pessoas de mais 
de 70 países e quer compreender que perfis de pessoas têm maior ou 
menor risco de ter problemas de saúde durante uma pandemia. O “Col-
laborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection 
Times” (COH-FIT) contará com a colaboração de dois investigadores por-
tugueses: Pedro Morgado (Escola de Medicina da UMinho) e Sofia Brissos 
(Centro Hospitalar de Lisboa). Através dos resultados das informações re-
colhidas com este inquérito, que pretende coletar dados de mais de cem 
mil participantes, os investigadores poderão ainda perceber quais são os 
fatores de proteção que podem beneficiar as pessoas e criarão programas 
de intervenção mais adequados para esta pandemia e para futuras pande-
mias que possam ocorrer. 

Este estudo conta com vários parceiros internacionais, como a Associação 
Mundial de Psiquiatria, a Associação Europeia de Psiquiatria e a organi-
zação de Prevenção de Doenças Mentais e Promoção da Saúde Mental 
do Colégio Europeu de Neuropsicofarmacologia, bem como várias uni-
versidades e associações de saúde nacionais. O projeto é liderado por 
Christoph Correll, professor na Escola de Medicina de Zucker (EUA) e na 
Charité – Universitätsmedizin (Alemanha), e Marco Solmi, professor na 
Universidade de Pádua (Itália) e no King’s College (Reino Unido). “Esta 

investigação, ao ser realizada em mais de 70 países, permitirá compreen-
der os impactos das diferentes medidas que foram tomadas em cada país, 
bem como a influência da existência de diferentes respostas públicas nes-
ta pandemia; os dados obtidos permitirão desenhar respostas de saúde 
mental que ajudem a prevenir os seus impactos, bem como a implemen-
tar programas de deteção precoce e tratamento”, refere Pedro Morgado. 
O COH-FIT será enviado em três fases: durante a pandemia; seis meses 
depois; e doze meses depois. Toda a informação é recolhida de forma anó-
nima e sujeita a consentimento informado. O inquérito está disponível em 
www.coh-fit.com/take-survey.

MANUEL HEITOR PEDE ESFORÇO COLETIVO 
PARA UM NOVO ENSINO DA ERA PÓS-COVID

UMINHO EM ESTUDO MUNDIAL PARA PERCEBER OS 
EFEITOS DA PANDEMIA NA SAÚDE DA POPULAÇÃO

T

A
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oi com uma imensa felicidade que a Ent’Artes- Escola 
de Dança recebeu a comunicação de que a sua aluna 
Ana Margarida Costeira, de 14 anos de idade, tinha en-
tre 534 candidatos, chegado ao top 20 de jovens baila-
rinos admitidos à segunda ronda da competição virtual 
que a marca SóDança está neste momento a promo-

ver. O “Just Dance” é um concurso que decorre em várias fases de 
apuramento e ao qual concorreram várias centenas de candidatos 
em diversos estilos de dança. Ainda no início deste ano letivo Ana 
Margarida tinha já alcançado, em conjunto com Afonso Ferreira, o 
Top 6 na exigente categoria de Pas de Deux na semi final italiana do 
maior concurso para jovens bailarinos do mundo, o Youth America 
Grand Prix (YAGP). Através do link  https://youtu.be/nEdFDy5BTRI 
da competição “Just Dance” o público pode votar na jovem bailarina 
portuguesa para que esta possa chegar ainda mais longe!

O trabalho árduo da jovem Ana Margarida irá levá-la ainda ao Ameri-
can Ballet Theater - ABT- uma vez que a aluna foi também seleciona-
da para o curso de verão da prestigiada escola dos Estados Unidos.

Para a Ent’Artes, e ainda em on-line, o trabalho continua a todo o va-
por sempre certa de que a imensa dedicação dos seus alunos, pro-
fessores e direção vale todo o esforço investido.  

eguindo o percurso que vem sendo hábito ao longo 
dos últimos anos a Ent’Artes- Escola de Dança conti-
nua a dar provas do trabalho de excelência que desen-
volve na formação dos seus estudantes. De estúdios 
encerrados e longe de uma constante azáfama, que só 
os jovens bailarinos e professores tão bem conhecem, 

o trabalho passou, sem ninguém prever, para as quatro paredes de 
casa. Ainda que se adivinhassem tempos conturbados e de incerte-
za, a vontade de continuar a dançar teve uma voz maior que a pan-
demia e fruto de uma rigorosa organização por parte da direção da 
Ent’Artes, professores e alunos rapidamente se adaptaram e levaram 
a sua rotina diária para os mais diversos espaços das suas habitações. 
Quartos, salas, e escritórios foram transformados e ocupados por 
barras e sapatilhas de pontas e os resultados não tardaram em che-
gar. Já com diversos prémios on-line desde o início da quarentena a 
escola “repete-se” e é novamente premiada com várias medalhas no 
concurso “Viva Dança On-line Competition”. A aluna Marta Barbei-
ro, em Juniores, alcançou uma medalha de prata e uma de bronze, 
com os seus solos de clássico e contemporâneo respetivamente e no 
mesmo escalão, a aluna Leonor Gonçalo obteve um honroso quarto 
lugar. No escalão intermédio foi a vez da aluna Diana Faria alcança-
rem uma medalha de ouro com o seu solo de contemporâneo e uma 
medalha de prata com o seu solo de contemporâneo. Neste escalão, 
e também em dança contemporânea e em solo, a Ent’Artes premiou 
ainda os alunos Núbia Veiga e Afonso Ferreira. A Ent’Artes acredita 
que a toda força de vontade e esforço dos seus alunos trará ainda 
mais motivos de orgulho e é com esta motivação como pano de fun-

do que continua a desenvolver um trabalho contínuo e variado so-
bre o qual tem sido, ao longo dos últimos dois meses, parabenizada! 
É já este sábado que a Ent’Artes receberá mais um grande nome da 
Dança em Portugal no “Ciclo de Masterclasses” que a nova Platafor-
ma Ent’Artes organiza. O trabalho on-line tem permitido ao público 
que já há muito também nos procurava poder conhecer a Ent’Artes 
uma vez que a adesão de alunos externos tem sido significativa.”

ANA COSTEIRA NO TOP 20 DO  “JUST DANCE 
VIRTUAL COMPETITION” E SELECIONADA 
PARA O CURSO DE VERÃO DO ABT!

ENT’ARTES CONTINUA A ARRECADAR PÓDIOS 
DANÇANDO ON-LINE!
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HISTORIAL DA EMPRESA
O SÁBIO DE LAGO

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

ÁREAS DE 
FORMAÇÃO 
CERTIFICADAS PELA DGERT:

“O SÁBIO DE LAGO” é uma enti-
dade formadora que desenvolve a 
sua atividade formativa no distrito 
de Braga. A empresa dedica-se ex-
clusivamente a atividades relacio-
nadas com a formação profissional 

e o acompanhamento pedagógico, contribuindo para 
o crescimento profissional, social e pessoal dos indi-
víduos. 
Desde a sua fundação, a entidade formadora “O SÁBIO 
DE LAGO”, é uma empresa que se tem pautado pela 
preocupação constante com os seus clientes, demons-
trando-o através do enorme investimento, tanto a nível 
económico como dedicação dos seus sócios gerentes, 
sempre com o intuito de bem servir, proporcionando 
excelentes condições de trabalho, a formandos, forma-
dores e colaboradores internos.
“O SÁBIO DE LAGO”, desde a sua fundação teve um 
crescimento exponencial, tanto a nível de instalações 
como de volume de formação executada. Mesmo ten-

do em conta que a nível de financiamentos para a for-
mação, a entidade pouco beneficiou, por ter concorrido 
apenas nos últimos dois anos do 3º quadro comunitário 
e as verbas já estarem praticamente esgotadas, de-
monstrou uma capacidade de investimento e dinâmica 
de divulgação que fez com que, mesmo em tempo de 
crise para o sector, se destaca-se como uma das dez 
melhores práticas a nível nacional, com certificação do 
IEFP.
Hoje a entidade “O SÁBIO DE LAGO”, conta com umas 
instalações próprias de alta qualidade e tem em média 
de 100 formandos por dia nas suas instalações, a fre-
quentar vários níveis de formação, tendo desde a sua 
criação, desenvolveu vários projectos de formação fi-
nanciada e não financiada em variadíssimas áreas, tendo 
executado um volume total de formação de 1.519,838 
horas, dividindo-se da seguinte forma:
Volume Formação Financiada: 700. 380 horas 
Volume Formação Não Financiada: 819.458 horas

090  Desenvolvimento Pessoal
145  Formação de professores de 
áreas disciplinares específicas
146  Formação de professores e 
formadores de áreas tecnológicas
213  Áudio-visuais e produção dos 
media
222  Línguas e literaturas estrangeiras
311  Psicologia
312  Sociologia e outros estudos
341  Comércio
343  Finanças, banca e seguros 
345  Gestão e administração
346  Secretariado e trabalho 
administrativo 
347  Enquadramento na organização/
empresa
481  Ciências informáticas
482 Informática na óptica do 
utilizador

521  Metalurgia e metalomecânica
522  Electricidade e energia
523  Electrónica e automação 
541  Indústrias alimentares
542  Indústrias do têxtil, vestuário, 
calçado e couro 
581  Arquitectura e urbanismo
582  Construção civil e engenharia 
civil
621  Produção agrícola e animal 
729  Saúde – programas não 
classificados noutra área de formação
762  Trabalho social e orientação
811  Hotelaria e restauração 
812  Turismo e lazer
815  Cuidados de beleza
850  Protecção do ambiente
851  Tecnologia de protecção do 
ambiente
862  Segurança e higiene no trabalho

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
(todos os níveis académicos);

Email: mlda@osabiodelago.com · Tel. 253 319 097 · 936 992 634 · Fax: 253 319 098
Urbanização do Bico, Bloco 3 R/C, Nº 20 · 4720-521 Lago

Amares-Braga

Atualmente a empresa é detentora das seguintes certificações:

DGERT
DGERT

ANACOM

ANACOM

ACT
ACT
IEFP

DRAPN

FNACC

0854/2013
1965/2015
S052903/2015
AH017686/2015
S052906/2015
AH017692/2015
0892015
211201003
C415023
248/A/2016

ITED PARA ENGENHEIROS E
ENGENHEIROS TÉCNICOS
ITUR PARA ENGENHEIROS E 
ENGENHEIROS TÉCNICOS
TSST B-LEARNING
THST B-LEARNING
FPIF B-LEARNING
DISTRIBUIÇÃO, VENDA E APLICAÇÃO 
DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR

ENTIDADES     CERTIFICAÇÃO                                      NÚMERO

A
Maria de Lurdes Almeida
Email: mlda@osabiodelago.com





MAIS DE 50 ANOS AO SERVIÇO DA 
EDUCAÇÃO E DOS NEGÓCIOS!

• g e r a l @ g a n d i a s . p t  • w w w. g a n d i a s . p t  • f a c e b o o k . c o m / p a p e l a r i a g a n d i a s

Com 57 anos de existência e a manter, desde sempre, o seu 
cariz familiar e uma gestão de proximidade, o Gandias é um 
espaço de referência da cidade de Braga e uma marca ícone 
para várias gerações. 

A oferta de qualidade e variada está pensada para todas as 
idades, desde o jardim-de-infância, passando pelo ensino bá-
sico, secundário e universitário, acompanhando famílias em 
todo o percurso escolar. Ir ao encontro das necessidades es-
pecíficas de cada etapa da vida é um desafio contante, desde 
a fundação desta empresa.

O Gandias é, também, especialista em material para particu-
lares e empresas, com um portefólio com uma vasta gama de 
produtos, em artigos de papelaria e escolares, belas artes e 
artes decorativas, material de escritório, consumíveis de infor-
mática, higiene e limpeza.

Ao longo destes anos, temos vindo aprender e a crescer, 
acompanhando a expansão do mercado e a inovação tecnoló-
gica. Estamos mais próximos dos clientes, com quatro pontos 
de venda em Braga. 



LOJA ONLINE, A NOVA APOSTA!

LOJA 1 – AV. CENTRAL
Av. Central, 116 – R/C
4710-229 Braga
Tel. 253 263 585
Fax. 253 218 455
Horário: 
2a a 6a - 9:00h às 19:00h
Sábados - 9:00h às 13:00h

LOJA 2 E ARMAZÉM - FERREIROS
Centro Empresarial de Braga,
Edificio D1
4705-319 Ferreiros - Braga
Tel. 253 621 823
Horário:
2a a 6a - 9:00h às 12:30h e das 14: 00h às 19:00h
Sábados das 9:00h às 13:00h

LOJA 3 – LAMAÇÃES
Av. António Palha, 37
(Junto à Farmácia de Lamaçães)
4715-213 Braga
Horário:
2a a 6a - 9:00h às 19:00h
Sábados - 9:00h às 13:00h

LOJA 4 – GANDIAS KIOSQUE
Praceta João XXI, Nº 10-A
(junto ao Hotel Mercure)
4715-036 Braga

O Gandias acaba de lançar a sua loja online, uma aposta feita há alguns anos e que, agora, faz ainda mais sentido. O 
design intuitivo e a facilidade de utilização permitem-nos uma experiência de compra muito agradável, com toda a 
comodidade. 

Nos tempos diferentes que vivemos, em precisamos de novas soluções para dar resposta às nossas necessidades, esta 
é a melhor solução para comprar o material que precisa! Se preferir, pode comprar online e recolher na loja. 
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