


20 ANOS A REALIZAR SONHOS! 

Faça-nos uma viagem guiada a estes últimos 20 
anos. O que mudou no mercado, como é que a Ver-
gadela se adaptou a essa mudança?
Nestes últimos anos assistimos a uma mudança bas-
tante significativa nesta área. Fomos percebendo que 
os espaços deixavam de ter interesse vistos apenas 
com elementos isolados, tais como uma cama, uma 
mesa de jantar, um sofá, etc e os clientes em nós bus-
cavam sim ambientes com os quais se identificavam, 
onde se sentissem bem e a funcionalidade imperasse. 
Percebendo o mercado e essa mudança a nossa filo-
sofia de trabalho rapidamente se reajustou até porque 
essa era já uma visão e uma antiga paixão.

Essa mudança aconteceu justamente quando co-
meçou a crise no imobiliário. 
Sim, é verdade, foi em 2009, podemos dizer que renas-
cemos em termos de filosofia e conceito de trabalho, 
paralelamente a um momento bastante complicado 
em que se instalou uma grave crise económico finan-
ceira em relação á qual, felizmente, conseguimos nos 
adaptar e superar, vendo os nossos sonhos, projetos e 
objetivos alcançados. A confiança dos nossos clientes 
mostrou que estávamos na direção certa, conseguin-
do crescer ano após ano. Em 2010, apostámos na in-
ternacionalização reforçando a nossa estabilidade e 
crescimento, conseguindo levar a nossa bandeira a 
vários países, nomeadamente, Espanha, França, Suíça, 
Luxemburgo, Angola e Moçambique. Paris é a capital 
europeia na qual estamos mais presentes, pois para 
além da rede de clientes que nos chegam através de 
recomendações, temos também dois representantes, 
os quais apelidamos de embaixadores da Vergadela 
interiores neste país e com os quais temos excelente 
parceria e relação.

O tempo que vivemos é o desafio mais exigente 
que a empresa está a viver? 
O tempo presente é sempre o desafio mais exigente 
e agora mais do que nunca pois de repente tivemos 

de nos adaptar a uma nova realidade e a saber viver, 
trabalhar, criar e a voltar a sonhar em pleno estado de 
pandemia. Numa fase inicial a preocupação maior foi 
preservar e proteger todos os nossos colaboradores, as 
suas famílias e a nós mesmos. Nada é mais importante 
que o bem-estar geral de todos os que nos rodeiam. 
Sem esse bem-estar nada tem valor. Entretanto, fomo-
-nos adaptando e gerindo os nossos projetos através 
de e-mail e videoconferência e quando há necessi-
dade de nos deslocarmos a algum espaço cumprimos 
todas as medidas de proteção e de segurança e até á 
data tudo correu da melhor forma. 

Qual o ponto forte da equipa Vergadela?
O nosso ponto forte é a união e a coesão da nossa 
equipa, é o viver um sonho comum que começou con-
nosco e que aos poucos fomos passando para cada 
um dos nossos colaboradores Todos eles são Verga-
dela interiores e a Vergadela interiores é um todo cujo 
património maior são os seus colaboradores e os seus 
clientes. Sentimo-nos imensamente privilegiados pois 
temos um Staff fantástico e clientes únicos e maravi-
lhosos. Sem dúvida alguma que dedicação, profissio-
nalismo e paixão por cada projeto são fatores dife-
renciadores da nossa equipa. É esta paixão que cada 
colaborador respira no seu dia-a-dia e que se reflete 
em cada projeto.

Quais os projetos futuros da Vergadela? Como 
perspetiva os próximos 20 anos?
Pretendemos continuar com a mesma linguagem e 
linha de pensamento, privilegiando sempre a nossa re-
lação com o cliente e tencionando a curto prazo poder 
acolhe-los num espaço único e distinto e é nesse sen-
tido estamos a trabalhar presentemente.
Quanto aos próximos 20 anos…que possamos conti-
nuar a crescer enquanto pessoas e profissionais, que 
continuemos a realizar sonhos, a fazer pessoas felizes 
e a viver esta paixão imensa que é a arquitetura e o de-
sign de interiores.

Foi no ano 2000 que surgiu uma das em-
presas mais surpreendentes do Minho. 

A Vergadela passou por várias transfor-
mações ao longo dos anos, aos poucos a 
diversidade dos seus produtos, serviços 
e a sua área de atuação foi evoluindo de 
forma a poder acompanhar as necessi-
dades do mercado e dos seus clientes, 
abraçando as áreas de arquitetura e de-
sign de interiores, decoração e mobiliário. 
Hoje, conta com uma equipa multidisci-
plinar capaz de abraçar qualquer desafio, 
seja residencial ou empresarial. Desde a 
simples renovação de um apartamento, 
moradia ou espaço comercial, ao acom-
panhamento de uma obra de raiz são de-
safios bem presentes no seu quotidiano.

A internacionalização foi e é outro mar-
co importante na sua história, levando a 
vários países o savoir faire português e 
minhoto, mas de caracter internacional. 
A dupla Isabel Oliveira e Francisco Alves 
são os rostos por detrás de uma marca que 
já é uma assinatura e garantia de criativi-
dade, arrojo e superação. Não se deixam 
levar pelo sucesso e pelo reconhecimen-
to: os principais valores dos dois empre-
sários continuam a ser a humildade e a 
ambição de melhorar todos os dias para 
além da gratidão e do respeito pelos seus 
clientes, algo de que não abdicam jamais.

Mudar para um novo espaço é o próximo 
passo, que marcará definitivamente os 
próximos 20 anos da Vergadela e a con-
cretização de mais um sonho e a aposta 
num novo desafio.



Le Corbusier dizia que a arquitetura é um estado 
de espírito e não uma profissão. Concorda? Acor-
da todos os dias com a intenção de fazer famílias e 
empresários felizes?
Estar aqui faz-nos felizes, este trabalho é uma paixão 
e só tem valor se for vivido enquanto tal. Temos de 
nos envolver, temos de nos apaixonar pelas pessoas, 
pelos projetos para que possamos criar algo verdadei-
ramente único e surpreendente. Quando aqui entra-
mos, entramos no nosso “mundo”, ficamos totalmente 
absorvidos com os projetos que temos em execução. 
É uma sensação única e extremamente gratificante, 
porque quando se gosta do que se faz tudo acontece 
de uma forma natural. Cada casa tem desafios diferen-
tes, surpreendentes às vezes. Dois apartamentos iguais 
acolhem pessoas diferentes, necessidades diferentes, 
visões de vida por vezes opostas. É aí que nós entra-
mos: personalizar espaços, criar ambientes que vão de 
encontro às necessidades de cada família ou empresa.

Ultimamente, a Vergadela tem feito um trabalho 
importante na região do Minho, no setor empre-
sarial, serviços e restauração. Pode falar-se em 
especialização da Vergadela nesse mercado es-
pecífico que, como sabemos, é bastante técnico?
Cada projeto empresarial, cada área de negócio tem 
a sua especificidade própria, os regulamentos aos 
quais está obrigada, as leis e uma série de caracte-
rísticas técnicas que são distintas em cada um dos 
casos e, assim sendo, existe todo um trabalho de 
backoffice para que o nosso projeto seja distinto e 
esteticamente belo, mas que acima de tudo seja fun-
cional e exequível.

O cliente valoriza a intervenção de profissionais 
na sua casa?
Cada vez mais…apesar dos nossos clientes serem 
pessoas bem formadas e informadas sentem neces-
sidade de um acompanhamento muito específico e 

profissional, algo que só alguém com o know-how de 
um profissional poderá oferecer.

E já tem clientes de segunda geração?
Sim já…e é extremamente gratificante esse reconhe-
cimento pois se nos procuram é porque fizemos um 
bom trabalho.

Sente que já criou a assinatura Vergadela, a mar-
ca distintiva que identifica, mas que também é 
um sinal de qualidade?
Sem dúvida alguma. A Vergadela interiores é já uma 
marca com patente registada. É algo que concebe-
mos com paixão e acerca de qual muito nos orgu-
lhamos pois se existe algo que distingue a Vergadela 
interiores é a qualidade dos seus produtos e serviços, 
pelos quais somos procurados e esperamos assim 
continuar a dizer: 

Rua de Pousada, 32
Tenões
4715-381, Braga
253 276 111
www.vergadela.pt
vergadela@vergadela.pt Vergadela Interiores

Vergadela Interiores, consigo em todos os momentos!
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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

o entrarmos neste período de desconfinamento, começaram 
a surgir várias campanhas para sensibilizar os consumidores a 
adquirem produtos nacionais e usufruírem de serviços de em-
presas e empresários portugueses. Chega a ser irónico que, por 
causa de uma pandemia, se perceba que afinal o que é nacional 
é mesmo bom (como diz o slogan da marca de massas) e que os 
portugueses oferecem um serviço de qualidade. Desengane-se 
quem pensa que o consumidor vai comprar só porque é portu-
guês; quem compra, fá-lo porque é bom.

Ainda assim, tem havido ao longo dos anos um excesso de des-
mazelo pelo produto nacional, que não se valoriza.

Primeiro, pelo fator preço. A entrada na União Europeia trouxe 
coisas boas, mas outras más. Os produtores externos produzem 
mais barato e podem vender no nosso país a preços que são im-
batíveis para os agricultores portugueses, por exemplo.

Depois, porque se pensa que a qualidade não é satisfatória. 
Temos de admitir que foi um erro crasso permitir que grandes 
empresas nacionais se limitem, agora, a conceber o produto e 
que subcontrate a produção na China ou noutro país de mão-
-de-obra barata e, muitas vezes, explorada ou infantil. Quando 
os portugueses fazem, fazem bem, e nem sempre há outros mo-
tivos para deslocalizar a produção a não ser …a ganância. A gali-
nha dos ovos de ouro acaba sempre por trazer problemas, como 
aconteceu ao João Pé de Feijão, que quis todo o ouro e acabou 
a fugir do gigante. Por sorte, não teve um fim trágico. Tem acon-
tecido isso a quem opta apenas pelo lucro em vez de ter projetos 
sólidos.

Em terceiro lugar, há a ideia de que o que é bom promove-se por 
si. Sim, até certo ponto. Na sociedade da informação, é impor-
tante estar sempre, mostrar-se, explicar porque o que temos é 
realmente bom. A presença digital é, prova-se agora, uma ne-
cessidade de qualquer empresa e produto, porque as novas ge-
rações ‘nasceram’ com o telemóvel nas mãos e as mais velhas já 
não o dispensam. Aliás, na Revista SIM temos feito esse trabalho 
de aproximação, com a criação de conteúdos digitais exclusivos 
e com uma visualização melhorada, assim como a colocação 
em milhares de locais dos nossos já famosos autocolantes, que 
permitem ver a nossa última edição com um simples apontar de 
smartphone para o qrcode.

Para terminar, só podemos dizer que o que é nacional é bom 
não é de agora. Se estamos a chegar aos 13 anos de existência, é 
porque há milhares de empresas portuguesas a fazer bem, com 
qualidade, que querem mostrar-se e conquistar o cliente mais 
exigente. 

NÃO É DE AGORA QUE O 
QUE É NACIONAL É BOM

A direção 
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Banco de Sangue do Hos-
pital de Braga registou, 
desde janeiro deste ano 
até ao fim de Junho, cerca 
de 3200 dádivas. Apesar 
da diminuição de dádivas 

registadas no período entre março e abril 
pela situação de pandemia vivida, o Banco 
de Sangue do Hospital de Braga continuou 
a receber dadores de forma diária, dando 
assim resposta às necessidades existentes. 
No mês de maio, o número de dadores e dá-
divas voltou a subir e, durante este mês de 
junho, tem havido uma presença significa-
tiva de pessoas que querem dar sangue ao 
Hospital.

Com uma equipa multidisciplinar, disponível 
ao público de segunda a sexta-feira (entre 
as  09h00 e as 13h00 | 14h30 e as 18h30), o 

Banco de Sangue continua a precisar que os 
dadores se desloquem ao Hospital de forma 
periódica, estando a ser  cumpridas todas 
as medidas preventivas para a segurança e 
proteção dos utentes e profissionais: reor-
ganização do espaço para manter o distan-
ciamento social, medição da temperatura 
corporal, uso obrigatório de máscara e de-
sinfeção das mãos.

Com uma média de 25/30 dadores por dia, 
o Banco de Sangue do Hospital de Braga 
conta com uma faixa etária predominante 
de dadores entre os 25 e os 44 anos, sendo 
que a doação de sangue pode ser feita pelas 
mulheres de quatro em quatro meses e pe-
los homens de três em três meses.

Para se ser dador de sangue, é necessário o 
cumprimento de critérios específicos, como: 
estar em boas condições de saúde, ter entre 
18 e 65 anos (até aos 60 anos se for uma pri-
meira dádiva) e ter, pelo menos, 50kg.

Em 2019, o Banco de Sangue esteve perto 
de se tornar autossuficiente na produção 
de componentes sanguíneos, mas mesmo 
assim são necessários dadores diários para a 
continuidade deste gesto solidário para com 
o outro. 

empresa barcelense Bara-
ta Garcia foi a responsável 
por reciclar milhares de ca-
checóis de apoio à Seleção 
Nacional, transformando-os 
em máscaras sociais. A cam-

panha «Dá a cara por esta causa!» tem como 
objetivo ajudar na luta contra os efeitos da 
pandemia Covid-19, com a receita angaria-
da a reverter para a Rede de Emergência do 
Banco Alimentar contra a Fome. Esta ação 
de solidariedade é promovida pela Fede-
ração Portuguesa de Futebol, em parceria 
com os CTT.

Trata-se de uma máscara social reutilizável, 
modelo EAGLE, composta por três cama-
das: a camada exterior é o reaproveitamento 
dos cachecóis; a camada interna, em TNT; e a 
camada junto ao rosto em algodão orgânico, 

ambas as matérias-primas com repelência à 
água, evitando a fixação de gotículas (maté-
rias certificadas pelo CITEVE). As máscaras 
passaram ainda por um processo individual 
de higienização com acabamento antimi-
crobiano, que evita e protege de microrga-
nismos, mantém a frescura e, acima de tudo, 
evita o odor que causam as bactérias e os 
fungos. Dispõe ainda de um clipe nasal, para 

melhor ajuste ao rosto, e um suporte auricu-
lar que permite regular o tamanho à medida 
de cada pessoa.

“A Barata Garcia conseguiu rapidamente 
ajustar-se ao mercado e produzir máscaras 
de proteção social e, associar-nos a este 
projeto é motivo de grande orgulho, não só 
pela vertente solidária, mas também pela 
componente ambiental. Além disso, esta-
mos a promover a produção nacional, o que 
nesta fase é de extrema importância. O fute-
bol e a Seleção Nacional movem multidões 
e fazem chegar os nossos produtos a todo o 
mundo”, referiu João Barata Garcia, CEO da 
têxtil de Barcelos.

Fundada em 1991, a Barata Garcia é uma 
empresa têxtil de Barcelos especializada na 
confeção de vestuário de homem, senhora, 
criança e bebé em private label.

BANCO DE SANGUE DO HOSPITAL DE 
BRAGA REGISTA 3200 DÁDIVAS

MÁSCARAS SOLIDÁRIAS DA SELEÇÃO 
NACIONAL DE FUTEBOL PRODUZIDAS 
POR EMPRESA DE BARCELOS 
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oram selecionadas 43 candida-
turas ao ‘ACTUM – Convocató-
ria Aberta de Projetos Artísticos 
2020’, um programa de apoio à 
criação e fruição artística pro-
movido pelo Município de Braga 

que visa apoiar criadores e artistas Bracarenses 
nas áreas da Música, das Artes Performativas e 
das Artes Plásticas e Visuais.

As duas medidas do “ACTUM – Convocatória 
Aberta de Projetos Artísticos 2020” contaram 
com um total de 59 candidaturas apresenta-
das entre 18 de Maio e 12 de Junho de 2020. 
Na ‘Medida 1 – Música e Artes Performativas’ 
foram apresentados 32 projetos, dos quais fo-
ram selecionados 20, e, na ‘Medida 2 – Artes 
Plásticas e Visuais’, dos 27 projetos submetidos 
foram aprovados 23. 

A vereadora da Cultura, Lídia Dias, considera 
que a primeira edição do ACTUM fica marcada 
pela criatividade e originalidade das propostas, 
“com abordagens e perspetivas ecléticas que 
procuraram debruçar-se sobre o contexto de 
mudança e de adaptação em que atualmente 
vivemos”.

Sendo uma das prioridades da Estratégia Cul-
tural Braga 2020-2030 apoiar a comunidade 
artística e criativa bracarense, Lídia Dias lem-
bra que “com esta convocatória pretendeu-se 
continuar o trabalho de valorização dos artis-
tas emergentes e profissionais que dinamizam 
culturalmente o Concelho”.

“Pretendeu-se também promover a fruição ar-
tística por parte de um público cada vez mais 
atento a todas as ofertas digitais diferenciado-

ras, ampliando a divulgação e o reconhecimen-
to das propostas artísticas e dos criadores que 
constituem a significativa e crescente comuni-
dade artística e cultural da Cidade”, acrescenta 
a vereadora. 

Com o “ACTUM - Convocatória Aberta de Pro-
jetos 2020”, o Município de Braga pretendeu 
patrocinar o desenvolvimento de reflexões, 
criações e projetos de artistas naturais ou re-
sidentes em Braga, atribuindo um apoio de 
€500 a cada projeto selecionado.

Com esta convocatória pretendeu-se lançar 
um desafio aos criadores bracarenses para exa-
minarem o contexto suscitado pelo Covid-19 e 
abordarem as consequências desta pandemia 
através da singularidade das suas perspetivas, 
da sua criatividade e expressividade artísticas. 
Os artistas e criadores bracarenses correspon-
deram ao desafio e, em menos de mês, conce-
beram e submeteram 59 projetos de diferentes 
áreas e expressões artísticas.

Após a análise das memórias descritivas e dos 
portfólios de cada criador, todas as candida-
turas foram avaliadas tendo em consideração 
a qualidade da proposta, a correspondência 
ao tema proposto e também a sua adequação, 
originalidade e criatividade, por duas equipas 
de júri presididas pela vereadora da Cultura, 
Lídia Dias.

Os projetos apresentados à medida ‘Música e 
das Artes Performativas’ foram avaliados por 
Paulo Brandão (diretor Artístico do Theatro 
Circo) e por Luís Fernandes (diretor de pro-
gramação do gnration); e, na medida ‘Artes 
Plásticas e Visuais’, por Helena Mendes Pereira 

(curadora e diretora geral da zet gallery) e Mi-
guel Bandeira Duarte (diretor do Museu No-
gueira da Silva).

Projetos com apresentações online

Os 20 projetos aprovados na área da Música e 
das Artes Performativas, contemplando diver-
sos estilos musicais e o cruzamento interdisci-
plinar de diversas expressões performativas, 
serão partilhados com o público através da pá-
gina Facebook do Município de Braga, a partir 
da segunda quinzena de Julho, com a periodi-
cidade de duas apresentações semanais, de-
correndo a transmissão das várias propostas 
até à primeira quinzena de Setembro. Nesta 
medida foram distinguidos, devido à singula-
ridade e excecionalidade artísticas, os projetos 
propostos por Harawi Ensemble, Luciano Bar-
celos de Mello e St. James Park.

Na segunda medida, direcionada para a área 
das Artes Plásticas e Visuais, serão apoiados 
23 projetos, nas áreas da pintura, da fotografia, 
do vídeo e da escultura, que serão desenvolvi-
dos durante os meses de Julho, Agosto e Se-
tembro. As obras produzidas serão integradas 
numa exposição que decorrerá em Dezembro 
de 2020 na galeria municipal Casa dos Crivos 
e numa plataforma de arte online. A exposi-
ção contará com o apoio curatorial de Helena 
Mendes Pereira, diretora geral e curadora da 
zet gallery, que reunirá já na primeira semana 
de Julho com todos os artistas selecionados.

A listagem dos projetos selecionados está dis-
ponível para consulta através do seguinte link: 
https://bit.ly/38g1jn3

MUNICÍPIO DE BRAGA SELECIONOU 
43 CANDIDATURAS AO PROGRAMA DE 
APOIO À CRIAÇÃO ARTÍSTICA
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al como uma viagem que aca-
bamos de fazer e que nos leva 
a pensar na próxima, assim sur-
gem os projetos solidários na 
cabeça de Fernanda Santos, 
metáfora que utilizou na nossa 

conversa. “Este projeto estava pensado há mui-
to tempo. A ideia era um movimento ou uma 
fundação que agregasse um conjunto de em-
presas solidárias para apoiar quem precisa. Com 
o aparecimento da pandemia, achámos que era 
o momento certo. Contactei três empresas, a 
ItVintage, que é o parceiro tecnológico do pro-
jeto, o Grupo Bernardo da Costa e a Costeira – 
Engenharia e Construção, que aceitaram o nos-
so repto de imediato. Essas empresas alocaram 
uma pessoa para trabalhar no projeto”, explica 
a promotora do projeto. “Numa fase inicial, o 
objeto do Doar e Cuidar é agregar as empresas 
de Braga num movimento solidário. Com o sur-
gimento da pandemia, abrimos a possibilidade 
de doação a qualquer pessoa singular, através 
do Paypal e Transferência Bancária. Passado o 

estado de emergência, começámos a focar-nos 
nas empresas. Estamos a convidar as empresas 
de Braga para se juntarem ao projeto, para fazer 
de Braga um concelho solidário”.

A quem se destina? 

Este movimento solidário pretende apoiar 
IPSS do concelho de Braga, sendo seleciona-
das 10 instituições inicialmente, às quais de 
vão acrescentar mais. Tal como está descrito, a 
organização recebeu diversos pedidos de aju-
da provenientes das instituições de 3ªidade, 
nomeadamente no que se refere a recursos 
humanos, EPIs (equipamentos de proteção in-
dividual), bens alimentares, produtos de higiene 
e melhoria das condições de acomodação dos 
colaboradores, uma vez que passam a realizar 
turnos contínuos semanais ou quinzenais. “Te-
mos como meta a angariação de 50 mil euros, 
verba que será distribuída pelas IPSS. É um 
apoio monetário, para que possam responder 
às necessidades, estando a direção obrigada a 
entregar-nos as faturas do material ou serviços 

no qual o dinheiro foi gasto”, assegura Fernanda 
Santos. 

Naturalmente, as empresas que doarem dinhei-
ro recebem um recibo de donativo, com uma 
majoração de 40%, que poderá ser remetido 
para a contabilidade - que é um benefício muito 
interessante. 

É mais uma ajuda, não ‘a’ ajuda

Este projeto não tem como intenção substituir-
-se a alguém, como a Segurança Social, mas an-
tes ser um alívio para as mais que estranguladas 
contas das IPSS. “O valor que a Segurança So-
cial e as famílias pagam não chega. Há imenso 
problemas de tesouraria nos lares, ainda mais 
agora com a obrigatoriedade de aquisição de 
material de proteção por causa da pandemia. 
Mais: em horas extras que os colaboradores 
dão e têm de ser pagas, naturalmente, as IPSS 
gastam um valor exorbitante por mês. Hoje, o 
projeto está vocacionado para lares, embora 
esperamos poder abrir o âmbito futuramente”, 
garante a responsável. 

EMPRESAS DE BRAGA
JUNTAS PARA APOIAR IPSS’S

T

DOAR E CUIDAR

Regularmente, Fernanda Santos, Dire-
tora Técnica do Grupo Gomes dos San-
tos (constituído pela Farmácia Martins, 
Farmácia Alvim, Farmácia Gomes, Orto-
pedia Apoio Total e Pharma UM) cria um 
projeto de apoio social, de cariz solidá-
rio, com intenção de envolver a comuni-
dade. Não só as pessoas, mas também as 
empresas e a instituições, como foram 
exemplo o “Braga Solidária até à Medu-
la”, “Gala solidária da PSP” ou o “Braga 
educa para a psoríase”. Neste contexto, 
surgiu o Doar e Cuidar, um projeto que 
se adaptou às contingências da pande-
mia e que está prestes a ajudar os pri-
meiros lares, principais beneficiários 
deste projeto.
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Necessidade obriga a antecipar donativos

Com as necessidades urgentes identificadas em 
algumas IPSS, o Doar e Cuidar pretende come-
çar a distribuir já o dinheiro disponível pelas ins-
tituições e não apenas quando se chegarem aos 
50 mil euros, que era o objetivo inicial. Quando 
se obtivesse esse valor, recomeça o processo 
de angariação e acrescentam-se mais 10 insti-
tuições para serem apoiadas. “Vamos começar 
a distribuir o dinheiro já no início de Julho para 
responder às necessidades das IPSS que nos 
têm chegado. Esperamos conseguir juntar um 
grande conjunto de empresas para termos mais 
instituições apoiadas, futuramente”, finalizou a 
responsável. Se quiser apoiar ou saber mais infor-
mações, enquanto particular ou empresa, pode 
visitar: doarecuidar.pt (pode doar diretamente 
no canto superior direito do site) ou por mail para 
info@doarecuidar.pt, ou ainda no Facebook: 
www.facebook.com/doarecuidar .

AS PRIMEIRAS 10 
INSTITUIÇÕES 

APOIADAS

Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Vale D’Este

Associação de Reformados, Pensionistas e Ido-
sos de Vale d’Este foi criada para cuidar de idosos 
e apoiar as famílias. Esta Instituição Particular de 
Solidariedade Social, nasceu do espírito volunta-
rioso de Deolinda Machado, tendo sido fundada 
institucionalmente em 1993, em Celeirós. 

Centro Social P. David de Oliveira Martins

O Centro Social P. David de Oliveira Martins, é 
uma Instituição de Solidariedade Social que nas-
ceu no início da década de cinquenta dando pro-
tecção e abrigo a crianças órfãs, pobres e aban-
donadas e auxiliando os idosos nos últimos anos 
de vida. Foi oficializada em 26 de Novembro de 
1958 por despacho de sua Exa. o Senhor Ministro 
da Saúde e Assistência publicado no Diário do 
Governo III Série nº 286 de 9 de Dezembro de 
1958.

Asilo de São José

O Asilo de S. José, Instituição Particular de Soli-
dariedade Social (IPSS) é a mais antiga do Con-
celho. Esta IPSS, fundada em 1850 e situada na 
freguesia de S. Vicente, dispõe da valência de Lar, 
desenvolvendo um trabalho muito importante 
em prol dos que mais necessitam. O Asilo de S. 
José procura “dignificar” a vida de todos os uten-
tes que recebe, muitos deles de classes econó-
micas e sociais baixas, procurando receber todos 
de igual forma.

Centro Comunitário De São Martinho De 
Dume

O Centro Comunitário de S. Martinho de Dume, 
situado em Dume, no concelho de Braga, é uma 

IPSS que apoia os cidadãos desde 1998. Atual-
mente tem em funcionamento as respostas 
sociais de Serviço de Atendimento e Acompa-
nhamento Social (SAAS), Serviço de Apoio Do-
miciliário (SAD) e Centro de Atividades de Tem-
pos Livres (CATL). 

Centro Cultural e Social de Santo Adrião

O Centro Cultural e Social de Santo Adrião é uma 
instituição particular de solidariedade social, sob 
a forma de associação, sem fins lucrativos, regida 
pelas disposições da lei aplicável e, em especial, 
pelos presentes estatutos. Enquanto IPSS, tem 
como missão o apoio social à comunidade e as-
sociados, em todas as fases das suas vidas, com 
relevância para a infância, juventude e terceira 
idade. O utente é a principal razão da existên-

cia da Instituição, e tudo é feito a pensar na sua 
satisfação, através da oferta de um conjunto de 
serviços sociais, desportivos e recreativos. O 
CCSSA tem como missão principal satisfazer ne-
cessidades de socialização, realização, afirmação 
pessoal e de procura de novas oportunidades, 
apresentadas por parte dos utentes. 

Centro Social de São Lázaro

O Centro Paroquial de Fraternidade Cristã e de 
Solidariedade Social de São Lázaro ou Centro 
Social da Paróquia de S. Lázaro, é uma Institui-
ção Particular de Solidariedade Social (I.P.S.S.), 
segundo o decreto-lei nº 119/83. O Centro So-
cial comporta várias valências que vão desde a 
Infância, que dispõe de serviços de Creche, Jar-
dim-de-infância e Centro de Atividades de Tem-
pos Livres (CATL), distribuídos por vários Pólos; o 
apoio à Terceira Idade, dispondo de serviços de 
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário; o traba-
lho com doentes portadores do HIV, na valência 
do CRIAS; Apoio Domiciliário e Atendimento Ex-
terno e ainda a UBATI - Universidade Bracarense 
do Autodidata e da Terceira Idade. Recentemen-
te, por necessidades crescentes da nossa comu-
nidade, criamos a Cantina Social, a funcionar nas 
instalações do Centro Social de S. Lázaro, na Rua 
Sá de Miranda.

Associação de Solidariedade Social São Tia-
go de Fraião

A Associação de Solidariedade Social S. Tiago de 
Fraião é uma IPSS que foi fundada em 1997 e tem 
a sua sede na Freguesia de Fraião, mais precisa-
mente na Av. Dr. Francisco Salgado Zenha, em 
Braga. Destinada a dar apoio social a doentes e 

à terceira idade, esta Associação tem, como va-
lências, internamento de doentes, centro de dia 
e apoio domiciliário.

Centro Social Paroquial de Sobreposta

O Centro Social Paroquial de Sobreposta, inte-
grado na “União Distrital das Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social de Braga”, é uma 
entidade de reconhecido interesse público, sem 
caráter lucrativo, onde o bem estar das crianças 
e dos idosos está sempre em primeiro lugar. O 
trabalho desenvolvido e as metas que já foram 
alcançadas só têm sido possíveis com os apoios 
das entidades oficiais e com a colaboração de-
sinteressada de alguns que fazem do voluntaria-
do e da dedicação aos outros uma componente 
importante da sua vida.

Este Centro é uma IPSS (Instituiçăo Particular 
de Solidariedade Social) que coloca ao dispor da 
Comunidade as Respostas Sociais de Estrutura 
Residencial Para Idosos (ERPI), Serviço de Apoio 
Domiciliário (SAD), Centro de Dia (CD), Centro 
de Actividades de Tempos Livres (CATL) e Cre-
che.

Lar Conde de Agrolongo

Somos uma IPSS (Instituição Particular de Soli-
dariedade Social) de natureza associativa, que 
tem como objectivo primordial, e única valência 
actual, o internamento de pessoas idosas de am-
bos os sexos, como Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas. Estamos na Praça Conde de 
Agrolongo, nº 120, Braga, em pleno centro his-
tórico. As instalações do Lar foram construídas 
no início do século XX, por ordem e a expensas 
do grande benemérito José Francisco Correia, 
Conde de Agrolongo.

Patronato de São Pedro de Maximinos 

O Patronato de S. Pedro de Maximinos consti-
tuiu-se com a missão de acolher e prestar cui-
dados às crianças e às famílias mais carenciadas 
da comunidade, contribuindo para a sua inclu-
são social. Nesse sentido, pretende assumir um 
papel central na aglutinação dos esforços das 
empresas e das famílias, que lhe permita dar res-
posta eficiente a todas as situações de carência 
detetadas na comunidade oferecendo uma res-
posta integrada a nível de creche, jardim-de-in-
fância/ pré-escolar, centro de dia e serviço de 
apoio ao domicílio.
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Executivo Municipal de Bra-
ga já apreciou e aprovou por 
unanimidade a proposta de 
alteração ao Plano Director 
Municipal (PDM) para a área 
das Sete Fontes e respectivo 
Plano de Urbanização, docu-

mentos que serão posteriormente sujeitos a uma 
ampla discussão pública. Para o vereador Miguel 
Bandeira, este é um “momento determinante no 
processo que levará à execução do tão ambiciona-
do Parque das Sete Fontes”.

Miguel Bandeira sublinha que o processo de “sal-
vaguarda e a preservação das Sete Fontes decor-
reu de um intenso processo de participação pú-
blica”. “A própria classificação como Monumento 
Nacional, em 2011, foi resultado de uma dinâmica 
cidadã ímpar, iniciada no final da década de 90. 
Desde 2013 que este processo tem sido motivo de 
empenho por parte deste executivo e pretende-
mos que continue a ser transparente e participa-
do”, salienta o vereador.

Com a alteração ao PDM, o Município de Braga 
assegura a concretização do Parque das Sete Fon-
tes e o seu usufruto pela população, assumindo-o 
como uma componente de uma vasta ocupação 
florestal que penetra na Cidade. A Autarquia ga-
rante, igualmente, a organização da colmatação 
urbana de enquadramento do Parque, estabele-
cendo “portas” de entrada e uma frente edificatória 
que o valorize, estimule a sua vivificação e aumente 
a sua utilização e segurança.

Para o vereador Miguel Bandeira, todo o desenho 
proposto surge com a preocupação de proteger 
o sistema naturalizado do lugar onde as referên-
cias de intervenção já estão definidas pela história 

e pela natureza. “O projecto procura assegurar a 
conservação e valorização do monumento nacio-
nal; a salvaguarda da adução de água ao monu-
mento e a gestão das águas pluviais, drenagem 
encaminhamento e retenção”, explica, notando 
que “o procedimento de alteração ao PDM tem em 
consideração os pareceres favoráveis das entida-
des competentes, cujas observações foram devi-
damente ponderadas e acolhidas”.

O Plano de Urbanização das Sete Fontes, elabo-
rado pelo conceituado urbanista Jorge Carvalho, 
assegura salvaguarda e valorização do sistema de 
abastecimento de águas à Cidade do século XVIII, 
classificado como Monumento Nacional desde 
2011.

Este documento orienta toda a vertente urbana de 
enquadramento do parque, estabelecendo portas 
de entrada e uma frente edificatória que valoriza 
o Ecoparque, estimula a sua vivência e utilização. 
O plano vai estabelecer uma relação mais funcio-
nal entre as Sete Fontes e os núcleos envolventes, 
nomeadamente com a freguesia de Gualtar, com 
o hospital, Areal/Alegria, Areal de Baixo e Areal de 
Cima, qualificando a malha urbana envolvente e 

definindo uma frente de parque capaz de o dina-
mizar e qualificar.

Discussão Pública alargada decorre até 30 de 
Setembro

A discussão pública da alteração ao PDM para a 
Área das Sete Fontes e a discussão pública do 
Plano de Urbanização terá início cinco dias úteis 
após a publicação do aviso em Diário da Repúbli-
ca, terminando a 30 de setembro de 2020. Será, 
por isso, um prazo superior ao legalmente imposto 
com o objectivo de promover uma discussão am-
pla e abrangente entre a sociedade Bracarense.

Com um inequívoco valor patrimonial, cultural 
e ambiental, o Complexo Monumental das Sete 
Fontes tem sido alvo de inúmeras diligências por 
parte do Executivo de Ricardo Rio com vista à sua 
recuperação, promoção e valorização.

Dos procedimentos realizados destaque para a 
suspensão do PDM em 18 de fevereiro de 2014 e o 
estabelecimento de medidas cautelares preven-
tivas; a anulação do espaço canal previsto para o 
lanço da EN103 – Variante de Gualtar, entre o Nó 
do Hospital e o Nó Norte (Nó do Fojo), que colo-
cava em risco a integridade do monumento.

De assinalar ainda a intervenção de restauro, que 
mereceu uma Menção Honrosa no âmbito do 
Prémio IHRU 2015; a conclusão dos Estudos Ar-
queológicos, em fevereiro de 2015, e, em Março 
de 2016, a conclusão dos Estudos Hidrogeoló-
gicos; o arranjo e musealização da Mina do Dr. 
Amorim, realizada em conjunto com o Hospital 
de Braga; e a classificação da área no âmbito do 
Plano Director Municipal como espaço verde de-
limitado por Unidade Operativa de Planeamento 
e Gestão.

MUNICÍPIO DE BRAGA DÁ MAIS UM 
PASSO DECISIVO PARA EXECUÇÃO DO 
ECOPARQUE DAS SETE FONTES

O
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Município de Braga acaba de 
lançar a segunda edição do 
Prémio Municipal de Rea-
bilitação Urbana – ‘Reabilita 
Braga’, uma iniciativa que visa 
distinguir as boas práticas de 
reabilitação urbana e premiar 

a investigação académica realizada nesta área. As 
pré-candidaturas decorrem entre os dias 4 de Ju-
lho e 4 de Setembro, através do portal reabilitabra-
ga.pt.

Para Miguel Bandeira, vereador que tutela a Rege-
neração Urbana, este Prémio procura “reconhe-
cer as melhores intervenções de salvaguarda do 
património edificado”. “O Prémio Reabilita Braga’ 
representa um estímulo a todos os intervenien-
tes, sejam eles promotores, projectistas e investi-
gadores, na valorização continuada dos recursos 
culturais urbanos que temos, na minimização dos 
impactos ambientais no território e, mais do que 
tudo, um apelo à inversão do arruinamento do edi-
ficado com valor patrimonial e ao potenciamento 
dos nossos Centros Históricos”, explica o vereador. 
Miguel Bandeira lembra ainda que esta iniciativa 
visa promover a divulgação de intervenções exem-
plares, a valorização das técnicas e dos materiais 
tradicionais de construção que, segundo refere, 

“constituem uma inequívoca forma de preservar 
o nosso modo de saber fazer e de dar oportuni-
dade de trabalho aos que laboram nestas áreas”.  

Com o apoio da revista ‘Vida Imobiliária’, o prémio 
Reabilita Braga divide-se nas categorias de ‘Edifi-
cação’ e de ‘Investigação. A categoria ‘Edificação’ 
encontra-se subdividida em duas modalidades: 
Obra de construção – as obras de criação de no-
vas edificações inserida em Área de Reabilitação 
Urbana legalmente constituída; e obra de restauro 
e de reabilitação – considerada como intervenção 
em espaço público e/ou em edifícios, localizada no 
território municipal, que respeite as características 
arquitectónicas e patrimoniais da estrutura pré-
-existente e valorize a sua história e identidade.

Já a categoria de ‘Investigação’ inclui trabalhos 
académicos (teses de mestrado, doutoramento e 
“papers”), desenvolvidos em universidades portu-
guesas sobre temas da reabilitação urbana e cujo 
objecto de estudo seja (ou esteja localizado) no 
Concelho de Braga.

Os prémios têm o valor de 5.000 euros para a cate-
goria de ‘Investigação’. Na categoria de edificação 
o júri atribuirá prémios no valor de 5.000, no caso 
da sub-categoria nova edificação, e de 10.000 eu-
ros, para a sub-categoria reabilitação e restauro. O 
regulamento está disponível no portal reabilitabra-
ga.pt ou em www.cm-braga.pt. Mais informações 
podem ser obtidas através o e-mail reabilita.bra-
ga@cm-braga.pt.

Município de Braga, com o 
objectivo de fomentar o de-
senvolvimento do ensino da 
dança e da música no Con-
celho e de permitir uma uti-
lização activa e participativa 
das instalações do Mercado 

Cultural do Carandá, celebrou com a Arte Total 
– Centro de Educação pela Arte e com o Conser-
vatório Bomfim, tutelado pela Fundação Bom-
fim, um protocolo de colaboração de onde resul-
ta a atribuição de Bolsas de Estudo para aulas de 
Dança e Música, respectivamente, a estudantes 
do ensino público, residentes no Concelho de 
Braga.As bolsas correspondem à frequência de 
aulas durante o ano lectivo 2020/2021 nas ins-
talações das duas escolas reconhecidas pelo seu 
valor artístico e pedagógico e sediadas no Mer-
cado Cultural do Carandá.

O processo de candidatura decorre até ao dia 
06 de Julho, devendo os interessados remeter 
a sua candidatura ao Balcão Único da Câmara 
Municipal de Braga, via correio postal ou através 
do email: municipe@cm-braga.pt Os formulá-
rios e as normas de candidatura encontram-se 
disponíveis no site do Município em: https://bit.
ly/37G5xEl

MUNICÍPIO DE BRAGA LANÇA NOVA EDIÇÃO 
DO PRÉMIO DE REABILITAÇÃO URBANA

MUNICÍPIO ATRIBUI BOLSAS DE ESTUDO 
PARA AULAS DE DANÇA E MÚSICA

O

O

Para mais informações está disponível o seguinte endereço electrónico: cultura@cm-braga.pt.
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Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Guimarães subli-
nhou a vontade expressa de 
assinalar o dia 24 de Junho 
como o primeiro dia da Na-
ção de Portugal, com uma 
mensagem ao País, numa ce-

rimónia em que o Governo esteve representado 
pela Secretária de Estado Adjunta e do Patrimó-
nio Cultural. O momento mais solene da sessão 
foi a distinção Profissionais de Saúde, Voluntá-
rios e ainda Profissionais dos Serviços Essenciais. 
“A Cultura em Guimarães é feita de pessoas que 
valorizam o seu passado, mas que não abdicam 
de um olhar mais distante, em busca de outras 
formas de olhar a realidade”, salientou Domingos 
Bragança na sua intervenção. “De Guimarães, 
que sempre celebrou o espírito da Batalha de São 
Mamede, incito os Portugueses a exaltar connos-
co o legado da “Primeira Tarde Portuguesa” e da 
sua mensagem primordial: com união e compro-
misso coletivo foi possível gerar um país; com a 
mesma união e compromisso seremos capazes 
de enfrentar e vencer os novos desafios, como em 
tantos outros momentos destes quase 900 anos 
de história, proclamando, uma vez mais, a nossa 
capacidade para decidir que futuro queremos e 
que território legaremos aos vindouros”, consta-
tou ainda Domingos Bragança. O Presidente da 
Câmara fez questão de lembrar o atual período 

de pandemia, numa alusão às “novas batalhas” e 
à resposta manifestada pelas gentes da Cidade 
Berço. “Guimarães, perante uma grande dificul-
dade, mostrou, mais uma vez, a força do seu senti-
mento de pertença e de coletivo”, salientou. “Não 
nos contentamos com a tolerância, pois tolerar 
implica condescender, ser complacente, fazer 
concessões. Nós somos um povo e cidade be-
nevolentes, pois a benevolência está muito para 
além da tolerância: Benevolência é bondade, afe-
to e vontade de fazer bem. E com benevolência as 
batalhas também se ganham”, salientou.

 A Secretária de Estado Adjunto e do Património 
Cultural, Ângela Ferreira, realçou a importância 
da comemoração da Batalha de S. Mamede a ní-
vel nacional. “Assinalamos um dia que é de Gui-
marães e é também de Portugal”, apontou. “O 24 

de junho de 1128 é uma data fundamental no nas-
cimento de Portugal” e expressou ainda que “este 
é o momento solene que assinala a primeira tarde 
portuguesa, que deixou um legado ao qual cha-
mamos País”. No âmbito da importância em assi-
nalar esta data, Ângela Ferreira constatou ainda: 
“o que somos começou há exatamente 892 anos, 
aqui mesmo em Guimarães” e “sem esses primei-
ros portugueses tudo seria diferente”.

Nesta cerimónia, restrita a convidados em função 
das recomendações da Direção Geral da Saúde, 
foi prestada homenagem todos os vimaranen-
ses que se revelaram decisivos para o combate 
ao surto pandémico provocado pelo novo coro-
navírus, com a atribuição de Medalhas de Mé-
rito Municipal Humanitário aos grupos sociais e 
profissionais que estiveram na linha da frente no 
combate à COVID-19.  A medalha aos Profissio-
nais de Saúde foi entregue a Henrique Capelas, 
Presidente do Conselho de Administração do 
Hospital de Guimarães; a medalha para os Volun-
tários foi entregue a Virgínia Alves, voluntária da 
Cruz Vermelha de Guimarães e a medalha para os 
Profissionais dos Serviços Essenciais foi entregue 
a Crisália Alves, coordenadora dos Serviços Muni-
cipais da Proteção Civil.

Os momentos musicais foram protagonizados por 
vários artistas vimaranenses, com destaque para 
um tema original da autoria de Tiago Simães.

Multiusos de Guimarães re-
cebe, de 3 a 25 de julho, um 
Drive-in com uma programa-
ção diversificada de filmes 
a exibir na praça principal 
do “Palco das grandes emo-
ções”. A iniciativa decorrerá 

às sextas-feiras e sábados, e assinala o regresso 
das atividades ao Multiusos de Guimarães. As 
condições de segurança estão garantidas e no de-
curso do evento não haverá contacto físico entre 
espectadores. Comodamente, dentro do veículo 
automóvel e com a receção sonora por sintonia de 
frequência rádio, os espetadores poderão assistir 
a um total de 16 filmes, estando prevista a proje-
ção de duas películas (21h30 e 24h00) em cada 
dia do Drive-In. O acesso ao Drive-In tem o custo 
de 15€ por sessão (valor por veículo com lotação 
até 5 lugares) e os bilhetes podem ser adquiridos 
em www.drive-in.pt.

PROGRAMAÇÃO 

Dia 03 de julho (21h30):
1917
Dia 03 de julho (24h00):
EQUALIZER – A VINGANÇA
Dia 04 de julho (21h30):
O HERÓI DE HACKSAW RIDGE

Dia 04 de julho (24h00):
ASSALTO AO PODER
Dia 10 de julho (21h30)
SNIPER AMERICANO

Dia 10 de julho (24h00):
RAMBO – A ÚLTIMA BATALHA
Dia 11 de julho (21h30):
HOMEM ARANHA: LONGE DE CASA
Dia 11 de julho (24h00):
KNIVES OUT
Dia 17 de julho (21h30):
VARIAÇÕES
Dia 17 de julho (24h00):
ESTE PAÍS NÃO É PARA VELHOS
Dia 18 de julho (21h30):
LIKE A BOSS
Dia 18 de julho (24h00):
ERA UMA VEZ… EM HOLLYWOOD
Dia 24 de julho (21h30):
MAMMA MIA
Dia 24 de julho (24h00):
O INFORMADOR
Dia 25 de julho (21h30):
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Dia 25 de julho (24h00):
MIB-HOMENS DE NEGRO – VINGANÇA E 
REDENÇÃO

GUIMARÃES CELEBROU A ORIGEM DE PORTUGAL 
PARA PRESERVAR A MEMÓRIA HISTÓRICA

DRIVE-IN MULTIUSOS DE GUIMARÃES COM 
OFERTA VARIADA

O

O



REGIÃO

18 · JULHO · 2020



REGIÃO

20 · JULHO · 2020

catalã Sílvia Pérez Cruz, Noi-
serv, Samuel Úria e Márcia 
são alguns dos nomes que 
compõem o cartaz do De-
vesa Sunset, uma iniciativa 
cultural promovida pela au-

tarquia de Vila Nova de Famalicão que este 
ano está inserida no programa de Verão 
“Anima-te” e vai contar não com um, mas 
com dois meses de concertos ao pôr-do-sol.

Nos meses de julho e agosto os famalicen-
ses vão poder entrar no fim-de-semana de 
forma descontraída ao som de boa música 
e com o pôr-do-sol e o verde do Parque da 
Devesa como cenário.

O arranque da iniciativa está marcado para o 
dia 10 de julho, com um concerto de Noiserv, 
nome de palco de David Santos e um dos 
mais criativos e estimulantes projetos musi-
cais surgidos em Portugal nos últimos anos.

Uma semana depois, no dia 17, é a vez da voz 
de Márcia se fazer ouvir no palco do Devesa 
Sunset, num concerto que marca o regresso 
da cantora e compositora portuguesa a Fa-
malicão.

No dia 24 de julho, o cantor e compositor 
Janeiro traz até ao Devesa Sunset o seu se-
gundo álbum de originais “Com Tempo, Sem 
Tempo”.

Quem também tem novo álbum na calha é o 
músico Benjamim, a quem caberá encerrar 
o mês de julho do Devesa Sunset, com um 
concerto marcado para o dia 31.

O mês de agosto arranca com um concerto, 
no dia 7, de Edu Mundo, músico conhecido 
de projetos como Souls of Fire ou Terrakota, 
mas também por ter composto para António 
Zambujo e Ana Moura.

 Dia 14, o Devesa Sunset recebe a cantora 
catalã Sílvia Pérez Cruz, num concerto onde 
apresentará o seu último projeto – “Farsa” - 
que a artista criou a partir de conversas com 
outras disciplinas artísticas como o teatro, o 
cinema, a dança, a poesia, a pintura ou o ci-
nema de animação. Esta não é a primeira vez 
que Sílvia Pérez Cruz se apresenta em Por-
tugal e até já colaborou com artistas como o 
pianista Júlio Resende e os cantores Antó-
nio Zambujo e Salvador Sobral, entre outros.

André Júlio Turquesa sobe ao palco do De-
vesa Sunset no dia 21 de agosto para apre-
sentar o seu primeiro disco a solo - “Or-
gônio” - editado pela portuense Planalto 
Records. Um disco que se pressente como 
um álbum de viagens, de travessias por ter-
ras e personagens.

O encerramento da edição deste ano da 
iniciativa estará a cargo do músico Samuel 
Úria, com o último concerto da edição de 
2020 a acontecer no dia 28 de agosto.

Refira-se ainda que este ano, o Devesa Sun-
set está inserido no “Anima-te”, o programa 
de Verão promovido pela autarquia para os 
meses de julho, agosto e setembro.

Os concertos decorrerão às 19h00, junto ao 
lago do parque, numa área limitada, com as-
sistência condicionada às condições impos-
tas pela Direção-Geral da Saúde. A entrada 
é livre, mas sujeita ao levantamento obriga-
tório de ingresso. Os ingressos poderão ser 
levantados na bilheteira no período das 3 
horas que antecedem o evento.

Mais informações em www.famalicao.pt/
agenda-municipal-famalicao.

DEVESA SUNSET REGRESSA COM O 
DOBRO DOS CONCERTOS

A
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praia de Apúlia, Esposende, fi-
gura entre os 18 destinos nacio-
nais ideais para férias em família, 
cuja eleição decorre até 15 de 
julho. O objetivo deste projeto 
liderado pela Vrbo, plataforma 
especialista em arrendamentos 

de férias para famílias, é reconhecer o grande es-
forço desenvolvido pelos municípios portugueses 
para receber famílias e assegurar umas férias me-
moráveis e em segurança.

A votação dos destinos “Family Friendly” de Por-
tugal 2020 decorre em https://www.vrbo.com/
pt-pt/info/destinos-family-friendly-2020/.

Os destinos nacionais sujeitos à escolha do públi-
co estão divididos em três categorias que repre-
sentam a diversidade e a tipologia dos destinos 
nacionais: balneares, citadinos e campestres.

Os destinos agora sujeitos a votação, foram iden-
tificados previamente, através de um inquérito 
realizado a mais de 200 famílias residentes em 
Portugal, com base em seis critérios específicos 
que as mesmas consideram fundamentais na hora 

de escolherem o seu destino de férias. 

Para as famílias portuguesas entrevistadas, os 
aspetos mais importantes quando se escolhe um 
destino balnear são: a segurança na praia (posto 
de primeiros socorros, proteção da zona de ba-
nhos), limpeza e manutenção (da praia, qualidade 
da água), segurança pública; oferta de restaura-
ção variada (restaurantes, cafés, gelatarias), ser-
viços sanitários (centros de saúde, hospitais) e 
áreas de lazer/entretenimento para todas as ida-
des (parques infantis, jardins, parques de skate e 

piscinas).

A praia de Apúlia é um dos quatro destinos bal-
neares do concelho de Esposende que ostenta 
a Bandeira Azul, símbolo de reconhecimento da 
qualidade da água balnear e o cumprimento de 
uma série de critérios ao nível das infraestruturas 
de apoio à praia, gestão de resíduos, limpeza do 
areal, assistência a banhistas, acessibilidades e in-
formação pública.

Lembre-se que a praia de Apúlia foi distinguida 
com o Prémio Cinco Estrelas Regiões, na catego-
ria de Praias, após a votação nacional que regis-
tou a participação de mais de 300 mil pessoas, 
reconhecendo a excelência em áreas tão distintas 
como recursos naturais, gastronomia, arte e cul-
tura, património e outras referências regionais e 
nacional.

Num período tão sensível, decorrente da pande-
mia da COVID-19, esta escolha das famílias por-
tuguesas é o reconhecimento dos mais altos cri-
térios de qualidade e segurança que caraterizam 
os destinos turísticos do Município de Esposende.

LabWeigh - Laboratório da 
Cachapuz acaba de obter, 
junto do Instituto Português 
de Acreditação (IPAC), a 
maior gama acreditada, des-
de 1 miligrama até às 80 to-
neladas, um reconhecimento 

que atesta a sua qualidade técnica e lhe permite 
realizar atividades específicas de avaliação da 
conformidade, não só em Portugal, como a nível 
internacional. Dos 28 laboratórios de calibração 
acreditados pelo IPAC, 23 a operar em Portugal 
continental, somente cinco estão autenticados 
para calibrações até 60 toneladas, o valor mais 
alto até agora. 

Com este reconhecimento a Cachapuz pretende 
aumentar a satisfação dos seus clientes, ofere-
cendo mais um serviço diferenciador, com acre-
ditação internacional, e que garante uma atuação 
de qualidade, assente em elevados padrões de 
precisão, rigor e segurança. Para a empresa, líder 
no setor de pesagem em Portugal, esta distinção 
contribuirá, sobretudo, para reforçar a confiança 
e a credibilidade junto de clientes e parceiros de 
negócio.

“Estamos naturalmente muito satisfeitos com esta 

acreditação. Sempre pautamos a nossa atividade 
pelo rigor, em busca de fazermos mais e melhor a 
cada dia. Numa altura em que a Cachapuz cele-
bra o seu centenário, esta acreditação representa 
mais um marco na história da empresa que está 
sempre com os olhos postos no futuro”, realça 
Graça Cunha Coelho, CEO da Cachapuz. 

“Além de reforçarmos laços com os clientes e 
parceiros que já confiam em nós e nas nossas so-
luções tecnológicas, queremos, acima de tudo, 
chegar mais longe, oferecendo um serviço de ex-
celência que colmata uma necessidade do mer-
cado. Queremos continuar a merecer a confiança 

dos nossos clientes tanto em Portugal, como em 
mercados externos. Estamos cientes de que este 
reconhecimento em muito contribuirá para con-
tinuarmos a cumprir a nossa missão”, referiu ainda 
a responsável.

A acreditação atribuída ao Laboratório de Cali-
bração LabWeigh, que lhe permitirá prestar o ser-
viço nas suas próprias instalações ou em clientes, 
é um dos principais marcos da Cachapuz, empre-
sa que está a celebrar, este ano, o seu centenário. 
Com um volume de negócios de 4,5 milhões de 
euros, em 2019, e perspetivas de crescimento, 
em 2020, a empresa, referência internacional em 
software e automação, está presente em 15 países 
e apresenta um volume de exportações na ordem 
dos 30 a 40%. 

Com sede em Braga e cerca de 60 colaboradores, 
a Cachapuz é ainda líder e pioneira, em Portugal, 
na conceção e fabrico de equipamentos de pesa-
gem. Fundada em 1920, pertence, desde 2011, ao 
Grupo italiano Bilanciai, um dos maiores grupos 
mundiais dedicados à pesagem. Com sede em 
Itália, o grupo, que emprega aproximadamente 
500 pessoas, exporta para 63 países e possui um 
volume de negócios na ordem dos 72 milhões de 
euros.

ESPOSENDE ENTRE OS DESTINOS 
PREFERIDOS DAS FAMÍLIAS PORTUGUESAS

CACHAPUZ TEM O ÚNICO LABORATÓRIO NO PAÍS 
ACREDITADO PARA CALIBRAR INSTRUMENTOS DE 
PESAGEM ATÉ 80 TONELADAS

A
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avaliação dos níveis de 
stress, exaustão e coping 
em enfermeiros/as duran-
te a pandemia de Covid-19 
constitui o tema de um estu-
do que está a ser desenvol-

vido pelos estudantes da Licenciatura em 
Enfermagem do ISAVE — Instituto Superior 
de Saúde — com sede em Amares. 

Trata-se de um estudo online para avaliar os 
“níveis de stress, exaustão e coping em en-
fermeiros/as durante a pandemia Covid-19” 
e é coordenado pelos docentes Lígia Mon-
terroso, Mafalda Duarte e João Neves Silva. 
A necessidade de fazer esta investigação 
resultou da constatação de que a recente 
pandemia de Covid-19 teve um impacto sig-
nificativo nos profissionais de saúde em Por-
tugal e, em particular, nos enfermeiros/as 
que lidam direta ou indiretamente com esta 
realidade em Cuidados de Saúde Primários 

(CSPs) ou em Estruturas Residenciais para 
Idosos (ERPIs). “Elevados níveis de stress e 
exaustão profissional nos enfermeiros, asso-
ciados à insuficiência de estratégias de co-
ping,, provocam baixos níveis de qualidade 
de vida e desempenho no trabalho, compro-
metendo não só o sucesso das organizações 
como também a qualidade dos cuidados de 
saúde prestados” — é o ponto de partida do 
estudo em marcha. Os objetivos a atingir in-
cluem a identificação das “fontes geradoras 

de stress nos/as enfermeiros/as” e a com-
paração entre o stress sentido entre estes 
profissionais que operam em CSPs e os que 
operam em ERPIs, para além de quantificar 
e descrever estratégias de coping igualmen-
te relativas a estes profissionais de saúde.

Os alunos de Enfermagem do ISAVE convi-
dam a participar todos os/as enfermeiros/as 
a exercer a sua profissão em CSPs e ERPIs 
em Portugal e cuja atividade predominan-
te seja a prestação direta de cuidados de 
saúde, através do preenchimento de um 
questionário anónimo e confidencial. Os 
dados recolhidos serão tratados, analisados 
e divulgados de acordo com as regras de in-
vestigação e ética científica — informam os 
alunos da Licenciatura de Enfermagem.

Universidade do Minho vai 
inaufurou a exposição de fo-
tografia “O Tempo das Mu-
lheres”, da autoria de Alfre-
do Cunha. Patente na Nova 
Galeria do Paço, no centro 

de Braga, a mostra comemorativa dos 50 
anos de carreira do fotógrafo celebra a con-
dição feminina através de imagens captadas 
em vários contextos, relevando a beleza, a 
sensibilidade e a importância das mulheres 
nas sociedades. A inauguração da exposição 
contará com a presença do autor, para além 
de Rui Vieira de Castro, reitor da UMinho e 
Manuela Martins, vice-reitora para a Cultura 
e Sociedade. 

A exposição resulta do trabalho publicado 
num livro com o mesmo nome que apresen-
ta cerca de 220 imagens do fotógrafo, asso-
ciadas a textos de Maria Antónia Palla, a his-
tórica feminista com quem Alfredo Cunha 
iniciou a sua carreira de jovem fotojornalista. 
A exposição contempla imagens captadas 

em Portugal, mas também em África, na 
Ásia e um pouco por todo o mundo. A mos-
tra esteve primeiramente patente ao pú-
blico em 2019, no Torreão Poente da Praça 
do Comércio, um dos núcleos do Museu de 
Lisboa, e percorre agora outras partes do 
país, em itinerância, começando pela Nova 
Galeria do Paço da UMinho. Alfredo Cunha 
começou a sua carreira profissional em 1970. 
Trabalhou nos principais jornais do país e em 
agências noticiosas. Foi fotógrafo oficial dos 

Presidentes da República António Ramalho 
Eanes e Mário Soares. Recebeu diversas 
distinções e homenagens, destacando-se a 
Comenda da Ordem do Infante D. Henrique 
e variados prémios de fotografia. Realizou 
diversas exposições, individuais e coletivas 
e publicou dezenas de livros. Os seus teste-
munhos da chegada da democracia a Por-
tugal – do próprio 25 de Abril de 1974, em 
Lisboa, e de outros momentos igualmente 
importantes – encontram-se, para sempre, 
na memória coletiva e na História do país. 
Para além do seu trabalho enquanto foto-
jornalista, Alfredo Cunha assume-se como 
uma figura marcante pela sua obra artística 
profundamente humanista, reveladora de 
identidades locais e de sentimentos univer-
sais, mostrando também o espírito dos luga-
res. A exposição pode ser visitada entre as 
10h00 e as 18h00, de segunda-feira a sába-
do, até dia 31 de agosto e integra-se no ciclo 
de programação cultural definido para o ano 
de 2020 na Nova Galeria do Paço.

ALUNOS DE ENFERMAGEM DO ISAVE 
AVALIAM STRESS DURANTE A PANDEMIA

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DE ALFREDO 
CUNHA NA NOVA GALERIA DO PAÇO ATÉ 
31 DE AGOSTO 

A
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Academia de Teatro Tin.Bra (ATT) está a organizar um 
programa de atividades culturais, recreativas e peda-
gógicas, a desenvolver entre 6 de julho e 28 de agosto, 
para crianças dos 6 aos 14 anos, a partir do Mercado 
Cultural do Carandá, denominado “Férias Criativas”. 
Este ano será abordada a temática “Vem aprender so-

bre o Eu, o Tu e o Nós!”. 

Este programa pretende oferecer uma resposta social ao “desconfina-
mento psicológico e social” das crianças e jovens participantes que atra-
vés do teatro, produções audiovisuais, reflexão, música, artes plásticas 
poderão desenvolver e enriquecer as capacidades de liderança, adap-
tação, autocontrolo, autoconhecimento, criatividade e autossuficiência 
e ao mesmo tempo potenciar todo um processo lúdico-pedagógico que 
permite a aquisição de novos conhecimentos sobre as diversas áreas de 
vivência e convivência em sociedade e no mundo. A ordem de trabalho 
parte de palavras-chaves tais como: afetos, natureza, bem-estar, nós 
mesmos, igualdade, sentimentos, pensamentos e privilégios, onde se in-
clui para além de aprendizagens práticas, aumentar a capacidade crítica, 
reflexiva e filosófica sobre os mesmos contribuindo para uma aprendiza-
gem equilibrada e na medida de que cada um pode ser um pouco mais 
rico e mais positivo sobre si mesmo, os outros e todos nós. Esta informa-
ção é principalmente adquirida e trabalhada nas atividades “O que é? 
Como é?” que irá permitir uma introdução completa ao tema através da 
reflexão como método de partilha e aquisição de novos conhecimentos. 
No final de cada semana todos os participantes irão realizar a “Caminha-
da da Inspiração” e “Compromisso positivo” onde se consolida as apren-
dizagens da semana.

Cada semana é diferente, com momentos únicos cheios de sol, amizade, 
gargalhadas e muitas, muitas atividades (desde as mais tradicionais às 
mais radicais). Os participantes, os monitores, as atividades, todos estes 
são elementos que influenciam na construção desta “magia” e do “re-
quinte” de cada semana deste projeto.

Devido à pandemia COVID-19 o programa Férias Criativas, pretende 
adotar as medidas mais atualizadas de segurança promovidas pela Dire-
ção Geral de Saúde, e assume desde já uma diminuição de atividades de 
visita a elementos como museus, praias, e monumentos que necessitem 
de uma deslocação via autocarro. Em substituição destas, serão reali-
zadas atividades de caminhada ao ar livre procurando parques naturais 
e vias pedonais nas áreas próximas do Mercado Cultural do Carandá e 
assim que for possível, manter a atividade de piscina no sentido de com-
plementar o seu programa com uma oferta diversificada de atividades. 
Ainda neste sentido o programa de Férias Criativas terá ainda um Plano 
de Contingência próprio onde definirá as regras de etiqueta respiratória 
e funcionamento a adotar por monitores e participantes.

O programa Teatro En’Cena, da Academia de Teatro Tin.Bra, é um proje-
to de criação, exploração e desenvolvimento na área teatral, visando pro-
mover a aprendizagem de diversas capacidades criativas e interpessoais 
a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos de idade. O 
programa terá a duração de 3 semanas iniciando no dia 6 de julho e ter-
minando no dia 24 de julho de 2020 (não inclui fins de semana).

Este programa, apoiado em metodologias de educação não-formal, sur-
ge de uma necessidade intensa de reacender a chama da criação artís-
tica após a pandemia. Ao longo de um período de três semanas, todos 
os participantes terão a oportunidade de experimentar diversas formas 
teatrais, como o improviso, teatro sensorial, técnicas de palhaço, entre 
outros, bem como uma aprendizagem geral do seu corpo e aparato vo-
cal. Haverá também uma breve apresentação no final de cada semana, 
para assim ilustrar melhor os conteúdos aprendidos.

Esta formação intensiva focar-se-á sempre em promover um ambiente 
de inclusão, onde todos os participantes serão incentivados a contribuir 
com as suas ideias e opiniões acerca do material a desenvolver. Embora 
exista uma apresentação no final de cada semana de trabalho, o obje-
tivo principal será sempre a aprendizagem contínua, e não somente a 
promoção de ideias que serão “meios para um fim”. Desta forma, todo 
o conteúdo lecionado deixará marcas mais afetivas e duradouras para 
todos os envolvidos.

TIN.BRA APRESENTA PROGRAMA DE 
FÉRIAS CRIATIVAS 2020 E TEATRO 
EN’CENA

A

FÉRIAS

26 · JULHO · 2020





Grupo Moutados é uma his-
tória familiar com mais de 
50 anos. Foi pela mão de 
Domingos e Laurinda Silva, 
hoje com 86 anos, que se 
começou a escrever esta 

história de empreendedorismo, mas também uma 
história de família, que tem o hotel quase como 
casa. Em 1969, o primeiro negócio da família foi 
uma pequena tasca que, pela localização e pelo 
seu serviço, rapidamente ganhou fama tornando-
-se um ponto de paragem obrigatório de quem, 
por qualquer razão, visitava Vila Nova de Famali-
cão.

No final dos anos setenta, onde agora está edifi-
cado o hotel, Domingos e Laurinda Silva investi-
ram as poupanças de vida numa residencial de 18 
quartos, onde pernoitavam viajantes que passa-
vam dias na região. A tasca foi transformada num 
ampliado restaurante, afamado pela qualidade 

dos cozinhados típicos da região minhota. A ex-
periência adquirida e a crescente procura, fê-los 
avançar com o projeto de construção de um ho-
tel, inaugurado em 1985. A torre de cinco andares 
com 45 quartos passou a ser a escolha de quem 
visitava Famalicão em turismo ou lazer.

2020, a mesma família,
um novo hotel
O novo Moutados está a nascer com nova cara e 
apresenta um investimento de 1 milhão e meio de 
euros. A remodelação das áreas vai deixar o hotel 
com 35 quartos e 5 suites. Todos os locais comuns 
serão remodelados e serão ainda criados espaços 
dedicados a reuniões de trabalho e negócios. O 
hotel pretende manter uma relação permanente 
com os clientes, num espaço de bar e lounge. Na 
reconstrução do hotel foram tidas em conta ques-
tões associadas à eficiência energética e conforto 
acústico e térmico que culminam numa experiên-
cia de comodidade ao cliente. Associamos ainda 
tecnologia que permite ao cliente controlar todos 
os equipamentos eletrónicos presentes no quarto 
num só comando, e, por exemplo, fazer check in 
online e receber a chave do quarto no seu tele-
móvel, evitando assim qualquer contacto com a 
equipa do hotel ou outros clientes.

O Grupo Moutados tem neste momento 20 cola-
boradores, tendo como objetivo criar mais postos 
de trabalho gradualmente, de forma a responder 

às necessidades dos seus clientes. “Este é um pro-
jeto infraestruturante e sem o qual muitos outros 
projetos não teriam começado em Famalicão. Foi 
importante na década de 80 e 90 e agora, ver esta 
empreitada de renovação a avançar e, no contex-
to em que vivemos, ver que não há nenhuma sus-
pensão do investimento – e isso podia muito bem 
acontecer – é uma boa notícia. É um investimento 
essencial para Famalicão, não só pela qualificação 
da resposta que se dá aos clientes, como pelo sinal 
que se dá aos agentes económicos», sublinhou o 
presidente da Câmara Municipal de Famalicão, 
presente na inauguração do novo hotel. 

Manuel Silva da administração do Grupo Mou-
tados salientou a história de família, a ligação do 
hotel à cidade, características que vão preservar. 
Havia, diz, uma necessidade de modernizar a es-
trutura do hotel e é isso que vai mudar: “Hoje há 
uma oferta muito diversificada e necessitávamos 
de projetar o hotel para o futuro, com infraestru-
turas adaptadas aos nossos clientes habituais, e 
com comodidade e conforto”, referiu. Questiona-
do sobre o momento da renovação, Manuel Silva 
lembrou as quebras que o setor da hotelaria e tu-
rismo tem sofrido, mas que a resiliência fez o Gru-
po Moutados manter de pé todo o investimento 
previsto. O Grupo Moutados prevê ter concreti-
zada a 1ª e 2ª fase do projeto - que diz respeito à 
renovação dos cinco pisos de quartos e áreas so-
cias do hotel - até ao final do ano.

GRUPO MOUTADOS INVESTE
1,5 MILHÕES DE EUROS PARA 
RENOVAR HOTEL HISTÓRICO 
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É um sonho de criança que agora se torna realidade. Lidalva Matos recorda os tempos em Angola, o cuidado com a beleza da mulher afri-
cana e como quer trazer isso para Braga. “O nosso objetivo é que, quando as pessoas entrarem no nosso espaço, sintam o calor e a tropica-
lidade das nossas origens. Foi um trabalho de conceção e decoração da Carmo Silva e estamos muito satisfeitas por podermos receber os 
nossos clientes aqui”, explica Lidalva Matos. “A mulher africana é cuidada, gosta de se apresentar bem. Nós, mulheres, muitas vezes temos 
tendência a cuidar mais dos outros e menos de nós, mas devemos tirar algum tempo para nos pormos bonitas”.

E é neste espaço fantástico, requintado e acolhedor – que tem pormenores deliciosos, como a mensagem de boas vindas personalizada 
para o cliente que tem marcação – que a equipa de Lidalva e da irmã Telma Dinis fazem magia. Recorrendo à mais recente tecnologia e 
produtos cosméticos de vanguarda, tem à sua disposição um conjunto de serviços pensados para cuidar de si. “Nós decidimos apostar num 
conceito de atendimento por marcação, em que a nossa equipa se dedica a cada cliente de forma personalizada, criando, desta forma, um 
retiro para cuidar do corpo e da mente, com os melhores tratamentos disponíveis no mercado”, garante a profissional.

TRATAMENTOS INOVADORES E TÉCNICAS REVOLUCIONÁRIAS
No Lidalva  Matos Studio, encontra os tratamentos de revitalização de pele mais avançados do mundo, através da utilização de técnicas 
revolucionárias que estão a ser desenvolvidas no Brasil,  como  o tratamento com Skinbooster, Máscara LED ou a biorevitalização. Estes 
procedimentos permitem remover manchas de pele, eliminam olheiras, permitem a camuflagem de estrias,  ajudam na reafirmação da pele 
nas zonas típicas da flacidez, entre muitos outros.

BONITA, CUIDADA E TROPICAL!



• PEDICURE E MANICURE
• CABELEIREIRO
• MICROBLADING
• EXTENSÃO DE PESTANAS
• BB GLOW MICROAGULHAMENTO
• MASSAGEM (TERAPÊUTICA, RELAXAMENTO, MODELADORA) 
• LASER DE IODO (CAVITAÇÃO, RADIOFREQUÊNCIA)
• CAMUFLAGEM DE ESTRIAS
• OLHEIRAS + CICATRIZES
• HYALURON PEN FACIAL (SKINBOOSTER, BIOREVITALIZAÇÃO)
• TOXINA BOTULÍNICA (FIO TENSIRES, PREENCHIMENTO LABIAL, HARMONIZAÇÃO FACIAL)
• SUNRISE KISS (REVITALIZAÇÃO LABIAL)
• EXFOLIAÇÃO CORPORAL NATURAL

Rua Cónego Rafael Álvares da Costa n.º 130
4715-288 Braga
913 727 875
253 179 614
geral@lmstudio.pt lidalvamatosstudio
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E mbora já tenham passado os 3 principais dias de chur-
rasco (Santo António, São João e São Pedro), o verão é 
uma época propícia a uma boa carne ou peixe na brasa. E 
como este Verão não haverá tantos piqueniques ou idas à 
praia, seguramente os churrascos em casa serão mais fre-
quentes. No entanto, esta paixão nacional está longe de 
ser o melhor preparo aos olhos da nutrição. 

Para auxiliá-lo nesta tarefa de uma forma mais saudável, 
elaborei 8 passos a seguir:

1. Comece a refeição com verduras
Evite atacar logo a salsicha fresca ou o pão com patés.
Prefira começar a sua refeição com um bom prato de 
sopa ou uma salada, assim já “acalma” o seu apetite, ao 
mesmo tempo que fornece ao seu organismo alimentos 
protetores antes de outros menos favoráveis, como en-
chidos, batatas fritas e todas esses acompanhamentos 
típicos de churrascos.

2. Opte por peixe ou carnes brancas e/ou por cortes 
magros
Repense as suas opções. O peixe na brasa pode ser 
uma opção mais saudável, desde que descarte as peles 
queimadas. Relativamente à carne, se calhar em vez de 
costeletas e entrecosto, o melhor será optar por carnes 
brancas, como frango ou bife de peru sem pele, ou pelo 
menos optar por cortes mais magros de carnes verme-
lhas, rejeitando sempre as peles e gorduras visíveis.

3. Faça espetadas com frutas e legumes
Um churrasco saudável que se preze tem diversidade so-
bre as brasas. Por isso, acabe com o monopólio da carne 
vermelha e conceda licença também a legumes e frutas. 
Sugiro fazer umas espetadas intercalando pedaços de 
peito de frango com cebola, pimento, tomate e abacaxi 
por exemplo. Para além de ser uma combinação delicio-
sa, pode ser uma forma de evitar exageros. 

4. Opte por especiarias e ervas aromáticas em detri-
mento do sal
Em vez de temperar a carne/peixe com sal grosso q.b., 
abuse do sumo de limão, do tomilho e da pimenta-preta, 
por exemplo. O sabor é bem mais rico, e o seu organismo 
agradece.

5. Cuidado com os hidrocarbonetos aromáticos policí-
clicos
O nome soa mal, e o seu efeito soa ainda pior! Estas subs-

tâncias formam-se quando a gordura da carne cai sobre 
as chamas (isto quando se cozinha na brasa), o que vai 
causar chamas ainda mais altas, que entram em contacto 
com a mesma. Essas chamas contêm os hidrocarbonetos, 
que aderem à superfície da carne, e que têm proprie-
dades cancerígenas. Embora os estudos feitos tenham 
incluído grandes quantidades de hidrocarbonetos, o me-
lhor será jogar pelo seguro e remover as partes queima-
das da carne ou do peixe.
Outros truques passam por evitar o contacto direto com 
o fogo, reduzir o tempo de confeção a altas temperaturas, 
pré-cozinhar a carne antes de a cozinhar na brasa e virar a 
carne várias vezes. Por exemplo, no caso da picanha, pre-
fira grelhar bifes em vez de grelhar a peça inteira, retire 
as gorduras visíveis, coloque a grelha mais afastada das 
brasas e vire a carne mais vezes.

6. Evite os enchidos e fumados
Apesar de serem deliciosos e tipicamente portugueses, 
estes são dos alimentos mais prejudiciais ao nosso orga-
nismo, quer pelo teor de sal, quer pela gordura e fumo a 
que foram sujeitos. 

7. Preferir a água às bebidas alcoólicas
Cada grama de álcool tem 7kcal, o que garante um con-
sumo de mais de 300kcal ao fim de 3 copos de vinho, por 
exemplo.
Opte pela água ou infusões ou tisanas, que para além de 
conterem poucas ou nenhumas calorias, ajudam a con-
trabalançar o sal das carnes. Sugiro colocar à disposição 
água fresca com rodelas de limão, folhas de hortelã e um 
pau de canela. Isto ajudará a manter todos bem hidrata-
dos.

8. Fruta à sobremesa
Para rematar a refeição, não há nada que um português 
goste mais que uma boa sobremesa… se for bem calórica 
tanto melhor. Mas porque não aproveitar as brasas para 
fazer um abacaxi grelhado com canela? No abacaxi, o ca-
lor aumenta a disponibilidade da bromelina, substância 
que favorece a digestão. Ou então aproveite as laranjas, 
que ainda estão bem docinhas, e que potenciam a absor-
ção do ferro (presente sobretudo nas carnes).

Agora já sabe, se tiver apenas um churrasco durante todo 
o verão, aproveite-o da melhor maneira; se for uma coisa 
regular, o melhor será começar a usar algumas destas di-
cas, pelo bem da sua saúde!

CHURRASCO SAUDÁVEL

Mariana Briote
Nutricionista CP 406N
Mestre em Nutrição Clínica
Facebook /mariana.briote
Instagram @mariana.briote
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Amélia Costa
Fisioterapeuta em Saúde da Mulher e 
Pilates Clínico

A
INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Internacional Continence Society (ICS) definiu Inconti-
nência Urinária (IU)  como qualquer perda involuntária de 
urina. Em Portugal, 1 em cada 5 portugueses com mais de 
40 anos sofre desta patologia, correspondendo a 20% da 
população. As mulheres são o grupo mais afetado. 

A IU pode ser classificada como IU de Esforço (IUE) , de 
Urgência (IUU) ou Mista. A primeira é a forma mias co-
mum de incontinência e caracteriza-se por pequenas 
perdas de urina em situações de esforço como por exem-
plo, saltar à corda, correr, rir , tossir, espirrar ou levantar 
pesos. (Luber et al, 2004)

 A IU por Urgência ou Imperiosidade , resulta de uma 
contração da bexiga, espontânea ou provocada, acom-
panhada de uma vontade súbita e intensa de ir à casa de 
banho. Este tipo de incontinência parece ter relação com 
o processo de envelhecimento, mas também surge em 
idades mais jovens, associada por exemplo, a doenças 
neurológicas. 

Em alguns casos, podemos encontrar características das 
duas formas de incontinência e então temos um quadro 
de IU Mista.  

Apesar da elevada prevalência e impacto significativo na 
qualidade de vida dos seus portadores, a incontinência 
urinária continua a ser um tema tabu, vivido em silêncio 
anos a fio, atrasando o processo de cura. Em prática clí-
nica,  é cada vez mais frequente encontrar mulheres que 
vêm procurar ajuda depois de 10, 15 ou 20 anos de sinto-
mas de perdas, muitas vezes sem partilhar a sua angústia 
com mais ninguém. De acordo com a Associação Por-
tuguesa de Urologia, apenas 10% dos utentes  recorrem 
ao médico por problemas de incontinência. A vergonha 
e o medo das perdas em público, ou o receio de que as 
pessoas possam sentir o cheiro a urina conduz muitas ve-
zes ao isolamento, interferindo de forma negativa com as 
suas relações pessoais e sociais.  

Em utentes mais jovens, é comum ouvir relatos sobre a 
mãe ou a avó que durante anos sofreram com perdas de 
urina e por isso, assumem que é uma situação normal. A 
publicidade a pensos diários ou fraldas para incontinên-
cia , também podem perpetuar a ideia errada de “norma-
lidade” e atrasar a procura de ajuda especializada. 

Os processos que levam à IU não são totalmente claros 
mas no caso da IUE , pensa-se que poderá ter origem 
numa hipermobilidade da uretra relacionada com a per-
da de suporte estrutural dos músculos do pavimento pél-
vico e estruturas ligamentares. Fatores como a gravidez e 
o parto, o número de partos, cirurgias pélvicas, cancro e 
radioterapia, o envelhecimento, a menopausa, neuropa-
tias ou fatores genéticos relacionados com o colagénio, 
podem conduzir a essa perda.  A Internacional Consul-
tation on Incontinence descreve ainda como fatores de 
risco modificáveis a obesidade, a atividade física de alto 
impacto , o tabaco e a obstipação. 

Atualmente existem várias opções terapêuticas que 
visam a resolução dos sintomas da  IU e consequente 
melhoria da qualidade de vida. Para além dos procedi-
mentos cirúrgicos e terapias medicamentosas, também 
a fisioterapia assume papel de destaque na recuperação 
destes doentes, sobretudo nos casos de IUE. 

Em 1948, Arnold Kegel  estudou o efeito dos exercícios 
dos músculos do pavimento pélvico no tratamento da IU, 
tendo encontrado taxas de cura de 84%. Ao longo dos 
anos os exercícios deste grupo muscular, têm sido uma 
opção válida para o tratamento da IU e resulta numa re-
cuperação completa ou pelo menos numa melhoria con-
siderável, de 60 a 70% das mulheres com IUE. 

O Fisioterapeuta, após a avaliação inicial, define um 
plano de intervenção específico para cada paciente. É 
importante perceber o início dos sintomas e explicar ao 
utente os processos e comportamentos que podem es-
tar na origem do seu quadro clínico. Técnicas específicas 
de terapia manual e de facilitação muscular, educação 
e aconselhamento, e exercícios dos músculos do pavi-
mento pélvico, são fundamentais para a resolução dos 
sintomas permitindo ao utente recuperar o controlo da 
sua vida. 

É urgente perceber que a IU não é normal. Caso apre-
sente sintomas de perdas de urina, procure informar-se 
com o seu Médico ou Fisioterapeuta . Não sofra mais em 
silêncio.  



     Dispomos de estacionamento gratuito

geral.clinicaper@gmail.com
Facebook.com/Allmed Clínica - Drª Paula Eduarda Rodrigues

Telef. 253 141 460/253 087 085
Avenida da Liberdade, 747

Dra. Mariana Teixeira · Dra. Eduarda Silva · Dr. André Viseu · Dra. Paula Rodrigues · Dr. Paulo Magalhães

Dra. Marcia Lo Turco



14 ANOS A FAZER CLIENTES FELIZES

Tratamentos inovadores!

SUN INSTITUTE 
Com a tecnologia Sun Institute, um activador de melanina 100% 
natural, consegue obter um resultado fantástico sem os riscos de 
radiações UV. Em apenas uma sessão, fica com a aparência de seis 
sessões de solário, sendo um bronzeado instantâneo e evolutivo, 
com uma aplicação de apenas alguns segundos no rosto e cerca 
de 10 minutos em todo o corpo. O bronzeado fica mais bonito e 
duradouro com o acumular de sessões, com a vantagem de ser um 
tratamento que não tem parabenos e é composto por 97,48% de 
ingredientes naturais! Além disso, é acessível a todas as pessoas. 
Aconselhe-se com as profissionais do Lili Atelier de Beleza. 

LASER SHR INNOVA- 100% INDOLOR
O sistema Full Laser Innova SHR utiliza uma luz xénon com uma 
longitude de onda desde 640 nm, que é combinada com a tecno-
logia SHR de Sistema Laser Diodo. Esta tecnologia permite que a 
eliminação permanente do pelo seja mais eficaz, rápida, segura e 
indolor. É um dos sistemas mais avançados na redução de pelos de 
forma permanente e poderá ser usado durante todo o ano, mesmo 
em peles bronzeadas.
Manutenção de 2 em 2 meses. 

Há 14 anos no mercado com marca própria, Lili Ramos continua a fazer da inovação e diferenciação a sua forma de estar no mundo da 
beleza. A aposta numa equipa com formação contínuo nas várias áreas da beleza permite dar resposta a todas as necessidades dos 
clientes, seja na área de cabeleireiro, seja na área dos cuidados de corpo e rosto. 

A inovação é outro dos fatores de diferenciação do Lili Atelier de Beleza, com a apresentação dos mais inovadores tratamentos, tentan-
do que todos os produtos usados sejam isentos de químicos e substâncias nocivas, nomeadamente, através da linha Botanéa, da L’Oréal 
Professionnel, uma nova solução de coloração 100% natural para cabelos. 



ESTÉTICA 
• Sun Institute
• Radiofrequência
• Cavitação
• Gessoterapia
• Manicure / Pedicure
• Verniz gel
• Unhas de gel
• Massagens de relaxamento
• Massagem descontraturante
• Massagem anti-celulítica
• Vacuoterapia
• Esfoliação corporal
• Maquilhagem
• Coloração de pestanas
• Tratamentos faciais 
• Laser SHR - 100% indolor
• Epilação a cera
• Epilação a linha (treading)

CABELEIREIRO 
• Diagnóstico personalizado
• Brushing
• Tratamentos capilares
• Coloração
• Coloração INOA
• Madeixas
• Balayages
• Babylights
• Ombres
• Alisanentos
• Corte 

Rua Monsenhor Airosa, 48
4705-102 Braga
www.lili.pt
geral@lili.pt
253 269 102
964 616 957 liliatelierdebeleza
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Drª Raquel Martins
Terapeuta da Fala (C-041604180)
TrofaSaúde Hospital Braga Sul/Centro/
Guimarães
Pós-graduada em Motricidade Orofacial
Pós-graduada em Disfagias Orofaríngeas
Diferenciação em Processamento 
Auditivo Central

D
CUIDADOS VOCAIS E NASAIS A TER 
COM O USO DE MÁSCARA 

esde março de 2020, muito se tem falado sobre os cuidados 
ao colocar e remover as máscaras, sejam cirúrgicas, comu-
nitárias ou outras. Porém, se analisarmos, pouco se fala dos 
efeitos do uso generalizado, por largas horas, nomeadamen-
te, quem necessita de trabalhar com elas 8h por dia, a nível 
vocal e nasal.

O uso de máscara generalizado pela população confere uma 
proteção adicional para a emissão de partículas potencial-
mente infecciosas de COVID-19, além do distanciamento 
social, pelo que os cuidados de higienização das mãos “antes 
e depois de comer, de ir à casa de banho, ao chegar a casa ou 
ao trabalho, ou sempre que se justifique” não deve ser descu-
rado, conforme indica a Direção Geral de Saúde (DGS), nas 
normas publicadas recentemente. “Deve lavar as mãos com 
água e sabão durante pelo menos 20 segundos, esfregan-
do sequencialmente as palmas, dorso, cada um dos dedos 
e o pulso, secando-as bem no final. Caso não tenha acesso 
a água e sabão, desinfete as mãos com solução à base de ál-
cool com 70% de concentração. Não se esqueça de remover 
anéis, pulseiras, relógios, ou outros objetos, antes da lavagem 
das mãos. Estes adereços deverão também ser higienizados 
após a sua utilização” (DGS, 2020); além dos cuidados de eti-
queta respiratória (“quando tossir ou espirrar, proteja o nariz e 
a boca com um lenço descartável ou com o antebraço. Após 
a utilização do lenço descartável, deite-o imediatamente no 
lixo. De seguida lave de imediato, as mãos. Caso tenha utiliza-
do o braço, lave-o, ou à camisola, assim que possível.” (DGS, 
2020; Pereira et al, 2020)

A colocação da máscara deve ser precedida e finalizada com 
a lavagem das mãos com água e sabão ou com uma solução 
à base de álcool, segurando-a, sempre pelos elásticos (DGS, 
2020). 

Com o uso generalizado, em crianças e adultos, tem-se assis-
tido, frequentemente, ao aumento da obstrução nasal (vulgo 
nariz entupido), sensação de “catarro” na garganta, secura da 
boca ou garganta, rouquidão, disfonias, entre outros sinais 
(…). Com uma maior privação da ingestão de água, favore-
ce-se a secura da boca, que associado à presença de mais 
secreções na orofaringe promovem o aumento do pigarreio, 
promovendo um contato brusco entre as cordas vocais, o 
que potencializa o aparecimento de perdas de voz e rou-
quidão. Os sinais de dificuldades vocais estão cada vez mais 
presentes, também, em profissionais em regime de teletra-

balho pelo uso regular de voz, em modalidades de reuniões 
à distância, onde o esforço e as condições acústicas não são 
as ideais. Em pessoas que usam a voz com um fim profissio-
nal e que têm a obrigatoriedade de colocação de máscara no 
local de trabalho, também, eles, sentem maiores dificuldades 
vocais, muitas vezes, pela necessidade de aumentar o tom 
de voz para se fazerem ouvir e perceber, como, por exemplo, 
rececionistas, médicos, educadores e auxiliares de infância, 
terapeutas da fala, entre outros. 

O entupimento nasal frequente já observado nesta altura do 
ano, associado a crises alérgicas, revela-se mais duradouro, 
pelo que a higienização nasal diária deve fazer parte da rotina 
de cada cidadão, favorecendo a evicção de secreções e faci-
litando a passagem do ar na cavidade nasal, o que permitirá 
melhor ventilação nasal, interferindo positivamente na pro-
dução vocal. 

DICAS PARA O DIA-A-DIA: 

1. Lave o nariz, regularmente;

2. Mantenha hábitos de hidratação diária, se possível, 
aumente-os;

3. Faça exercícios matinais para aquecimento vocal, caso 
utilize a voz prolongadamente. Se necessário, procure um 
Terapeuta da Fala para o orientar;

4. Mantenha o distanciamento social recomendado pela 
DGS (1.5-2m)

5. Lave regularmente as mãos com água e sabão durante 
pelo menos 20 segundos, ou caso não consiga, desinfete as 
mãos com solução à base de álcool com 70% de concentra-
ção.

Voltemos à (a)normalidade, com cuidado! 

Referências bibliográficas:
Direção Geral de Saúde (DGS). (2020). IN https://covid19.
min-saude.pt/category/perguntas-frequentes/ 
Pereira, A. et al. IN Direção Geral de Saúde (DGS). (2020).
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-na-
cional-de-preparacao-e-resposta-para-a-doenca-por-no-
vo-coronavirus-covid-19-pdf.aspx
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Arnaldo Pires
Médico Especialista em Medicina Interna
Chefe de Equipa do Serviço de Urgência 
do Hospital de Braga
Médico do Hospital Privado de Braga 
(Nogueira)

E
ARDS

xistem termos médicos, muito difundidos, que será de inte-
resse geral saber o que significam e quando se podem apli-
car. Sobretudo nesta fase pandémica, em que diariamente 
se ouve falar em quadros de dificuldade respiratória grave 
e de instalação súbita, com necessidade de ventilação, pa-
rece ser útil desenvolver, um breve resumo, sobre o que é o 
ARDS e como se diagnostica.

A ARDS é uma sigla médica Anglosaxonica, usada para des-
crever uma condição clínica aguda (Acute Respiratory Dis-
tress Syndrome) caracterizada por infiltrados pulmonares 
bilaterais, identificados em radiografia torácica ou em TAC 
torácica, e hipoxemia grave (baixa de oxigénio sanguíneo 
grave), na ausência de evidências de edema (acumulação 
de líquido) pulmonar de origem cardíaca.

Esta condição médica começou a ser discutida no início do 
século XX, contudo a sua definição surgiu em 1994, numa 
Conferência de Consenso Americano-Europeia (AECC), 
sobre esta temática. A ARDS corresponde a uma lesão al-
veolar difusa muito grave, que pode surgir em qualquer 
idade, desenvolvendo-se em horas a dias, caracterizada por 
um aumento na permeabilidade da barreiraalvéolo-capilar, 
levando a um influxo de líquido para os alvéolos.

Sendo que é nos alvéolos pulmonares que se dão as trocas 
gasosas, sendo aí que o sangue é oxigenado, a inflamação 
dos mesmos condiciona uma queda abrupta da oxigenação 
sanguínea. Para o diagnóstico foi estabelecida uma fórmula 
matemática, que passa pela razão entre a pressão parcial de 
oxigênio, no sangue arterial do paciente (PaO2), e a fração 
de oxigênio no ar inspirado (FiO2, sendo que ar é a 21%, po-
dendo ser enriquecido com oxigénio, para 24%, 28%, 31%...). 
As três categorias atuais são leve (PaO2 / FiO2 200-300), 
moderada (PaO2 / FiO2 100-200) e grave (PaO2 / FiO2 
≤100).

Após uma primeira fase exsudativa, revela-se uma clara limi-
tação da capacidade de regeneração da barreira alveoloca-
pilar, vindo a desenvolver-se processos de fibrose pulmonar.

Os principais fatores de risco para se vir a desenvolver 
ARDS são:

• Aspiração de conteúdo gástrico
• Sepsis - Reacção orgânica a infeção, independentemente 
do local inicial de infeção
• Traumatismos grave
• Transfusões de sangue
• Queimados graves

• Pancreatite
• Afogamentos

A idade avançada, o tabagismo, abuso de bebidas alcoó-
licas, e o ser de género feminino aumentam o risco de de-
senvolver ARDS e de agravar o prognóstico. O risco de 
desenvolver ARDS após os 75 anos é 19x superior ao risco 
de o desenvolver aos 15 anos. A mortalidade depois dos 75 
ainda é muito alta, sendo que em alguns centros ultrapassa 
os 60%.

Nos últimos anos a mortalidade por ARDS diminuiu franca-
mente, com o avanço do conhecimento médico, pela dispo-
nibilidade antibiótica, pela melhoria das condições e do nú-
mero crescente de camas em unidades de cuidados nível 2 
ou 3 (intermédios e intensivos), sobretudo na europa e amé-
rica do norte. A criação de formações e linhas orientadoras 
para tratamento e abordagem, rápida, da Sépsis (Via Verde 
de Sépsis com estratégias de encaminhamento inter-hos-
pitalares) ou processos que induzem inflamação sistémica 
grave (SIRS); bem como a adaptação na forma de ventila-
ção, destes doentes (baixos volumes ou ventilação não inva-
siva), também, contribuiu para a tal redução da mortalidade.

O diagnóstico é, sobretudo, clínico, com o apoio de gaso-
metrias, para cálculo do ratio respiratório, e apoio radioló-
gico. Não existe um fármaco disponível para tratamento 
deste síndrome. Os corticoides em muitos estudos não são 
considerados benéficos, podendo até ser prejudiciais por 
aumentarem o risco de sobreinfeções, contudo alguns es-
tudos sugerem que se a sua utilização for numa fase muito 
precoce, pode existir benefício. O que se sabe é que o tra-
tamento do que condicionou o ARDS é fundamental. Dre-
nagem de abcessos, antibioterapia precoce e dirigida para 
infeção, monitorização do doente em unidades de vigilância 
elevada, com compensação das falências identificadas, es-
tudos analiticos regulares, e monitorização dos fluidos ad-
ministrados, são medidas que em bloco garantem melhores 
prognósticos e menores taxas de mortalidade.

A ARDS não se resolve sem a resolução da causa. O atraso 
na identificação pode prolongar a permanência hospitalar, 
aumentar o risco de complicações, infeciosas ou iatrogéni-
cas, bem como a recuperação total do doente. Um doente 
sob ventilação, por períodos prolongados, numa unidade 
de alta vigilância, perde massa muscular o que pode obrigar 
a períodos de recuperação física tutelada, após a alta, tam-
bém por longos períodos.
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Com apenas 20 anos, a minha filha teve de tirar o 
útero devido a um cancro. No primeiro diagnóstico, 

os médicos perguntaram se ela queria guardar 
alguns óvulos. Ela disse que sim, mas sem entender 

o que poderá vir a fazer com eles no futuro, uma vez 
que não tem útero para os gerar. Gostaria de saber 

quais os termos e de que forma poderão os seus 
óvulos ser usados um dia para que a minha filha 

possa ser mãe, como tanto deseja.

C
BARRIGAS DE ALUGUER
ara leitora,

As técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA) 
não são um método alternativo de procriação, o que equi-
vale a dizer que só se pode recorrer as estas técnicas nas 
situações de infertilidade, de tratamento de doença gra-
ve, ou se houver risco de transmissão de doenças gené-
ticas. 

Qualquer uma das técnicas de PMA previstas só pode ser 
realizada em centros de saúde, públicos ou privados, que 
estejam expressamente autorizados para o efeito.

Podem recorrer a estas técnicas todas as mulheres, com 
idade igual ou superior a 18 anos, independentemente do 
estado civil e/ou orientação sexual.

De referir que é absolutamente proibido o uso das téc-
nicas de PMA para criar seres humanos geneticamente 
iguais, isto é, clonagem; para melhorar características do 
nascituro, nomeadamente a escolha do sexo; ou para dar 
origem a quimeras ou híbridos.

No caso da escolha do sexo do bebé, pode ser concedida 
autorização para a manipulação neste sentido, mas ape-
nas nas situações em que haja um risco elevado de doen-
ça genética ligada a um dos géneros.

A mais polémica de todas a s técnicas é a Gestação de 
Substituição, que tem lugar quando uma mulher se dis-
põe a engravidar, a passar pelo período de gestação e a 
dar à luz para terceiros.

Esta técnica de PMA só é possível a título excecional e não 
abrange a possibilidade de os homens poderem recorrer 
a este método para a parentalidade. 

A Gestação de Substituição é concedida nos casos de 
ausência de útero ou se a mulher beneficiária padecer de 
uma doença neste órgão impeditiva e definitiva de levar a 
cabo uma gravidez, ou de engravidar.

Nesta técnica, a gestante de substituição jamais pode ser 

dadora do óvulo, nas situações em que a beneficiária não 
possa dispor dos seus. Contudo, esta TPMA só pode ser 
autorizada se for realizada com recurso a pelo menos um 
dos beneficiários.

A Gestação de Substituição pressupõe a existência de 
um contrato escrito e assinado pelas partes envolvidas. 
No entanto, tem de observar cláusulas muito estritas, sob 
pena de nulidade, de ilícito contra ordenacional ou até de 
âmbito da responsabilidade penal.

A Gestação de Substituição tem, em primeiro lugar, na-
tureza gratuita. É, assim, proibido efetuar qualquer tipo 
de pagamento à gestante de substituição que não seja o 
valor necessário para suportar as despesas decorrentes 
da gravidez e do acompanhamento de saúde. Estes pa-
gamentos têm de ser justificados em documento próprio.

A gestante de substituição não pode estar numa relação 
de subordinação em relação aos beneficiários, nomeada-
mente de natureza laboral. Esta situação não é permitida.

A celebração deste contrato carece da audição prévia da 
Ordem dos Médicos e, posteriormente, de autorização do 
Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assisti-
da, que vai supervisionar todo o processo. Esta entidade 
vai garantir que no contrato constem obrigatoriamente as 
disposições a observar no caso de ocorrerem malforma-
ções ou doenças fetais, e também nas situações em que 
exista uma interrupção voluntária da gravidez. 

O consentimento das partes deve ser livre, esclarecido, 
de forma expressa e por escrito, perante o médico res-
ponsável.  Este consentimento é livremente revogável por 
qualquer deles até ao início dos processos terapêuticos 
de PMA.

Por fim, e no que respeita a dignidade, em sede de contra-
to, aos beneficiários não cabe o poder de impor restrições 
de comportamentos ou normas que atentem contra os di-
reitos, liberdade e dignidade da gestante de substituição.

VS Advogados 
www.vsadvogados.pt

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

TEL:+351 253 267 314/5
GERAL@VSADVOGADOS.PT
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4940-521 Paredes de Coura

TLM:+351 913 428 917
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GOLDEN TRAIL
WORLD CHAMP

s Açores vão ser palco de uma inédita grande final 
das Golden Trail World Series (GTWS). Este ano, 
com várias etapas adiadas ou canceladas, por 
força da pandemia de coronavírus, foi necessário 
adaptar o calendário do circuito GTWS. O Golden 
Trail World Champ (GTWC), que terá a organiza-

ção da Azores Trail Run, quer reunir os principais atletas do trail run-
ning mundial numa uma única competição, que terá a duração de 
quatro dias. A competição ditará os campeões mundiais masculinos 
e femininos das Golden Trail Series 2020.

4 PROVAS EM 4 DIAS

A grande final será discutida com base no resultado acumulado de 
quatro etapas, a disputar em dias consecutivos no Faial e na Ilha do 
Pico, entre 29 de outubro e 1 de novembro.

Etapa 1 (29 de outubro): 26km/ D+ 1069m D- 1098m (Faial)
Etapa 2 (30 de outubro): 32km / D+ 1343m D- 1310m (Faial)
Etapa 3 (31 de outubro): 32km / D+ 2364m D- 1137m (Pico)
Etapa 4 (1 de novembro): 36km / D+ 1453m D- 1518m (Faial)

As quatro etapas totalizam 126 quilómetros com um total acumulado 
de 6200 metros de desnível positivo e 5000 negativos. 

100.000 EUROS EM PRÉMIOS MONETÁRIOS

Um montante total de  100.000 euros  será distribuído nos 4 dias, 
com prémios monetários para a classificação geral final e também 
por etapa e por especialidade (melhor trepador, melhor a descer e  
melhor sprinter). Os campeões mundiais masculinos e femininos das 
Golden Trail Series 2020 arrecadam 6.500 euros. Entre o segundo 
e o quinto serão distribuídos 5.000 euros e 2.500 pelos sexto a dé-
cimo.

COMO PARTICIPAR
 
Quanto aos atletas apurados, os finalistas da edição do ano passado 
contarão com o chamado Golden Ticket. Os restantes corredores 
poderão ganhar Golden Tickets em mais de 20 países diferentes. 
O número, bem como os termos e condições para obtê-los, serão 
anunciados no final de Junho. Os Golden Ticktes darão aos corredo-
res um convite completo com voos + alojamento + refeições. No en-
tanto, qualquer um pode participar e concorrer ao título do GTWC, 
se quiser participar por conta própria.
A realização do evento está depende da interrupção da expansão do 
vírus, que os governos autorizem provas de trail running a partir de 
Setembro e viagens para o exterior a partir de Outubro. 

Saiba mais em: www.goldentrailseries.com
A Revista Sim e a Trail-Running.pt vão estar presentes no evento. 
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Açores recebem elite mundial do trail running
Por: Trail-Running.pt 
Ilustração: Golden Trail Series
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Carta Dominante: O Julgamento, 
que significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: O seu poder de conquista e 
habilidades de retórica vão dar-lhe 
a possibilidade de conseguir o 
que deseja. Que os seus desejos 
se realizem!
Saúde: Energia em alta e pen-
samentos positivos são os seus 
fortes aliados. 
Dinheiro: Requer-se mais diploma-
cia a nível de trabalho para poder 
obter o que mais deseja. 
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 
44, 49
Pensamento positivo: Eu valorizo 
os meus amigos.

Carta Dominante: 3 de Ouros, que 
significa Poder.
Amor: Não deixe que a rotina 
tome conta da sua relação e use a 
sua criatividade. 
Saúde: O seu bem-estar depende 
da forma como encara os 
problemas.
Dinheiro: Deixe de ser inseguro e 
aplique-se mais no que faz.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 
43, 48
Pensamento positivo: Eu valorizo 
os meus amigos.

Carta Dominante: 4 de Copas, que 
significa Desgosto.
Amor: As intrigas e as más-línguas 
podem tentar prejudicar a sua re-
lação, mas mostre que é superior 
a tudo isso. Você merece ser feliz!
Saúde: Poderá andar com a 
garganta um pouco irritada.
Dinheiro: Não gaste mais do que 
aquilo que realmente pode, não 
se esqueça das contas que tem 
por pagar.
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 
47, 48
Pensamento positivo: Vivo cada 
momento com felicidade.

Carta Dominante: Valete de 
Copas, que significa Lealdade, 
Reflexão.
Amor: Não seja tão casmurro e 
desculpe um amigo, pois ele gosta 
muito de si. 
Saúde: Cuide da sua saúde 
espiritual.
Dinheiro: Não deixe que a sua 
conta bancária fique com saldo 
negativo, seja prudente.
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 
38, 40
Pensamento positivo: A alma não 
tem idade, jamais envelhece!

Carta Dominante: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários.
Amor: Não entre em depressão 
pois tudo na vida tem uma 
solução e mais cedo ou mais tarde 
verá os seus problemas resolvido. 
A confiança é a grande força da 
vida a dois!
Saúde: Estará com o sistema ner-
voso um pouco descontrolado.
Dinheiro: Tudo estará dentro da 
normalidade neste campo.
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 
25, 29
Pensamento positivo: Procuro 
manter-me sereno e ouvir a voz 
de Deus!

Carta Dominante: 7 de Ouros, que 
significa Trabalho.
Amor: Permita que os outros 
se aproximem de si e possam 
fazê-lo feliz. Que o amor seja uma 
constante na sua vida!
Saúde: A sua saúde será o espelho 
das suas emoções. 
Dinheiro: Período favorável.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 
45, 49
Pensamento positivo: O meu cora-
ção está disponível para o Amor.

Carta Dominante: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: Seja o seu melhor amigo, e 
o amor florescerá! A sua felicidade 
depende de si!
Saúde: Cuide mais do seu corpo.
Dinheiro: Preste mais atenção ao 
seu saldo bancário, não deixe que 
este baixe.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 
29, 33
Pensamento positivo: Eu venço os 
meus medos!

Carta Dominante: O Dependurado, 
que significa Sacrifício.
Amor: Tendência para a dispersão 
e a tristeza. Quando a tristeza 
bate à sua porta, peça ao seu Anjo 
da Guarda que a mande embora.
Saúde: O seu sistema nervoso está 
muito sensível, e isso causa-lhe 
grandes oscilações de humor. 
Dinheiro: Pequenos lucros em 
novos investimentos. 
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 
29, 30
Pensamento positivo: Estou atento 
a tudo o que se passa à minha 
volta.

Carta Dominante: 2 de Ouros, que 
significa Dificuldade, Indolência.
Amor: Período de tranquilidade 
em que a família requer toda a sua 
atenção e cuidado. Seja paciente e 
compreensivo com as pessoas que 
vivem a seu lado!
Saúde: A energia positiva irá dar 
um novo vigor à sua vida. 
Dinheiro: Possibilidade de adquirir 
novos recursos, que lhe trarão 
novo fôlego. 
Números da Sorte: 19, 26, 30, 
32, 36, 39
Pensamento positivo: Eu tenho 
Fé para ultrapassar todos os 
momentos.

Carta Dominante: 7 de Copas, que 
significa Sonhos Premonitórios.
Amor: Dinamismo e confiança se-
rão importantes ajudas no campo 
sentimental. Plante hoje sementes 
de optimismo, amor e paz. Verá 
que com esta atitude irá colher 
mais tarde os frutos da alegria.
Saúde: O sistema renal está 
sensível, beba muitos líquidos e 
ingira alimentos como o kiwi, que 
evitam a prisão de ventre.
Dinheiro: As suas economias estão 
a decair, deve conter-se mais.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 
42, 47
Pensamento positivo: Tenho cuida-
do com o que digo e com o que 
faço para não magoar as pessoas 
que amo.

Carta Dominante: O Diabo, que 
significa Energias Negativas.
Amor: O seu companheiro vai 
dar-lhe provas do grande afecto 
que sente por si. 
Saúde: Tenha atenção pois poderá 
sentir tonturas e quebras de 
tensão. 
Dinheiro: Ser-lhe-á exigido 
um maior empenho a nível 
profissional.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 
44, 49
Pensamento positivo: Eu sei que 
mereço ser feliz.

Carta Dominante: 2 de Espadas, 
que significa Afeição, Falsidade.
Amor: Irá surgir uma boa surpresa. 
Que o seu sorriso ilumine todos 
em seu redor!
Saúde: Está na altura de fazer uma 
mudança de visual.
Dinheiro: Não tome por certo 
aquilo que para já é só promessa. 
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 
40, 42
Pensamento positivo: Dedico-me 
às pessoas que amo.

CARNEIRO TOURO GÉMEOS CARANGUEJO LEÃO VIRGEM 
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INES#talent é um progra-
ma que permite que talen-
tos promissores de todos 
os países participantes im-
pulsionem as suas carreiras 
internacionais, apresentan-
do-se em festivais de mú-

sica em toda a Europa. Até ao final do próximo 
mês de julho, os músicos podem candidatar-se 
online através da plataforma internacional gig-
mit, sendo que os 20 festivais showcase europeus 
que integram o INES irão contemplar mais de 70 
vagas para artistas do conjunto de INES#talents 
em 2021. Todas as bandas e artistas da Áustria, 
República Checa, Alemanha, Grécia, Hungria, Itá-
lia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, 
Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia, Eslováquia, 
Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido podem ins-
crever-se e os candidatos deverão estar disponí-
veis para (pelo menos) 8 das 20 datas propostas 
pelos INES#festivals no ano seguinte. “Pretende-
mos uma cena musical verdadeiramente diversa, 
câmbio cultural na Europa e experiências inter-
nacionais ao vivo”, refere Christoph Thun, gestor 
de projetos da rede INES. “Por essa razão explora-
mos oportunidades do networking digital – antes, 
durante e após a pandemia provocada pelo novo 
coronavírus. Nós convocamos todos os artistas 
para agarrarem a hipótese de se candidatarem 
enquanto um INES#talent.” 

A rede INES – Innovation Network of European 
Showcases – está comprometida com a promo-
ção de talentos e sinergias internacionais para 
criadores e artistas de âmbito musical em toda a 
Europa. Desde 2017, o programa cofinanciado 
pela Europa Criativa providencia as infraestru-
turas para a descoberta internacional de talentos 
– iniciada no âmbito do surgimento da INES pela 
mão da plataforma tecnológica gigmit (sedea-
da em Berlim, Alemanha) em conjunto com oito 
festivais showcase europeus: Enea Spring Break 
(PL), Liverpool Sound City (RU), Live at Heart 
(SE), MENT Ljubljana (SI), Monkey Week (ES), 
Sonic Visions (LU), Waves Vienna (AU) e West-

way LAB (PT). Entretanto, a INES expandiu-se 
significativamente e é agora uma rede composta 
por 20 festivais showcase (eventos da indústria 
da música que oferecem uma plataforma para a 
descoberta de artistas, contactos profissionais e 
educação, combinando apresentações de música 
ao vivo, programas de conferências e feiras) em 19 
países europeus. 

Os novos INES#talents 2021 serão anunciados 
em outubro e os 20 festivais showcase dos países 
participantes escolherão atuações ao vivo de en-
tre o conjunto de INES#talents para integrarem o 
seu alinhamento de espetáculos internacionais, 
reservando mais de 70 vagas para este efeito. Os 
ingressos para os festivais e o passe para a confe-
rência, os custos de alimentação e hotel estarão 
assegurados para os INES#talents. É ainda garan-
tida uma retribuição mínima de 250 euros, bem 
como o backline básico.  Os INES#talents apre-
sentam assim a sua música a especialistas do setor 
e influentes decisores de toda a Europa. Cada um 
dos festivais parceiros da rede INES (INES#festi-
vals) nomeia entre dois e dez artistas promissores 
e prontos para exportar do seu próprio país para o 
grupo INES#talent. Em 2021, todos os INES#fes-
tivals apresentarão artistas internacionais a partir 
do conjunto de talentos comuns. Dessa forma, 
349 artistas foram selecionados como INES#ta-
lents até ao momento e 187 deles já foram agen-
dados para os INES#festivals, recebendo assim 
a oportunidade de fazer uma turné na Europa e 
alcançar públicos fora dos seus países de origem.  
Com o Westway LAB como ponte e rampa de lan-
çamento, são vários os artistas portugueses que 
já integraram o conjunto de músicos seleciona-
dos INES#talents, tendo-se consequentemente 
apresentado em vários palcos de diversos países 
europeus. Encontram-se entre eles projetos na-
cionais como :papercutz, Mirror People, Lucas, 
Mathilda, Ermo, Daily Misconceptions, Mister 
Roland, Fogo Fogo, Ermo, O Gajo, Surma, Pa-
raguaii, Omiri, Beatriz Nunes, Captain Boy, Holy 
Nothing, Meru Music, The Lemon Lovers, Yosune, 
This Penguin Can Fly, Whales, Scúru Fitchádu, 

Emmy Curl, Dear Telephone, Lince, Quest, Noi-
serv, Serushiô, We Bless This Mess, Moonshiners, 
Sensible Soccers. 

De lembrar que o Westway LAB – Festival, Confe-
rência, Criação – é o primeiro evento internacional 
de música em Portugal que integra Residências 
Artísticas (com músicos de diferentes origens 
culturais e nacionalidades), Conferências Profis-
sionais (que aqui reúnem a indústria internacional 
da música), Talks, Showcases e Concertos, tradu-
zindo-se a cada ano – desde 2014, sempre no mês 
de abril, em Guimarães – em duas semanas de 
criação musical, concertos, vídeo, intervenções 
urbanas e pensamento reunidos para fruição de 
novos públicos nacionais e internacionais. É pos-
sível seguir as novidades deste âmbito e do pró-
prio Westway LAB – cuja 7ª edição tem data mar-
cada para os dias 14, 15, 16 e 17 de outubro (com 
adiamento motivado pelo contexto de pandemia 
que atravessamos) – através das redes sociais do 
festival (facebook.com/westwaylab.portugal e 
instagram.com/westwaylab) e do Centro Cultural 
Vila Flor (facebook.com/ccvf.guimaraes e insta-
gram.com/ccvfguimaraes), coração deste evento 
que se alarga a toda a cidade através da criação 
musical, concertos, vídeo, intervenções urbanas e 
pensamento. 

INES#TALENTS 2021 PROCURA TALENTOS   

O
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Já se encontram abertas as candidaturas para o INES#talents 2021, um repto e oportunidade para os talentos musicais atuarem em (até) 20 
festivais showcase europeus em 19 países. Este ano, mais de 70 talentos serão selecionados e manterão o status de INES#talent por 2 anos 
para aumentar as suas oportunidades de serem descobertos por agentes e editoras internacionais. As inscrições podem ser submetidas online 
até ao final do mês de julho. A rede INES (Innovation Network of European Showcases), atualmente constituída por 20 festivais europeus (na 
qual se inclui o Westway LAB) e cofinanciada pelo programa Europa Criativa da União Europeia, lança desta forma a oportunidade para artistas 
integrarem o conjunto de INES#talents e assim lhes oferecer uma exposição ampliada que promoverá a sua carreira além-fronteiras. 

As candidaturas INES#talent en-
contram-se abertas até 31 de julho 
deste ano nesta ligação online da 
plataforma gigmit. Mais informação 
sobre a candidatura INES#talent e 
outras questões relacionadas com 
a rede INES estão disponíveis no 
website ines-festivals.eu, em blog.
gigmit.com e nos canais sociais 
INES no mundo digital.
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THEATRO CIRCO ABRIU PORTAS 
PARA A NOVA NORMALIDADE

C
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O regresso da cultura

“Birds are Indie” pisaram pela primeira vez o palco do Theatro Circo e, simultaneamente, reabriram a casa de 
espetáculos bracarense após o encerramento devido à pandemia. Não foi um dia como os outros, mas antes um 
momento de adaptação – e as portas estiveram abertas para quem quisesse ouvir.

orredores para entrar na 
bilheteira, corredores 
para sair. Bilhete con-
firmado com recurso a 
um dispositivo que lê o 
código de barras por um 

colaborador que se encontra de máscara. 
Álcool gel para desinfetar as mãos à entra-
da e lugares marcados. Espaço não faltou 
entre os presentes, que podem estar jun-
tos se se tratar, por exemplo, de um casal. 
Não é o mesmo ambiente, longe disso, 
mas é o possível. 

Antes de começar, a vereadora da Cultura 
da Câmara Municipal de Braga, Lídia Dias, 
destacou “o gosto de ver o Theatro Circo 
de portas realmente abertas. É tempo da 
equipa se apropriar das novas regras, não 
só aqui, mas em todos os espaços de cul-
tura municipais. Destaco, também, este 
ciclo 7 Quintas Felizes e esta banda [Birds 
are Indie], que nos transmite boas vibra-
ções, num momento difícil como o que 
vivemos”. Questionada sobre as contas 
da cultura em Braga, Lídia Dias fala de um 
problema que é global. “Toda a gente está 
a lutar com esse problema. A dificuldade 
estará em reinventar-nos, respeitando 
simultaneamente as novas regras das au-
toridades de segurança e saúde. Embora 
não tenhamos tido atividade para o públi-
co, este tempo de confinamento permitiu-
-nos organizar dossiers, preparar o futuro 
e tentar minimizar o impacto e adaptar-
-nos”.

Paulo Brandão, programador do Theatro 
Circo, fala da necessidade de fazer algo 
diferenciador para a reabertura. “Tentá-
mos fazer algo fresco, que tivesse leveza, 
de portar abertas e sem cortinas. Quere-
mos que as pessoas percebam que es-
tamos abertos à cidade e a recomeçar. 
Escolhemos um cartaz para as Quintas 
Feiras – são sete, no total, que será o cartaz 
central neste mês e meio. Em Setembro, 
voltaremos com outra força”, explicou.



Em Agosto, o Theatro Circo não vai abrir, 
tal como aconteceu no ano passado, em-
bora as razões sejam diferentes: se em 
2019, o motivo foram as obras, este ano 
os responsáveis acreditam que é impe-
rioso fazer esta pausa para recomeçar em 
grande… se não houver um agravar da si-
tuação relativamente à Pandemia. “Tudo 
o que vier a seguir será diferente do que 
conhecemos. Temos de começar de forma 
gradual e honesta, como sempre fizemos”. 
Para o responsável, é provável que as limi-
tações impostas e o distanciamento social 
possam interferir na forma como os artis-
tas vão preparar os espetáculos, mas sem 
certezas. “É difícil ter certezas atualmente, 
não é? Quando começámos, seria para ter 
apenas 1/3 da sala. Agora é metade. Depois 
vamos passar a 75% e à totalidade. Vamos 
melhorar algumas questões que estamos a 
aprender”.

Depois de  Birds Are Indie e PAUS, no dia 
2 de julho, a brasileira Tainá estreia o seu 
primeiro disco. Dia 9 de julho, Valter Lobo 
sobe ao palco, antes de André Henriques 
(16 de julho) e Cachupa Psicadélica (23 de 
julho). O último espetáculo das 7 Quintas 
Felizes, dia 30, ficará a cargo do ensemble 
de Sérgio Carolino, R’B & Mr.SC.

Feira do Livro será digital
Começa a 3 de Julho e prolongar-se-á du-
rante todo o mês a primeira feira do Livro in-
tegralmente digital, em formato streetview,  
uma necessidade imposta pelos tempos 
de pandemia. A decisão acabou por trazer 
novos desafios à equipa da cultura do Mu-
nicípio de Braga e Invest Braga. “Quando 

decidimos que teríamos de optar pela feira 
virtual, ainda não se sabia nada sobre o que 
viria a seguir e vivíamos num tempo em que 
era totalmente desaconselhado estar na 
rua, ou seja, em pleno confinamento. A pre-
paração é, como se imagina, feita com mui-
ta antecedência e queríamos manter viva a 
intenção de promover o livro e aproximar as 
pessoas à leitura. Vamos fazê-lo de forma 
totalmente digital, o que acaba por nem ser 
tão estranho assim, porque durante o con-
finamento acabámos por nos familiarizar 
com o online. As compras online tiveram 
um grande incremento, do supermercado 
à roupa, aos produtos farmacêuticos… O 
que propomos é algo semelhante, porque 
os livros vão chegar a casa do comprador, 
embora não haja aquela experiência de rua 
que todos gostamos”, definiu.
A 29ª Feira do Livro de Braga terá uma pro-
gramação recheada de passatempos, com 
a oferta de centenas de livros e conversas 
com autores nacionais e estrangeiros, entre 
os quais se destacam Richard Zimler, Isabel 
Stilwell, Afonso Reis Cabral, os espanhóis 
Ildefonso Falcones e Manuel Vilas ou a bra-
sileira Adriana Lisboa. A venda online - dis-
ponível para todos os livreiros, alfarrabistas 
e editoras participantes - será efetuada 
através de alojamento na plataforma DOTT, 
uma rede com mais de 900 lojas, 2 milhões 
de produtos e cerca de um milhão de aces-
sos mensais, garantindo um nível de expo-
sição forte e nacional à 29ª Feira do Livro 
de Braga. Esta plataforma estará disponível 
até final de Agosto.
A Feira do Livro de Braga conta ainda com 
a participação do mecenas dstgroup - buil-
ding culture, que apoiará mais esta edição 
em várias vertentes.

Braga 2030 e candidatura à 
Capital Europeia da Cultura 
continua ‘a todo o gás’
Pouco tempo antes de sermos obrigados 
a entrar em confinamento, o município de 
Braga apresentou a Estratégia Cultural de 
Braga 2020-2030, um documento que re-
cebeu inúmeras contribuições nos últimos 
meses. O objetivo, embora não seja único, 
é conseguir criar um movimento cultural 
no concelho que permita que Braga seja 
distinguida como Capital Europeia da Cul-
tura em 2027. “Terminámos, em período de 
confinamento, a auscultação à comunida-
de, depois de apresentarmos a estratégia. 
A nossa intenção era melhorar o documen-
to e penso que o vamos conseguir com os 
contributos que nos enviaram e sobre os 
quais estamos a trabalhar agora. Em Se-
tembro/Outubro, penso que teremos no-

vidades em relação à estratégia a seguir na 
área da cultura. “
Num ano para esquecer, com inúmeros es-
petáculos e eventos cancelados, com des-
taque para a Noite Branca, vai atrasar de 
alguma forma a implementação do que es-
tava pensado em termos de estratégia cul-
tural? “Sem dúvida, sem esquecer a Braga 
Romana, o São João, a Braga Barroca… efe-
tivamente, não há condições para realizar 
eventos de rua. Tudo o que está legislado 
vai contra a realização desses momentos 
que eram importantes para nós. Temos que 
nos reinventar. Os programadores estão 
a trabalhar para procurar alternativas. Até 
existir uma normalização da nossa vida, va-
mos continuar assim. Não estamos a atra-
sados nem houve uma mudança de planos, 
apenas nos adaptámos.”

Artistas bracarenses precisaram 
de ajuda e Município lançou o 
Actum
Durante a fase de confinamento, um dos 
setores que pediu ajuda foi o das artes, de-
vido ao cancelamento da quase totalidade 
dos eventos marcados e Braga não foi ex-
ceção. Sem rendimentos, os artistas pedi-
ram ajuda ao Governo. Questionámos Lídia 
Dias se também os artistas bracarenses pe-
diram apoio. “Chegaram pedidos de ajuda 
pontuais… Tentámos que os compromissos 
que já estavam firmados fossem pagos a 
50% ou que fossem reagendados. Com as 
associações, tentámos que o apoio fosse 
mais efetivo. Para apoiar os artistas, decidi-
mos criar o ACTUM – Convocatória Aberta 
de Projetos Artísticos 2020. Houve muita 
procura, principalmente, na área das artes 
performativas”, finalizou a vereadora.

Para Paulo Brandão, há alguma inatividade, 
que é prejudicial à comunidade artística. 
“É urgente que este Ministério da Cultu-
ra tome medidas, altere comportamentos. 
Há muita gente com dificuldades e não vai 
haver espaço para todos… A ideia será criar 
um fundo que permita apoiar os artistas 
nestes momentos. Não podemos esquecer 
que vamos no carro e ouvimos música; pre-
cisamos de cinema, de teatro”, defendeu.
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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

nutribio.pt

SAIBA JÁ SE 
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