


Reconhecidos como uma referência na área capilar, 
beleza, saúde e bem estar, a Clidomus® dispõe das so-
luções mais inovadoras com base nas tecnologias mais 
avançadas, eficazes e seguras efetuadas por uma equipa 
de profissionais de saúde de excelência. 

Com destaque para a abdominoplastia, lipoaspiração, gi-
necologia estética regenerativa através de laser, implante 
mamário, lifting não evasivo, peeling, preenchimento facial 
e labial através do uso de botox®, fios tensores e ácido hialu-
rónico.

Dispõe também de tratamentos não evasivos para Corpo e 
Rosto: gordura localizada, celulite, flacidez, rugas, manchas 
na pele, estrias, acne, entre outros.

Outros serviços aliados à estética corporal disponíveis, no-
meadamente, massagens especializadas, drenagem linfáti-
ca, radiofrequência, depilação a laser, consultas de nutrição 
e spa.

Destaca-se igualmente nos transplantes capilares, com uni-
dade de formação incorporada. Especialistas no método 
FUE, técnica inovadora e avançada usada em transplante de 
cabelo, barba ou sobrancelha, com garantia de excelentes 
resultados em apenas 1 sessão = 1 dia.

Resultado final sem cicatrizes, indolor, 100% seguro e com 
aparência natural. A intervenção é realizada por equipa mé-
dica experiente e especializada na área, com consulta de 
avaliação capilar gratuita!

www.clidomus.com

A EVOLUÇÃO DA 
CIÊNCIA E DA MEDICINA 
ESTÉTICA E CAPILAR 
AO SEU DISPOR NA 
CLIDOMUS®.

A nova tecnologia mais 
procurada pelas estrelas, 
master em definição cor-
poral, CliSlim® está agora 
disponível na Clidomus® 
e promove a tonificação, 
redução da gordura e 
modelação do abdominal, 
glúteo, braços e coxa. 
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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

nossa capacidade de auto desculpabilização pode criar 
um grave problema, não apenas a nós, mas a todos: “Foi 
só um descuido … Foi só uma vez que facilitei, de certeza 
que não aconteceu nada. Fui a uma área de grande con-
centração de pessoas infetadas, mas regressei a casa sem 
qualquer cuidado, porque não me parecia que as pessoas 
com quem contactei estivessem doentes…”

Agora que não estamos fechados em casa, somos chama-
dos a mostrar a nossa capacidade de resiliência e supe-
ração, de perceber que isto ainda não terminou e que só 
quando acabar vamos poder regressar a algo mais aproxi-
mado do que considerávamos ‘vida normal’.

Este desafio é feito diariamente, nas ruas, nos estabeleci-
mentos comerciais, restaurantes, cafés. As empresas fo-
ram obrigadas a reduzir espaços, adotar medidas de pre-
venção, mudar hábitos de funcionamento. Nós também 
temos de fazer a nossa parte, porque o esforço é de todos, 
para que todos possamos voltar a ter o que gostamos.

É normal que todos queiramos ter as demonstrações físi-
cas de afeto, isso faz parte da nossa maneira de ser, portu-
gueses e latinos. É normal que todos queiramos as festas 
no terraço com toda a família, quantos mais melhor; de ir 
ao cinema ou ao teatro, sem as limitações que existem; de 
ir a um evento musical ou ao futebol. Não é o mais impor-
tante da vida, efetivamente, tal como é comer ou dormir, 
mas é o que nos completa e faz com que tudo isto faça 
sentido. 

Para que tudo volte a fazer sentido, somos todos impor-
tantes nesta luta, fazendo a nossa parte. 

TODOS SÃO IMPORTANTES 
NESTA LUTA

A direção 

A
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grupo tecnológico portu-
guês, PRIMAVERA BSS, no 
âmbito da campanha “BRA-
GA COM A CRUZ VERME-
LHA”, uma iniciativa lança-
da publicamente em junho 
do ano passado, acaba de 

anunciar a sua contribuição, com 50 mil euros, 
para as obras de reconstrução no edifício da Sede 
da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) da Delega-
ção de Braga, situado na Avenida 31 de Janeiro 
em Braga.

Esta iniciativa tem como objetivo envolver toda a 
sociedade num projeto de grande relevância para 
a cidade de Braga, já que o edifício estava com-
pletamente degradado, não garantindo seguran-
ça aos colaboradores e voluntários da instituição 
e sem condições para o funcionamento dos vários 
serviços que disponibiliza sobretudo à comunida-
de mais vulnerável.

 Segundo Jorge Batista, CO-CEO da PRIMAVE-
RA, “A relação da PRIMAVERA com a Cruz Ver-
melha Portuguesa vem de longa data, e esse facto 
permite-nos perceber bem as dificuldades que os 
colaboradores e voluntários da CVP passam para 
poderem apoiar milhares de pessoas vulneráveis 
e, por essa razão, não poderíamos ficar indiferen-
tes ao projeto de reconstrução da sede da CVP de 
Braga pois ele é essencial para melhorar as condi-
ções em que esse apoio é prestado.”

Após uma primeira fase da obra em que se pro-
cedeu à demolição e estabilização de infraestru-
turas, a mesma entrará numa segunda fase de 
reconstrução, sendo a expetativa que a 30 de 
outubro, aquando da comemoração dos 150 anos 
da Delegação de Braga da CVP, a obra já esteja a 
decorrer e que se vislumbre a sua conclusão no 
decorrer do próximo ano.

Armando Osório, Presidente da Delegação de 
Braga da Cruz Vermelha enaltece o espírito so-
lidário do tecido empresarial da região, frisando 
que “ao longo dos anos a PRIMAVERA sempre foi 
uma organização amiga da Cruz Vermelha, sem-
pre acarinhou e apoiou as nossas iniciativas e este 
donativo é essencial num projeto desta enverga-
dura. Espero que com este exemplo outras orga-
nizações se juntem também a nós para que juntos 
possamos dignificar o apoio social prestado em 
Braga”.

Jorge Batista, CO-CEO da PRIMAVERA BSS, 
integra ainda o Grupo de Apoio constituído por 
empresários e personalidades bracarenses como 
António Murta, Arminda Cunha, Carlos Bernardo, 
Carlos Oliveira, José Luís Rocha, José Teixeira, Ri-
cardo Gonçalves e Rui Morais, que têm como mis-
são apoiar o projeto, acompanhar a execução da 
obra e garantir a sua total transparência e a eficaz 
aplicação de recursos.

Além da PRIMAVERA BSS, várias empresas - 
LEXARQ; TABIQUE; NOBELPRÁTICA; ITED; 

Coelho Lima Engenharia Lda.; Doufer; M2LDA 
Company, PN10 - já se juntaram à causa e foram 
fundamentais para o arranque deste projeto, 
constituindo um exemplo inspirador de respon-
sabilidade social.

Sobre a obra de reconstrução da sede da CVP 
Braga

A obra de reconstrução da sede da CVP de Braga 
é um projeto de cerca de 1 milhão e 300 mil eu-
ros que se desenrola em duas fases, sendo que a 
primeira fase de demolição e estabilização de in-
fraestruturas está concluída e a segunda fase, de 
construção, iniciará após os resultados do concur-
so público que finaliza a 17 de agosto.

OBRA DA CRUZ VERMELHA 
PORTUGUESA AVANÇA PARA A FASE 
DE RECONSTRUÇÃO

O
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o próximo ano, os Bra-
carenses vão ter uma re-
dução de 3% no Imposto 
Municipal sobre Imóveis 
(IMI), uma decisão toma-
da em sede de Reunião 

do Executivo Municipal.

Na ordem dos trabalhos constava uma pro-
posta da CDU que propunha uma redução 
de 5% na taxa de IMI aplicável a prédios ur-
banos, uma medida que teria um impacto 
muito significativo na tesouraria do Municí-
pio, uma vez que representava uma redução 
cerca de 1,5 milhões de euros na receita da 
Autarquia para 2021. Após a análise da pro-
posta, e tendo em consideração a conjun-
tura atual e os efeitos da pandemia para os 
cidadãos e empresas, o presidente da Câ-
mara Municipal de Braga propôs que essa 
redução fosse de 3% representando, ainda 
assim, um decréscimo da receita municipal 
em cerca de 1 milão de euros.

“Porque sabemos que este é um ano atípi-
co com muitas famílias e empresas a serem 
confrontadas com dificuldades, aceitamos 

em anuir a esta proposta da CDU, embora 
com uma condicionante. A proposta ini-
cial representaria um encargo de cerca 1,5 
milhões de euros na receita esperada para 
2021, por isso propusemos que a redução 
seja de 3% o que representa uma diminuição 
da receita em quase 1 milhão de euros para a 
Câmara Municipal, mas será um importante 
apoio às famílias Bracarenses”, explicou Ri-
cardo Rio.

Embora a atual maioria não tenha decidido 
nenhuma descida do IMI durante este man-
dato e o anterior, Ricardo Rio lembrou que 
este Executivo já teve que suportar as con-

sequências da descida de 12,5% da taxa de 
IMI que foi decidida em 2013 e que só en-
trou em vigor em 2014. “A partir do primeiro 
ano do primeiro mandato e até aos dias de 
hoje, assistiu-se, por essa via, a uma perda 
muito significativa da receita potencial pro-
veniente do IMI”, referiu.

O Autarca voltou a referir que, “por uma 
questão de coerência, a maioria deste Exe-
cutivo não iria avançar com nenhuma pro-
posta de redução de impostos num ano 
pré-eleitoral. No entanto, uma vez que a 
proposta foi apresentada pela CDU, enten-
demos que este fator está ultrapassado”.

A finalizar, Ricardo Rio vincou a importância 
desta receita e recordou os encargos e in-
vestimentos municipais que não dão gran-
de margem de folga ao orçamento anual da 
Autarquia. “A verdade é que o orçamento 
municipal tem as suas limitações e os encar-
gos têm vindo a aumentar com o nível de in-
vestimento a ser reforçado de ano para ano 
e a Câmara tem de conseguir ter os recursos 
necessários para fazer face a todos esses en-
cargos”, concluiu o Edil.

livro ´Cinco Voltas na Bahia 
e Um Beijo para Caetano 
Veloso´, de Alexandra Lu-
cas Coelho, editado pela 
Editorial Caminho, é o ven-
cedor da terceira edição do 

Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria 
Ondina Braga, atribuído pela Associação Por-
tuguesa de Escritores com o alto patrocínio do 
Município de Braga.

O júri, constituído por Guilherme d’Oliveira 
Martins, Fernando Batista e Isabel Cristina Ma-
teus e coordenado por José Manuel Mendes, 
distinguiu esta obra, por unanimidade, visto 
revelar “originalidade literária pela conjugação 
de viagens diversas, geográficas históricas e 
interculturais”. Este livro «evidencia ainda uma 
aproximação cultural e linguística entre o Por-
tugal e o Brasil contemporâneos, ressalvando a 
complementaridade e as diferenças», refere-
-se na sua ata de atribuição.

Nesta 3.ª edição da Grande Prémio de Litera-
tura de Viagens Maria Ondina Braga concor-

reram as obras publicadas no ano de 2019. O 
valor monetário deste Grande Prémio é, para o 
autor distinguido, de 12.500,00€.

Recorde-se que o Prémio Literário Maria On-
dina Braga, que o Município de Braga instituiu 
em 2005 com carácter bienal, deu lugar a um 
“Grande Prémio” no âmbito exclusivo da lite-
ratura de viagens e destinado a obras em por-
tuguês e de autores portugueses. Partindo de 
uma parceria com a Associação Portuguesa de 
Escritores, esta iniciativa passou a ter carácter 
anual, ascendendo o valor pecuniário a atri-

buir para os 12.500 Euros. A sua organização 
passou, entretanto, a ser assumida pela Asso-
ciação Portuguesa de Escritores com financia-
mento do Município de Braga, sendo ambas as 
entidades promotoras do Prémio.

Em 2018, o vencedor deste prémio foi Afonso 
Cruz com a obra “Jalan, Jalan: Uma Leitura do 
Mundo” e, em 2017, Paulo Moura com “Extre-
mo Ocidental – Uma Viagem de Moto Pela 
Costa Ocidental Portuguesa, de Caminha a 
Monte Gordo”.

Nascida em 1967 em Lisboa, Alexandra Lucas 
Coelho estudou teatro no IFICT e comunica-
ção na Universidade Nova de Lisboa. Publicou 
cinco livros de reportagem-crónica viagem: 
Oriente Próximo (2007), Caderno Afegão 
(2009), Viva México (2010), Tahrir (2011), Vai, 
Brasil (2013) e o romance E a Noite Roda, que 
foi galardoado com o Grande Prémio de Ro-
mance e Novela da APE, 2012. Tem carteira de 
jornalista desde Janeiro de 1987, tendo vivido 
em Jerusalém e no Rio de Janeiro.

MUNICÍPIO DE BRAGA REDUZ TAXA
DE IMI PARA 2021

ALEXANDRA LUCAS COELHO VENCE 
GRANDE PRÉMIO MARIA ONDINA BRAGA

N

O
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Com uma localização privilegiada, em pleno 
Campo da Vinha, é aqui que vai passar 
grandes momentos com a sua família ou 
amigos. E antes de lhe sugerirmos algumas 
especialidades, fique a saber que estamos 
preparados para o(a) receber da melhor 
forma, cumprindo todas as diretrizes da 
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Rota Camilo, um projeto de 
valorização do património 
de Camilo Castelo Branco 
enquanto produto de in-
teresse turístico-cultural 
promovido pela Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão envol-
vendo um conjunto de instituições do norte 
do país, vai beneficiar de um investimento 
de mais de 700 mil euros para a sua dinami-
zação, contando com uma comparticipação 
FEDER de cerca de 500 mil euros.

O município famalicense acaba de ver apro-
vadas duas candidaturas ao programa ope-
racional Norte 2020 que vão permitir, por 
um lado, a modernização e requalificação da 
Casa-Museu Camilo Castelo Branco, em S. 
Miguel de Seide, nomeadamente a recons-
trução da Quinta de São Miguel e da Casa 
dos Caseiros. E por outro, estabelecer uma 
rede de experiências inspiradas em Camilo 
com recurso à vida e obra do escritor, com o 
objetivo de aumentar exponencialmente de 
ligações ao legado deixado por ele.

As candidaturas intitulam-se “Rota Camilo: 
Valorização da Casa-Museu e Cemitério da 

Lapa” e “Rota Camilo: Qualificação e Divul-
gação Territorial” são projetos cofinanciados 
pelo Norte 2020, através do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER).

No primeiro caso, a candidatura foi apre-
sentada em conjunto com a Venerável Ir-
mandade da Lapa, do Porto, e vai permitir 
ainda a qualificação do cemitério da Lapa, 
um monumento de interesse público, onde 
está localizado o jazigo de Camilo Castelo 
Branco. Em S. Miguel de Seide, a Casa Mu-
seu de Camilo ganhará novos espaços aptos 
ao acolhimento de experiências como visitas 
encenadas, degustações de ementas cami-
lianas, pequenas performances, programas 
noturnos, entre outras.

No que diz respeito à segunda candidatura 
o município de Vila Nova de Famalicão as-
sume o papel de beneficiário líder e o muni-
cípio de Ribeira de Pena é co-beneficiário, 
em concertação com uma rede de parceiros 
distribuídos pela região, nomeadamente a 
Câmara Municipal do Porto, o Centro Por-
tuguês de Fotografia, a Confraria do Bom 
Jesus, CP – Comboios de Portugal e Vene-
rável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa.

Neste âmbito, a Casa Museu de Camilo, lo-
calizada em S. Miguel de Seide assume-se 
como o polo de acolhimento e distribuição 
da Rota de Camilo, mobilizando os públicos 
a partir do polo turístico do Porto para os 
destinos do Minho e Trás-os-Montes.

As intervenções deverão ficar concluídas 
até ao segundo semestre de 2021, altura em 
que a Casa-Museu assinalará 100 anos de 
abertura ao público.

Refira-se que a Rota Camilo foi lançada em 
março de 2017, o Porto, no dia em que se as-
sinalava o 192.º aniversário do nascimento 
de Camilo Castelo Branco. Na altura Paulo 
Cunha, presidente da Câmara Municipal 
de Famalicão afirmava que “Camilo é um 
escritor que ultrapassa as fronteiras de 
Famalicão e com um potencial enor-
me em termos de promoção turística”, 
adiantando que “não se trata da pro-
moção de um território, de um concelho, 
mas antes da promoção de um patrimó-
nio e de uma época”. “A quantidade e 
a qualidade de obras literárias que nos 
legou é uma verdadeira herança que nos 
compete promover”, salientou ainda.

ROTA CAMILO ASSUME-SE CADA 
VEZ MAIS COMO UM PRODUTO DE 
INTERESSE TURÍSTICO-CULTURAL

A
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“É fundamental 
que os municípios 
e CIM’s se 
envolvam nas 
questões da 
dinamização 
económica”
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Qual o balanço que faz destes 30 anos de 
TECMINHO?

A TECMINHO fez 30 anos no passado dia 24 
de Julho e foram três décadas de crescimen-
to e atividade relevante. Devo contextualizar a 
existência desta estrutura, que foi a primeira in-
terface da Universidade do Minho. Tem o papel 
de fazer uma ligação do que é o conhecimento 
científico e know how que se gera na universi-
dade para o meio exterior, seja ele económico, 
seja social – ou considerando que o social está 
incluído no meio económico. Há 30 anos, o ob-
jetivo da TECMINHO foi promover uma relação 
mais efetiva, mais dinâmica e fluída entre o meio 
académico e o meio empresarial. Não traba-
lhamos apenas com as empresas, mas também 
com municípios, comunidades intermunicipais 
e outro tipo entidades. Penso que a nossa atua-
ção foi muito positiva ao longo destes anos, por-
que conseguimos que o trabalho desenvolvido 
tivesse impacto económico e social. Consegui-
mos um conjunto diversificado de empresas a 
trabalhar connosco, fazemos o apoio a startups 
que nascem em contexto da Universidade do 
Minho…

Já são mais de 125 startups …

Sim, já são mais, cerca de 150. Contribuímos, 
também, para a inovação das próprias empre-
sas, através de projetos de transferência de 
tecnologias e prestação de serviços mais per-
sonalizados, principalmente para a indústria, 
apoiando a criação de novos processos, novos 
produtos, que diversas empresas foram lançan-
do no mercado ao longo dos anos. A TECMI-
NHO tem um papel muito relevante na área da 

formação, no sentido de potenciar o desenvol-
vimento de competências principalmente de 
quadros médios e superiores, sobretudo nos 
últimos 20 anos. Somos uma entidade forma-
dora certificada pela DGERT [Direcção-Geral 
do Emprego e das Relações de Trabalho], um 
trabalho contínuo que tem tido um impacto di-
reto nas organizações. É um trabalho que tem 
sido reconhecido.

As empresas sempre estiveram recetivas ao 
vosso trabalho na área da formação?

Não, no início a forma como se olhava para a 
formação não era como agora. A evolução foi 
acontecendo ao nível daquilo que são os princí-
pios orientadores das próprias empresas, do que 
o mercado exige, algo que nós fomos acompa-
nhando. Quisemos ser nós próprios impulsiona-
dores de estratégias para as empresas, tentando 
que estejam direcionadas para aquilo que cha-
mamos os fatores críticos de competitividade 
das empresas. Atualmente, os principais fatores 
são a internacionalização, a sustentabilidade e a 
indústria 4.0. Além disso, a questão relacionada 
com a gestão organizacional é outra das áreas 
em que temos apostado, com bons resultados.

Em que altura acha que os empresários per-
ceberam a importância da formação, princi-
palmente, para os cargos de gestão?

Utiliza-se muito aquele chavão que é ‘ver para 
crer’ e aqui acho que foi isso. Aquilo que nós 
fazemos na formação é demonstrar casos im-
portantes, de sucesso e de insucesso, e isso foi 
despertando a atenção dos empresários do 
presente e do futuro. Nessa formação dos qua-

dros médios e superiores, temos uma relevância 
grande e um conjunto de empresas importantes 
com quem já trabalhámos. Ao apresentar esses 
casos às empresas, que conhecem os resulta-
dos, fez com que se valorizasse essa compo-
nente.

A existência da TECMINHO só faz sentido 
ligada à Universidade do Minho?

A TECMINHO, como associação empresa-
rial sem fins lucrativos, tem três associados: a 
Universidade do Minho, o principal, o IPMEI e 
a AMAVE- Associação de Municípios do Ave 
– inicialmente, havia mais empresas que por 
razões diversas acabaram por sair. Nós temos 
duas orientações que nos acompanham des-
de o início. Em primeiro lugar, uma orientação 
para aquilo que é a academia. Por isso, tanto nas 
questões relacionadas com empreendedoris-
mo, spin-offs – somo a marca da Universidade 
do Minho, startups, como na formação, a nossa 
ação é muito direcionada para o público interno 
da UM, embora também o façamos para públi-
co externo. A nossa atividade tem-se estendido 
a outras organizações de ensino superior e ins-
tituições relevantes do meio envolvente, com 
colaborações muito proveitosas para ambas as 
partes, e até já ultrapassou as barreiras nacio-
nais. Temos projetos de Norte a Sul do país, com 
diversas entidades nacionais, e em vários países, 
de diversas áreas, nas vertentes da formação 
ou transferência de tecnologia, por exemplo. A 
nossa sede é no Campus de Azurém da Univer-
sidade do Minho, em Guimarães, e temos insta-
lações nos Congregados, na Avenida Central, 
em Braga, onde decorrem sobretudo as ações 
de formação. 

FILIPE SOUTINHO
DIRETOR-GERAL DA TECMINHO

Criada há 30 anos, a TECMINHO apoiou cerca de 150 start-ups e 
quase 50 spin-offs da Universidade do Minho, além de auxiliar na 
apresentação de centenas de patentes e tecnologia. O trabalho tem 
sido realizado essencialmente nos concelhos do Minho – inicial-
mente, com Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos, mas paulati-
namente, abrangendo todo o território nacional; a ambição de cres-
cer e globalizar-se já permitiu colaboração com várias entidades a 
nível mundial, um trabalho que é para fortalecer nos próximos anos. 
A atividade da associação empresarial passará, no futuro, por valo-
rizar, ainda mais, os três vetores (o triple hélix) que são a base do 
crescimento económico, ligando conhecimento, tecido empresarial 
e instituições de poder local, como as autarquias e as comunidades 
intermunicipais. [Fotos cedidas por Filipe Soutinho]
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Termos como o empreendedorismo, a spin-
-off, a startup entraram de um momento 
para o outro nosso léxico. Porquê?

Estes temos já fazem parte do nosso léxico há 
muitos anos, nós é que, culturalmente, não es-
távamos habituados a utilizá-los. O empreen-
dedorismo é, por definição, a criação de uma 

entidade que vai ter uma atividade económica. 
Está, por isso, na sociedade desde sempre. Co-
meçámos a utilizar estes termos para projetar 
aquilo que se faz nas universidades, dando-lhe 
mais impacto na economia. Até há alguns anos, 
nas universidades não se pensava nem havia 
muita preocupação com o impacto na econo-
mia daquilo que se produzia. A preocupação 

era formar os alunos. Quando há 10 ou 15 anos 
se começou a pensar no impacto económicos 
dos alunos universitários, na criação de em-
prego, criação de negócios, novos produtos, 
exportação, passaram a utilizar-se, de forma 
mais dinâmica, estes termos. As Universidades 
começaram a perceber que tinha competên-
cias, capacidade e know-how para utilizar em 
conjunto com o ‘ecossistema’ exterior – eu te-
nho sempre relutância em utilizar este termo, 
porque ‘ecossistema’ implica a existência de um 
predador e de uma presa, o que no caso não se 
aplica [risos].

De que forma se relacionam com o Avepark 
e como vê o seu ‘percurso irregular’ ao longo 
dos anos?

Em relação Avepark, preferia não emitir grandes 
opiniões. Temos uma relação com o Avepark 
como temos com outras incubadoras na região. 
Naturalmente, sendo detido pela Universidade 
do Minho, há uma relação institucional diferen-
te, mas em termos práticos é a mesma que exis-
te com o Made IN, de Famalicão, ou a Set.Up, de 
Guimarães. Todas as incubadoras presentes na 
região têm uma razão de ser e permitem criar 
condições, nomeadamente logísticas, para star-
tups e spin-offs crescerem e por isso é tão im-
portante termos uma rede de incubadoras que 
seja valorizada.O Avepark sempre foi relevante 
para nós porque é um espaço localizado num 
ecossistema importante, quer em termos de in-
vestigação – com o Grupo 3’Bs, quer em termos 
empresariais, com alguns investimentos que 
estão a ser feitos por multinacionais importan-
tes. Penso que nos próximos anos será um local 
mais atrativo em termos empresariais, principal-
mente se tivermos vias de comunicação mais 
eficientes como está previsto. 

 “As Universidades 
começaram a 
perceber que tinha 
competências, 
capacidade e know-
how para utilizar 
em conjunto com 
o ‘ecossistema’ 
exterior”
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Os municípios querem, mais que nunca, ter 
uma palavra a dizer na dinamização empre-
sarial e criação de novas empresas. Braga 
tem a StarupBraga, Famalicão o MinhoIN, 
Guimarães a Set.up, entre outros… Esta 
participação das autarquias na dinamização 
económica é benéfica?

Sem dúvida. O chamado ‘triple hélix’ da dinami-
zação económica inclui o conhecimento, que é 
onde nós estamos – a Universidade, a TECMI-
NHO; o meio económico – as empresas, o te-
cido empresarial; e as entidades governamen-
tais e reguladoras, neste caso, os municípios e 
comunidades intermunicipais. Este ‘triple hélix’ 
é o mecanismo mais adequado para fazer com 
que o impacto económico de toda a atividade 
que desenvolvemos seja mais relevante. É fun-
damental que os municípios dinamizem a sua 
parte, desde o apoio à criação de emprego e 
facilitadores da criação de empresas [através da 
incubação], as lojas das empresas como apoio 
de proximidade… Nós queremos ser parceiros 
desses municípios e comunidades intermuni-
cipais. Por uma questão geográfica, temos tra-
balhado mais com os municípios mais perto de 
nós, principalmente do Quadrilátero Urbano 
– Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos, mas 
há outros municípios com quem estamos a co-
meçar a trabalhar com mais regularidade, como 
Esposende ou Terras de Bouro, por exemplo. 

Há vários anos que se sugere que há con-
dições para a criação de algo semelhante a 
Silicon Valley, uma espécie de Minho Valley, 
nomeadamente na zona do Quadrilátero Ur-
bano. Acredita que é possível?

Acredito que há condições para fazer algo simi-
lar, dentro do contexto do que é Portugal. A ver-
dade é que não temos nenhuma região no país 
com a cultura que há em Silicon Valley… mas 
podemos potenciar algumas coisas que ajudem 
a criar uma ecossistema semelhante ao que lá 
existe. Será sempre distante daquilo que vemos 
em Silicon Valley, mas à escala, poderá ser muito 
interessante. Neste momento, não há nada se-
melhante no país, mas com uma estrutura bem 
pensada e com as pessoas certas, penso que 
poderia criar-se um nicho de empresas de for-
ma mais organizada. 

Qual é o erro ou os erros básicos dos empre-
sários quando criam empresas?

Penso que todos os empresários, sem exceção, 
cometem erros quando criam empresas. O erro 
faz parte do processo, dos negócios, da nossa 
vida. A melhor forma de aprendizagem para 
aprendermos não é ver os casos de sucesso, mas 
os erros que os outros cometeram no passado. 
A grande maioria das grandes empresas a nível 
mundial estarão fechadas daqui a 50 anos… te-
remos de aprender com os erros que cometem 
agora, que cometeram no início. Com o sucesso 
pouco aprendemos. Ainda assim, há algumas 
ideias que os empresários devem ter em men-
te quando começam um projeto. Em primeiro 
lugar, uma empresa é para gerar negócio e di-
nheiro, não podemos é pensar que vamos todos 
ser ricos. Isso acontece a uma percentagem ín-
fima dos empresários, 0,01% ou menos. Depois, 
temos de pensar o que vamos fazer, para quem, 
como e quanto custa. Ou seja, não vou dizer que 
precisamos de um plano de negócios, porque 
em muitos casos isso nem faz sentido, mas ter 
algo parecido. Além disso, a empresa que va-
mos criar deve ser da nossa área de trabalho e 
formação, porque estaremos mais próximos de 
ter sucesso se assim for.

Por vezes, há ideias realmente boas que de-
pois não são sucesso ou por falta de rede de 
distribuição ou rede de contactos. Na TE-
CMINHO há um apoio efetivo nessa área?

É verdade que essa é uma das vertentes mais 
complexas no modelo de negócio. Ideias sur-
gem muitas, mas depois termos de ver quais as 
que são relevantes e quais é que conseguimos 
vender. Temos algumas alguns programas de 
apoio e suporte. Não temos assim tanta coi-
sa quanto isso, porque também não é o nosso 
principal papel. A nossa dinâmica está mais na 
criação e desenvolvimento de negócio. As câ-
maras de comércio, associação empresariais e 
até, muitas vezes, os municípios conseguem ter 
mais eficácia na parte das redes de distribuição 
e contactos.

Já lhe apareceu uma ideia genial que depois 
não tenha resultado no mercado?

Nós nunca podemos classificar uma ideia como 
genial. Conseguimos dizê-lo quando vai para o 
mercado e confirmamos tem um sucesso rele-
vante. Até percebermos que vende, até expe-
rimentá-la no mercado, nunca saberemos se a 
ideia vai vender ou não. É verdade que já sur-
giram ideias que não nos apercebemos na hora 
que são boas ideias, e vão para o mercado e são 
um sucesso. Não passou pela TECMINHO, mas 
passou por uma estrutura semelhante: posso 
referir o caso da PRIMAVERA BSS. Quando os 
dois fundadores criaram a empresa e apresen-
taram o plano de negócios, há quase 30 anos, 
disseram-lhes que não era uma ideia interes-

sante para o mercado. A verdade é que, hoje, 
é uma empresa dinâmica e importante na sua 
área de negócio.

De que forma é que considera que os jovens 
se devem posicionar para serem mais com-
petitivos no futuro, da indústria 4.0 e na 
afirmação da tecnologia?

Na vertente pessoal, há uma componente im-
portante para os jovens serem melhores pro-
fissionais, criando ou não o seu negócio: a hu-
mildade. Depois, é natural que os jovens saiam 
da universidade e queiram criar logo a sua em-
presa, mas não é a forma mais adequada para o 
fazer. Devemos passar por outras experiências, 
por outras entidades, nem que seja dois ou três 
anos, na vertente empresarial, ou mesmo em es-
truturas associativas ou solidárias. É importante 
ter experiências. Depois, poderá fazer sentido 
criar a própria empresa. 

Como acha que serão os próximos 30 anos 
da TECMINHO?

É difícil prever três anos, quanto mais 30 [risos]! 
O nosso posicionamento nos próximos anos 
será mais global e mais próximo do modelo em-
presarial, ter uma dinâmica e um conjunto de 
ferramentas que nos permita trabalhar de acor-
do com a realidade do meio exterior. Penso que 
haverá um trabalho interno para nos ajustarmos 
e nos focarmos nessa componente, aproximan-
do-nos ainda mais das empresas e do poder lo-
cal. Ou seja, pretendemos trabalhar a triple hélix 
que falei de uma forma mais eficiente. A TECMI-
NHO tem nos seus quadros 26 colaboradores e 
cerca de 40 bolseiros de investigação, afetos 
aos vários projetos de prestação de serviços 
com a comunidade externa.

Tem sido fácil recrutar bolseiros?

Temos assistido a uma menor procura nos últi-
mos anos, embora os últimos indicadores per-
mitem-nos pensar que haverá um recuo na saí-
da dos jovens valores, principalmente, na área 
da engenharia. E, dessa forma, teremos mais 
bolseiros para recrutar.

Ordenados melhor fixam melhores profis-
sionais?

Penso que, em termos de motivação para ficar 
no país, as condições de trabalho e os desafios 
profissionais são mais importantes que o salá-
rio – que, naturalmente, é importante na vida 
pessoal. Os jovens querem crescer profissional-
mente, ter projetos desafiantes e condições de 
trabalho semelhantes ao que encontram lá fora. 

“As ideias só são 
geniais se forem 
testadas no mercado e 
funcionarem”
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catalã Sílvia Pérez Cruz é a cabe-
ça de cartaz de agosto do Ani-
ma-te, o programa de animação 
sociocultural de Vila Nova de 
Famalicão cuja organização tem 
sido amplamente elogiada pelos 
artistas que fizeram o cartaz do 

primeiro mês do certame, como Salvador Sobral, 
Márcia, Tiago Nacarato, Kátia Guerreiro, Noiserv, 
entre outros.  

No seu primeiro concerto em Portugal após o pe-
ríodo de confinamento provocado pela pandemia 
da Covid-19, Sílvia Pérez Cruz atua na sexta-feira, 
dia 14, pelas 19h00, no Parque da Devesa, naque-
le que será um inesquecível e intimista concerto 
a solo, ao pôr do sol. A entrada é livre, mas com 
levantamento obrigatório de ingresso no próprio 
dia do espetáculo, no período das 3 horas que an-
tecede o concerto.

O espaço está preparado para receber 882 pes-
soas e tem o selo “Clean & Safe” atribuído pelo 
Turismo de Portugal e pela Inspeção Geral das 
Atividades Culturais.

Para além de Sílvia Pérez Cruz, o Anima-te traz a 
Famalicão em agosto nomes como Edu Mundo, 
André Júlio Turquesa  e Samuel Úria, no âmbito do 

Devesa Sunset, e Holy Nothing, Ayom, Dapunks-
portif, Barry White Gone Wrong e Fatspoon, no 
contexto da realização do Mel – Piquenique das 
Artes. Mas vai haver também Manuel Maio, Sérgio 
Mirra e Maria Quê.

Para além dos concertos, o Anima-te mantém em 
agosto a oferta de cinema ao ar livre, igualmente 
no Parque da Devesa, com a projeção de O Meu 
Vizinho Totoro, no dia 5, Mulherzinhas, no dia 12, 
e Parasitas, no dia 19, no âmbito do ciclo Cinema 
Paraíso.

Em simultâneo com os concertos, no centro da 
cidade, continua o Mercado Artesanal e as car-
rinhas de Street Food até setembro, o mesmo 
acontecendo com a proposta de realização de 
um conjunto de roteiros turísticos sobre variadas 
temáticas.

Toda a programação completa em www.famali-
cao.pt.

ma equipa de alunos da Esco-
la Secundária Camilo Castelo 
Branco, em Vila Nova de Fama-
licão, foi distinguida com uma 
menção honrosa na décima 
primeira edição do MEDEA, 
uma iniciativa da Sociedade 

Portuguesa de Física (SPF) e da REN – Redes 
Energéticas Nacionais, destinada a promover o 
conhecimento da Física e o estudo dos campos 
eletromagnéticos junto dos jovens portugueses e 
da sociedade em geral.

“Os Argonautas”, da Escola Secundária Camilo 
Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão, são com-
postos por Francisco Miguel Alves da Costa, Gon-
çalo da Silva Pereira Teixeira, José Afonso Barbosa 
Salgado, Tiago Miguel Mesquita Figueiredo e To-
más Santos Pereira, coordenados pela professora 
Teresa Martins. Os alunos verificaram que quanto 
maior for a distância dos aparelhos que nos ro-
deiam no dia a dia, menor é a intensidade de cam-
po magnético e campo elétrico registado. Todos 
os valores verificados estavam dentro dos valores 
recomendados pelas autoridades competentes.

A equipa vencedora do Projeto MEDEA é com-
posta por alunos do 12.º ano de Física da Escola 
Secundária José Gomes Ferreira, em Lisboa. A 
“Rebobina”, composta por Adolfo Morgado, Vas-
co Couto, Gonçalo Silva e Lourenço Barreto, com 
a coordenação do professor Luis Afonso, apre-
sentou um projeto com o objetivo de identificar 
e medir os campos eletromagnéticos de baixa 

frequência que nos rodeiam, incluindo cabos de 
alta tensão, concluindo que os mesmos estão de 
acordo com o estipulado pela Organização Mun-
dial de Saúde.

Todos os vencedores foram conhecidos numa 
cerimónia realizada por videoconferência e que 
contou com a presença de representantes da 
REN, SPF e das equipas vencedoras. A entrega de 
prémios presencial irá decorrer dia 5 de setembro 
de 2020, na cerimónia de encerramento da FÍSI-
CA 2020 - 22ª Conferência Nacional de Física e 
30º Encontro Ibérico para o Ensino da Física, que 
se realiza no Instituto de Educação da Universida-
de de Lisboa.

Para além do vencedor, e da menção honrosa à 
equipa famalicense, a REN e a SPF decidiram atri-
buir outras duas menções honrosas dada a quali-
dade dos trabalhos apresentados. Uma à equipa 
“Romeu e Julietas”, da Escola Secundária Romeu 
Correia, no Feijó, em Almada, composta por Ma-

ria Madalena Montez, Matilde Borralho, Leonor 
Teixeira, Bárbara Capelo e Rita Lopes sob a coor-
denação do professor José Fanica. Este grupo de 
alunas optou por efetuar um questionário para 
apurar a opinião da população sobre os campos 
magnéticos que nos rodeiam, confrontando esses 
dados com os valores das medições realizadas - 
todos abaixo dos valores de referência recomen-
dados.  

A terceira menção honrosa foi para os “The Mag-
netos”, da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, 
em Lisboa, compostos por Diogo Miguel Batista 
de Sousa Correia da Costa, Marta Vale de Almei-
da Norte, Salvador Veloso Santos, Tomás Lopes 
Veríssimo de Spínola Costa, sob a coordenação 
da professora Branca Sousa. Esta equipa efetuou 
medições dos campos magnéticos nas imedia-
ções de uma Subestação da REN, verificando 
que nenhum dos valores medidos ultrapassou os 
valores de referência recomendados, concluindo 
que não existem riscos que possam comprometer 
a saúde humana.

A 12ª edição do MEDEA irá abrir inscrições duran-
te o mês de outubro de 2020. Os alunos podem 
inscrever-se em http://medea.spf.pt/inscricao/. 
As medições são precedidas por um curso prepa-
ratório: feX_Mag3D (https://courses.mooc.tecni-
co.ulisboa.pt/), ministrado pelo Coordenador do 
MEDEA, Horácio Fernandes, que pretende “uma 
melhor preparação dos alunos para as medições 
dos campos eletromagnéticos”, salienta o Profes-
sor do Instituto Superior Técnico.

SÍLVIA PÉREZ CRUZ NO ANIMA-TE EM 
AGOSTO EM FAMALICÃO

MEDEA DISTINGUE ALUNOS DE FAMALICÃO 
POR TRABALHO SOBRE CAMPOS 
ELETROMAGNÉTICOS E SAÚDE 
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 oão Neves, Secretário de Estado 
Adjunto e da Economia, este-
ve em Guimarães numa sessão 
de trabalho que se iniciou com 
uma reunião com o Presidente 
da Câmara Municipal, Domin-

gos Bragança, e com o Presidente Executivo 
do Gabinete de Crise e da Transição Eco-
nómica, António Cunha, à que se seguiu a 
apresentação dos Projetos Colaborativos, 
uma das iniciativas que consta do Plano de 
Ação de mitigação aos impactos económi-
cos negativos da Covid-19 e de impulsiona-
mento do processo de transição económica 
e digital do tecido empresarial. A sessão de 
apresentação e discussão, que teve início às 
11h00, no Centro Cultural Vila Flor, contou 
com a presença de vários dos empresários 
e investigadores dos seis grupos temáticos 
criados até ao momento: Fábrica do Futuro, 
Logística Inteligente, e-Commerce, Sho-
wroom Virtual, Dispositivos Médicos e de 
Proteção Individual e Agricultura Segura e 
Sustentável.

A abrir a sessão, Domingos Bragança expli-
cou os motivos pelos quais estes projetos 
colaborativos são uma prioridade no quadro 
das iniciativas do Plano de Ação do Gabine-
te de Crise e da Transição Económica, e que 
se prendem com a necessidade de colocar 
ao serviço da modernização das empresas 
um conjunto de competências resultan-
tes da partilha de experiências entre essas 
mesmas empresas e pela aplicabilidade do 
conhecimento gerado nos Centros de In-
vestigação na resolução dos seus proble-
mas diários. “Queremos que as empresas 
pequenas se tornem médias, as médias se 
tornem grandes e as grandes se tornem ain-
da maiores”, disse o Presidente, que acres-
centou que  o futuro é a ligação entre ciên-
cia e economia. “Nós queremos fazer parte 
desse futuro, motivo pelo qual a integração 
do conjunto de competências que temos no 
nosso território, e que será feita a partir de 
novas infraestruturas que serão criadas, é 
fundamental”. Domingos Bragança referiu 
que este conjunto de competências é tam-
bém extensível a toda a sociedade, dando 
como exemplo o projeto da Academia get-
Digital que formará empresários, trabalha-
dores e cidadãos em geral. O Presidente da 
Câmara anunciou a assinatura do contrato 

de compra da Fábrica do Arquinho, um dos 
equipamentos que, depois de reabilitado, 
servirá estes propósitos e, com qualidade, 
acrescentará cidade à cidade.

António Cunha, Presidente Executivo do 
Gabinete de Crise e da Transição Econó-
mica, deu a conhecer as especificidades de 
cada um dos projetos colaborativos, afir-
mando que estes seis projetos, que pode-
rão ser aumentados para cerca de dez, são 
projetos que tendem a responder a proble-
mas tecnológicos, mas também a colocar 
empresas de setores de atividade distintos 
a trabalhar em conjunto. O objetivo é en-
contrar um tronco comum de problemas 
que possam ter como solução um projeto 
de investigação e desenvolvimento comum. 
“Este é um desafio que queremos que seja 
consumado de um modo exemplar aqui em 
Guimarães”, disse. António Cunha realçou 
ainda a importância das futuras infraestru-
turas para a geração de conhecimento e 
para a experimentação, equipamentos que, 
na sua opinião, serão decisivos na constru-
ção do que se pretende venha a constituir-
-se como um Digital Innovation Hub de base 
industrial na região.

João Neves, Secretário de Estado Adjunto 
e da Economia, disse que Guimarães possui 
estruturas locais fortes, apontando como 
exemplos a Universidade do Minho, o Ins-

tituto Politécnico do Cávado e do Ave, os 
Centros Tecnológicos, o tecido empresarial. 
Segundo João Neves, este conjunto de in-
fraestruturas exigem que se tenha como am-
bição a realização de projetos que possam 
ser exemplo não apenas para a região, mas 
também para o país. “Guimarães tem todas 
as condições para o fazer”, disse. O Secre-
tário de Estado disse ainda que os projetos 
colaborativos são sempre muito interessan-
tes, pois permitem responder com conhe-
cimentos diferentes, do lado das empresas 
e do lado das estruturas de conhecimento, 
às necessidades práticas das empresas e 
aos desafios do futuro. “Ter projetos de na-
tureza colaborativa que sejam exemplares 
é algo que estou convencido vai acontecer 
aqui em Guimarães”, frisou. Em relação aos 
instrumentos de financiamento, João Ne-
ves destacou que o incentivo à investigação 
e desenvolvimento é essencial, e que este 
privilegiará a colaboração entre empresas, 
sem prejuízo da investigação já em curso em 
cada uma delas. “O estado tem obrigação 
de criar condições para simplificar o acesso 
às condições de financiamento, algo que 
acontecerá nos próximos quadros de finan-
ciamento que vão ser muito dirigidos para a 
investigação e conhecimento de natureza 
colaborativa empresarial, como os que aqui 
hoje foram apresentados”, concluiu.

GUIMARÃES REÚNE UM CONJUNTO 
DE CONDIÇÕES PARA PROJETOS 
INSPIRADORES PARA O PAÍS
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normalização das rotas de voo 
para o centro e norte da Eu-
ropa a partir do aeroporto do 
Porto será crucial para a recu-
peração do turismo na região 
do Alto Minho. Quem o diz é 

José Maria Costa, Presidente da Comunidade 
Intermunicipal do Alto Minho, à margem de uma 
mesa redonda realizada em Viana do Castelo so-
bre a importância das estações e turismo náutico 
no quadro económico da região. De acordo com o 
autarca, o investimento que a região tem vindo a 
fazer na criação de infraestruturas, conhecimento 
e desenvolvimento dos desportos ligadas ao mar 
e água permitiu que, nos últimos anos, a estação 
náutica do Alto Minho se assumisse, nacional e 
internacionalmente, como um espaço de eleva-
do potencial diferenciador, atraindo turismo de 
especialidade e permitindo a criação de um mo-
vimento económico que gerou emprego e novas 
oportunidades para a região. Exemplo disso são o 
Centro de Alto Rendimento de Viana do Castelo, 
visitado ao longo do ano por atletas de alta com-
petição de todo o mundo, a realização de diver-
sos campeonatos e eventos internacionais (nos 
quais se destacam o Campeonato Europeu de 
Surf Adaptado), o surgimento de um conjunto de 
empresas turísticas que operam no sector e hote-
laria de alta qualidade. Uma oferta que, de acordo 
com o mesmo, permitiu que os números e taxas 
de ocupação nesta primeira fase de desconfina-
mento apresentem níveis bastante satisfatórios, 
fazendo prever uma recuperação sustentada do 
sector. “Importa agora cimentar a oferta turística 
altamente diferenciada que a região tem vindo 
a desenvolver, com a aposta num turismo não 
massificado que valorize a experiência do mar e 
da natureza que a região oferece”, conclui. Opi-
nião similar foi demonstrada por Inácio Ribeiro, 

Vice-Presidente da Entidade Regional de Turis-
mo do Porto e Norte de Portugal. “O turismo a 
Norte estava a passar, nos últimos sete anos, um 
momento extraordinário. Janeiro e Fevereiro de 
2020 eram já meses com números recorde e a 
pandemia acabou por afetar o sector de forma 
inquestionável, com quebras a rondar os 90%”, 
esclareceu, acrescentando que se tem vindo a de-
tetar, a nível interno, uma crescente procura pelo 
turismo de natureza fora dos grandes centros ur-
banos e aglomerados. Destacando a oportunida-
de que agora se abre defende que “importa agora 
diversificar a oferta e não massificar para que na 
Páscoa de 2021 possamos estar já em velocidade 
cruzeiro na recuperação do sector”. De acordo 
com o mesmo, a estratégia de futuro para a região 
passa “pela manutenção da sua autenticidade e 
não pela sobrecarga do território”. Uma atitude 
que deverá ser sustentada pela capacitação de 
todos os profissionais a operarem no sector para 
que se possa, com isso, “trabalhar na criação de 
experiências únicas, servir melhor para cobrar 
melhor”. Algo que nas palavras de Júlio Pereira, 
Secretário Executivo da Comunidade Intermuni-
cipal do Alto Minho, poderá assentar no elevado 
elemento diferenciador do Alto Minho. “A região 
é dos poucos espaços mundiais onde, em menos 
de meia hora podemos realizar atividades ligadas 
ao mar, ao rio e à natureza e biosfera”, garante, 
acrescentado que “se a isso juntarmos os vários 
monumentos certificados, o património rural e 
os sabores e gastronomia variados da região fi-
camos com um produto compósito altamente 
apetecível e diferenciador”. “O futuro passa pre-
cisamente pela organização dos diversos agentes 
que operam em todas estas áreas e pela criação 
de redes e sinergias internacionais, com a Galiza 
e áreas europeias similares à nossa, que nos per-
mitam solidificar o investimento e dar um passo 

em frente na estratégia lançada”, conclui. A mesa 
redonda contou ainda com a presença António 
Nogueira Leite, Presidente Fórum Oceano, que 
traçou o objetivo de potenciar a criação de mais 
centros náuticos no país como uma oportunidade 
de elevado potencial para o sector. Um trabalho já 
em curso que ganha forma agora no site  https://
www.nauticalportugal.com; com Vitor Dias, Dire-
tor Regional IPDJ- Instituto Português do Des-
porto e Juventude, que ressalvou a importância 
dos desportos de mar e água para a criação de 
novas oportunidades para os jovens na região, e 
Carlos Rodrigues, Presidente do Instituto Politéc-
nico de Viana do Castelo, para quem esta estra-
tégia de desenvolvimento do turismo náutico tem 
sido uma aposta ganhadora na criação de novas 
oportunidades de emprego para jovens quadros 
do ensino superior e para o desenvolvimento das 
capacidades de investigação da instituição. A 
ação visou ainda apresentar o manual de normas 
distribuído pelos agentes turísticos da região e 
que compila as medidas de segurança a adotar no 
atual cenário de pandemia. Uma iniciativa crucial 
numa altura em que, de acordo com os presen-
tes, importa dar confiança às pessoas, para que 
as mesmas possam voltar a frequentar o espaço 
público. 

Foi também ontem assinalada a premiação do 
Alto Minho com o selo QualityCoast, um progra-
ma que sinaliza, a nível mundial, um conjunto de 
regiões que partilham os valores de preservação 
e sustentabilidade ambiental, requalificação pa-
trimonial, responsabilidade social e desenvolvi-
mento sustentável do turismo. Uma certificação 
que serve de corolário para todo o investimento e 
estratégia que os diferentes municípios e entida-
des da região têm vindo a desenvolver na criação 
de condições para a prática de desportos náuticos 
e de natureza.

ALTO MINHO: NORMALIZAÇÃO DAS ROTAS DE 
AVIAÇÃO NO AEROPORTO DO PORTO É CRUCIAL 
PARA A RECUPERAÇÃO DO TURISMO NA REGIÃO

A
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Praia Fluvial de Adaúfe rece-
beu mais uma ação de sensi-
bilização ambiental durante 
a época balnear, no âmbito 
da obtenção da Bandeira 
Azul. A Braval e o Município 

de Braga querem relembrar os utilizadores 
para a importância de reciclar e de reciclar 
de forma correta, se a praia se apresentar 
diariamente limpa atrai mais pessoas e ini-
be-as até de colocar resíduos no chão.

Na ação, que contou com a presença do Di-
retor Geral da Braval, Pedro Machado e do 
Vereador de Ambiente da CMB, Altino Bes-
sa, foram distribuídos sacos de reciclagem e 

panfletos informativos aos veraneantes. Foi 
também afixada informação na entrada da 
praia sobre como passar um dia sustentável 
no espaço, tendo em conta a política dos 3 
R’s. No dia 8 de julho, realizou-se outra ação 
de sensibilização para a separação e reci-
clagem de óleos alimentares usados, com a 
distribuição de funis e folhetos informativos. 
Estava ainda prevista outra ação a realizar 
pela Braval, “Jogos Ambientais” que ficou 
suspensa, devido à pandemia COVID-19. 

À entrada da praia fluvial de Adaúfe existem 
ainda vários contentores de lixo e um eco-
ponto, para possibilitar a separação dos re-
síduos recicláveis.

té 15 de agosto a Cucoo Kids 
tem a decorrer uma campa-
nha de crowdfunding na pla-
taforma PPL para a edição 
do seu primeiro livro musical 
interativo. A reação ao proje-

to foi fantástica e em apenas 31 dias foi pos-
sível  atingir o primeiro objetivo de 5500€.  

O valor que foi solicitado aos apoiantes era 
ambicioso no panorama português, no en-
tanto, não cobre todos os custos da primei-
ra edição de 1000 livros. Uma vez a Cucoo 
Kids sabe agora, com certeza, que este livro 
suscitou o interesse das famílias, então as 
promotoras estão dispostas a arriscar mais. 
Assim, vão aventurar-se a produzir 3000 li-
vros.  Este novo objectivo ajudará a equipa 
a conseguir produzir uma maior quantidade 
de livros e baixar os custos de produção. O 
que permitirá vender o Giroflé não só no site 
de ecommerce, mas também em livrarias 
de especialidade, sem necessidade de au-
mentar o PVP. A Cucoo Kids acredita que 
assim poderá chegar a um maior número de 
pessoas. O projeto Cucoo Kids foi criado em 

Janeiro de 2020 com o objetivo de produ-
zir um livro inédito em Portugal, dedicado 
a crianças dos 1 aos 5 anos de idade e suas 
famílias. 

O “Giroflé – Canções de tradicionais da 
nossa Infância” reúne 6 das mais conheci-
das canções tradicionais que são acompa-
nhadas das fantásticas ilustrações criadas 
por Catarina Vieira. O Jardim da Celeste, o 
Papagaio Louro, o Mar enrola na Areia, en-
tre outras canções infantis com raízes na 
tradição portuguesa, foram interpretadas 
pelo Coro Crescendi, um projeto educativo 

sem fins lucrativos na área da música. A nos-
sa parceria com o Coro Crescendi tem uma 
vertente de impacto social já que 0,5€ da 
venda de cada livro reverte para o coro.

Este livro musical, que as crianças controlam 
a partir de pequenos sensores elétricos nas 
páginas cartonadas, permite o desenvolvi-
mento de competências ao nível da motrici-
dade fina, aquisição da linguagem e apetên-
cia para a leitura. A equipa Cucoo Kids, com 
o lançamento desta edição, pretende ajudar 
a preservar o património musical português 
proporcionando momentos lúdicos e de 
aprendizagem entre miúdos e graúdos. Es-
tarão assim a contribuir para uma parentali-
dade mais positiva sem recurso aos disposi-
tivos digitais, onde famílias felizes partilham 
memórias felizes. O Giroflé continua  dispo-
nível numa campanha de crowdfunding no 
PPL (www.ppl.pt/cucookids) mas todas as 
informações e as músicas completas podem 
ser consultadas no site: www.cucookids.com 
ou nas redes sociais.

BRAVAL FEZ SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 
NA PRAIA FLUVIAL DE ADAÚFE

FINANCIAMENTO A 100% EM 
CROWDFUNDING PARA LANÇAR O 10 
LIVRO MUSICAL COM CONTEÚDOS 
EXCLUSIVAMENTE PORTUGUESES

A
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Ecofoot, nascida na Escola de Engenharia da Uni-
versidade do Minho (EEUM), é a primeira empre-
sa portuguesa financiada pelo Conselho Europeu 
de Inovação no âmbito do Pacto Ecológico Euro-
peu (Green Deal). A sua tecnologia de tingimento, 
“H2Color-Aux”, pode revolucionar a indústria têxtil 

mundial: reduz em 70% o consumo da água, em 60% a energia gasta 
e em 50% o tempo nas lavagens, tendo claros benefícios no ambien-
te, nos custos e na produção de tintas. A Ecofoot está assim entre as 
primeiras 64 PME de 17 países da UE eleitas para receber um total de 
307 milhões de euros, de modo a contribuir para o Green Deal e o 
Plano de Recuperação para a Europa.

A spin-off sediada em Guimarães vai agora produzir 24 toneladas 
do seu composto inovador para validação interna e validação da sua 
eficácia junto de duas tinturarias em Portugal e uma em Itália. Vai 
também aproximar aquela tecnologia do seu lançamento comercial, 
aliando estratégias de propriedade intelectual e comunicação. A 
“H2Color-Aux” remove mais facilmente o excesso de corante apli-
cado, graças a uma camada polimérica que se forma entre o corante 
e a fibra e depois se decompõe, mantendo a cor intensa, uniforme 
e sólida à lavagem ou ao atrito, mesmo com um número menor de 
lavagens e a uma temperatura mais baixa.

As vantagens do projeto devem sentir-se a médio prazo. A aplicação 
põe então fim à utilização de detergentes que são normalmente uti-
lizados na remoção do excesso de corante, que são poluentes e de 
difícil eliminação e prejudiciais à fauna e flora. Em certas zonas do 
globo, os governos estão a fechar indústrias de tingimento por falta 
de abastecimento de água limpa e devido à poluição dos rios e solos 
envolventes, que impede a agricultura.

    A Ecofoot foi fundada por Jaime Rocha Gomes, professor cate-
drático do Departamento de Engenharia Têxtil da EEUM e investi-
gador do Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil (2C2T), com o obje-
tivo de reduzir os gastos excessivos em água e energia nas lavagens 
posteriores de fibras celulósicas tingidas com corantes reativos. Este 
conceito venceu o Grande Prémio BES Inovação em 2011. Jaime 
Rocha Gomes tem um percurso de transferência de tecnologia da 
universidade para a indústria via spin-offs, tendo também fundado 
a Micropolis, com microcápsulas inovadoras para aplicações têxteis, 
que seria adquirida pelo grupo belga Devan Chemicals, e a Ecotic-
ket, uma spin-off de acabamentos antimicrobianos e repelentes de 
insetos, entretanto rebatizada Repeltec.

O Conselho Europeu de Inovação apoia empresários visionários 
que criam soluções transformadoras para enfrentar desafios socie-
tais e ambientais prementes. As empresas em fase de arranque e 
PME agora distinguidas vão expandir, criar emprego e dar à Europa 
a liderança mundial nas tecnologias e soluções ecológicas, referiu a 
comissária da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventu-
de, Mariya Gabriel. Outras propostas vencedoras abordam desde os 
setores automóvel, aeroespacial e marítimo aos materiais avançados 
ou à Internet das coisas.

SPIN-OFF DA UMINHO 
DISTINGUIDA PELO CONSELHO 
EUROPEU DE INOVAÇÃO

A



UM

26 · AGOSTO · 2020



Faço parte da direção de um estabelecimento de ensino privado em que 
um dos nossos alunos foi detido por posse ilegal de drogas. A detenção 

ocorreu depois do horário letivo, fora e bastante longe das nossas 
instalações. A escola não tem qualquer ligação com o sucedido, a não ser 

o facto de o jovem estar matriculado lá.
Contudo, a comunicação social optou por colocar a notícia nas redes 

sociais com a manchete “Aluno da escola (o nome da nossa escola), 
(nome da cidade), foi detido por posse de drogas”, com uma fotografia do 

plano exterior das nossas instalações. Se abrirmos a notícia e a lermos, é 
mencionado o local onde teve lugar a detenção, que fica longe da escola.

Devido a esta exposição, houve um acentuado aumento do número de 
desistências da nossa lista de espera para matrículas.

O que podemos fazer para tentar “limpar” o nome da escola e 
responsabilizar o jornal pelos danos que temos sofrido?

C
FAKE NEWS
aro leitor, 

Em primeiro lugar, seria importante apresentar uma 
reclamação, por escrito, dirigida à Entidade Regu-
ladora para a Comunicação Social (ERC), que tem 
como objetivo e principal competência a regulação e 
supervisão de todas as entidades que prossigam ati-
vidades de comunicação social em Portugal. 

A ERC não vai aferir da verdade factual da notícia, 
mas sim analisar a coerência dos elementos que 
constituem a notícia, nomeadamente, o título, a ima-
gem e o corpo de texto. É esta entidade que avalia a 
forma como a informação é disponibilizada e exposta 
ao leitor. O Estatuto do jornalista impõe à profissão os 
deveres de informar com rigor, com imparcialidade, 
rejeitando o sensacionalismo.

A Lei que regula a imprensa garante à mesma liber-
dade e autonomia. Contudo, também lhe são impos-
tos limites pela própria Constituição. A liberdade de 
imprensa tem de garantir os direitos ao bom nome, à 
reserva da intimidade da vida privada, à imagem e à 
palavra dos cidadãos, defendendo o interesse e a or-
dem pública.

Neste caso, está em causa a falta de rigor informativo, 
assim como o desrespeito pelo direito ao bom nome 
da escola.

Se o jovem foi detido longe da escola, fora do horá-
rio letivo, a notícia revela uma clara dissonância entre 
o título e a fotografia de destaque para com o corpo 
de texto. Um título tem de traduzir a ideia que irá ser 
explorada no texto. Já a imagem tem a função de re-
forçar o título. Desse modo, aqui, estando estes ele-

mentos fulcrais, que se destinam a chamar a atenção 
do leitor, dissonantes com teor do texto que não se 
relaciona com a escola, evidencia ainda mais a sus-
cetibilidade de vir a ser criada uma dedução negativa 
de um local que em nada está relacionado com os 
factos. Não parece haver dúvidas de que a objetivi-
dade da informação saiu prejudicada e o rigor, que é 
imprescindível numa notícia, não está presente.

A fotografia da escola, inserida neste contexto, con-
tribui para a melhor identificação da mesma, causan-
do danos no direito ao seu bom nome.

Por fim, há que ponderar a liberdade de imprensa e o 
direito ao bom nome. Neste caso, não há qualquer in-
teresse jornalístico em mencionar o estabelecimento 
de ensino que justifique que se passe por cima da 
proteção deste direito. 

O ERC dará o seu parecer e poderá dar à escola a 
possibilidade de esclarecer os leitores. Porém, quan-
to aos eventuais prejuízos por perdas e danos que 
tenham sido causados por este tipo de exposição ne-
gativa na comunicação social, poderão ser peticiona-
dos através dos mecanismos legais para o efeito num 
ação judicial contra o jornal em causa e o seu diretor.

VS Advogados 
www.vsadvogados.pt

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

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

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

TLM:+351 913 428 917

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

e d i ç õ e s  d a  R e v i s t a  S I M .
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D eparei-me com esta expressão quando relia o livro Inteli-
gência Emocional do Goleman. O autor utiliza este termo 
referindo-se a aqueles momentos em que as nossas emo-
ções sequestram o nosso cérebro e nos fazem agir sem 
qualquer autodomínio. Obviamente que as consequências 
que as consequências destes atos são sempre penosas, 
para não dizer catastróficas.

Enquanto pensava no tipo de ações que se cometem quan-
do estamos nesse estado de sequestro emocional, interro-
gava-me sobre o que fazer para evitar que isso aconteces-
se. Como em qualquer situação de stress, esta também 
pode ser evitada, mas no momento em que ocorre pouco 
ou nada há a fazer…

No livro que estava a ler era descrita uma cena de um ho-
micídio que teria ocorrido na sequência de um assalto que 
se pretendia pacífico. Curiosamente, ou não, nesse mesmo 
dia havia visto um vídeo de uma atriz famosa que tinha sido 
vítima de um assalto que tudo tinha para correr mal, no en-
tanto, acabou por ter um desfecho pacífico. Por que razão 
acontecem estas coisas? Por que razão uma mesma situa-
ção tem desfechos tão diferentes?

A resposta para mim é clara: aquilo que ambas disseram 
fez toda a diferença na forma como fizeram os assaltantes 
sentir-se. Isto é, uma viu a situação como um todo, consi-
derou todos os intervenientes e agiu em função do que era 
melhor para todos. As sua palavras refetiram e criaram essa 
realidade, o final foi aquele que ela pretendia.

No outro caso, a vítima ameaçou o assaltando, jurou que o 
encontraria onde quer que fosse e tudo faria para o conde-
nar. Ora, numa situação de stress, palavras carregadas de 
raiva e desejos de vingança não ajudaram de todo a criar o 
melhor desfecho. Uma situação que se pretendia pacífica 
(dentro do possível nestas circunstâncias) escalou para um 
nível de violência impensável inclusive pelo próprio agres-
sor.

Não é meu objetivo justificar qualquer ato de violência, 
acredito que não há nada que justifique um ato de agressão 
ou domínio sobre outra pessoa. No entanto, eles existem e 
são mais falados do que nunca, por isso me parece impor-
tante analisá-los.

Aqui, com estes casos, a minha questão é tão-somente esta: 
Será que a visão estratégica e capacidade de autocontrolo 
nos podem salvar a vida? Sem dúvida que sim! Sempre e 
quando temos a capacidade de projetar os nossos atos no 
futuro, conseguindo ver as consequências dos mesmos, 
aliando a isso a capacidade de dominar os nosso impulsos, 
estamos a ter um grau elevado de Inteligência Emocional, 
que nos ajuda a construir uma vida melhor e, às vezes, até 
nos salva a vida

Penso tantas vezes que as pessoas levam pouco a sério 
esta questão de “levar inteligência às suas emoções”, de 
“conduzir de forma sábia os seus estados emocionais”, de 
“aprender a dominar os impulsos emocionais para criar 
uma vida mais eficiente e saudável”. Uma vida com estas 
competências vive-se de outra forma…

Dizemos muitas vezes que a Inteligência Emocional é a 
capacidade de reconhecermos as nossas emoções, de re-
conhecermos as dos outros e de agir em conformidade. Na 
verdade, isto parece sempre muito vago, pouco concreto… 

Então, o que é a Inteligência Emocional e para que serve?

1. A Inteligência Emocional é um conjunto de competên-
cias que precisam de aprendizagem e treino ao longo da 
vida mas sobretudo na infância e juventude. Tal como 
aprendemos a fazer contas de matemática é necessário 
que nos ensinem como ser Emocionalmente Inteligentes 
e que nos ajudem a treinar. O Autoconhecimento é aqui 
imperativo.

2. A ausência de Inteligência Emocional traduz-se numa 
vida sem autocontrolo, numa cedência a impulsos primá-
rios, numa ausência de consciência. Só conhecendo-nos 
podemos ter consciência de como agimos e aí aprender a 
dominar os nossos impulsos. O Autocontrolo exige um ele-
vado grau de conhecimento e consciência.

3. Uma vida sem autocontrolo tem consequências dano-
sas para o próprio e para aqueles que o rodeiam. Violência, 
agressões, separações, suicídios são ações que têm como 
base decisões emocionalmente pouco inteligentes uma 
vez que as vidas envolvidas são sempre lesadas. 

4. Vivemos tempos de incerteza onde cada vez mais é ne-
cessária capacidade de adaptação, visão consciente sem 
expectativas, capacidade de decisão em função dos me-
lhores cenários desejados, autocontrolo para que a esta-
bilidade emocional nos permita construir esses cenários e, 
por último, resiliência para aceitar que o tempo é quem tem 
a última palavra.

Tudo isto que acabei de mencionar são competências que 
surgem de um treino sério, de uma tomada de consciência 
de que é necessário crescer e maturar emocionalmente. Se 
queremos abraçar esta nova era que agora diante de nós 
surge a única solução é aprender a faze-lo. Tal como recen-
temente li: “A Gestão Emocional é o próximo passo evolu-
tivo da Humanidade!

SEQUESTROS EMOCIONAIS

Ana Raquel Veloso
Palavras com Saúde
Blog
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Páteo de Janes é uma Guest House confor-
tável e acolhedora. É o lugar perfeito para 
recarregar as energias após um dia de pas-
seio ou apenas poder descansar seja indi-
vidualmente ou em família. 
Situada no coração da cidade de Braga 
e com uma localização privilegiada, dista 
apenas cem metros da emblemática Sé 
Catedral. Aproveite para perder-se nas ruas 
do Centro Histórico e conhecer a famosa 
Praça da República. Com vista para a Rua 
de Janes e do Souto, o Páteo de Janes man-
tém os traços originais das fachadas e pos-
sui uma decoração minimalista e moderna 
que nos acolhe de imediato e nos faz sentir 
em casa. 



Rua de Janes, Nº 26
4700-318 Braga, Portugal 

+351 253 171 364
+351 961 374 748

www.houseandpeople.pt
comercial@houseandpeople.pt

COMODIDADES
E SERVIÇOS 
 
•Entrada Privada
•Insonorização
•Área de estar
•Cozinha
•Mini-bar
•Pequeno - almoço
•Máquina de café expresso
•Área de refeições
•Produtos de higiene pessoal gratuitos
•Quartos com varandas 
•Quartos familiares
•Quartos para não fumadores
•Piso em madeira/parquet
•Máquina de lavar e secar roupa
•Vista da cidade

É a guest house ideal para quem visita Braga por motivos diversos. Situa-se a 
2km do Fórum Braga e a 4km da Universidade do Minho. A Páteo de Janes é 
igualmente o local ideal para os momentos em família ou a dois.

O pequeno-almoço é preparado com dedicação – o aroma a café logo 
pela manhã é convidativo para o despertar do dia. Para aqueles que prezam 
pela privacidade, este pode ser apreciado no conforto da acomodação. 

Estando a gestão a cargo da House and People, que possui uma vasta ex-
periência em Gestão de Alojamento Local na cidade de Braga, o Páteo de 
Janes orgulha-se de se associar às atividades promovidas pela cidade, colo-
cando-se de “porta aberta” para o (a) receber, na promessa de experiências 
recheadas de lendas, histórias e tradições. 
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Raquel Martins
Terapeuta da Fala 
Trofa Saúde Hospital em Braga Sul/
Centro e em Guimarães
Pós-graduada em Motricidade Orofacial 
Pós-graduada em Disfagias Orofaríngeas 
Diferenciação em Processamento 
Auditivo Central

O
“O MEU FILHO TEM
DOIS ANOS E NÃO FALA!”

MEU FILHO TEM DOIS ANOS E NÃO FALA!”, é uma 
expressão utilizada por muitos pais na primeira consul-
ta de avaliação de Terapia da Fala. Nesta primeira con-
sulta, muitos pais vêm reticentes se devem ou não vir à 
consulta, porque já ouviram várias opiniões. Uns dizem 
que a criança ainda é pequena, outros dizem que te-
mos de lhe dar tempo,… mas como costumo dizer, em 
consulta, em brincadeira, o coração de mãe nunca se 
engana. 

De facto, aos dois anos de idade é expectável que a 
criança apresente um vocabulário expressivo relativo 
à sua rotina diária e que construa pequenas frases “dá 
carro zuuu (= dá-me o carro azul” por exemplo. Ape-
sar do processo de desenvolvimento de linguagem ser 
um processo gradual e distinto de criança para criança, 
se aos dois anos de idade o seu filho não fala, ou não 
se faz entender, SIM, DEVE FAZER UMA CONSULTA 
DE AVALIAÇÃO POR UM TERAPEUTA DA FALA.

Aos dois anos de idade, nem todas as crianças preci-
sam logo de iniciar o acompanhamento na consulta 
de Terapia da Fala. Primeiro, pretende-se conhecer as 
dinâmicas e rotinas da família, como é que a criança 
faz para comunicar e satisfazer as suas necessidades 
e numa fase inicial passa em grande parte pela orien-
tação parental, a modificação de papéis de comunica-
ção e a definição de objetivos comunicativos, em con-
junto, para serem integrados, inicialmente, no contexto 
casa e/ou escola. Por outro lado, ainda nesta primeira 
consulta é muito importante tenta-se compreender a 
etiologia do atraso de desenvolvimento de linguagem, 
ou seja, a causa pela qual a criança não verbaliza e/ou 
compreende o que era suposto para a idade. 

Na grande maioria, pode estar relacionado com uma 
perda auditiva, por presença de otite serosa, ou, não 
havendo uma causa orgânica, pode estar relacionado 
com o contexto/meio que a criança frequenta, como 

por exemplo, baixa estimulação, superproteção, bilin-
guismo, entre outras.

Assim, nos primeiros dois anos de vida, como sinais de 
alerta para a procura de um Terapeuta da Fala, ao nível 
da linguagem, surgem: 

• Não palrar, nem virar a cabeça em direção ao som por 
volta dos 4 meses; 

• Não apontar para o que quer aos 12 meses; 

• Não percebe uma ordem simples, aos 15 meses 
(“abre a boca”)

• Não dizer nenhuma palavras até aos 20 meses; 

• Não fazer pequenas frases aos 24 meses (“carro 
papá”, “cão come” (…))

• Os pais ou familiares próximos não entenderem o 
discurso da criança;

• (…)

Perante a presença de um dos sinais de 
alerta mencionados, DEVE PROCURAR 
A AVALIAÇÃO POR UM TERAPEUTA 
DA FALA. Não adie, porque o desenvol-
vimento não pára! 

Quanto mais precoce for o inicio da intervenção, seja 
de forma direta (com a criança, se se justificar) ou de 
forma indireta (com orientações parentais), maior será 
a possibilidade de sucesso terapêutico, num período 
menor, devido à capacidade de plasticidade neuronal, 
ou seja, a capacidade do cérebro da criança integrar os 
estímulos e experiências vividas. 
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Com tradição familiar na área do mobiliário, a empresa Pimenta 
Interiores foi fundada por Jorge Ferreira para oferecer novas pos-
sibilidades e novos conceitos para decorar a sua casa. A aposta 
passa pela criação de mobiliário à medida, permitindo ao cliente 
personalizar tipos de materiais e acabamentos, estofos, cortina-
dos, papel de parede, carpetes, decoração e remodelação, a que 
se acrescentam serviços de projetos chave na mão de design de 
interiores. 
A utilização de uma paleta de cores suave mistura-se com a uti-
lização de elementos fortes e cheios de personalidade, criando 
ambientes confortáveis e funcionais. O detalhe e o pormenor 
funcionam como um todo e cumpre uma função: tornar os espa-
ços harmoniosos e acolhedores. 
Para dar sentido a toda esta filosofia e forma de estar no merca-
do, a Pimenta Interiores oferece uma relação qualidade/preço 
verdadeiramente incrível, que resulta da produção própria. A uti-
lização de materiais nobres, com durabilidade inquestionável, é 
ponto de hora nesta casa.
Venha conhecer o nosso showroom, que demonstra aquilo de 
que somos capazes. 

Criamos Espaços para a família,
Criamos Espaços para viver!

UMA NOVA ABORDAGEM DE DESIGN 
DE INTERIORES E MOBILIÁRIO



Avenida da Igreja,36
Celeirós 
4705-732 Braga
935 080 795
253 195 092
geral@pimentainteriores.pt
www.pimentainteriores.pt pimentainteriores



Dezoito anos de muito trabalho, dedicação e ambição! A PROPOSAL nasceu em 2002 com o obje-
tivo de satisfazer as necessidades do mercado de aluguer de equipamentos para a construção civil, 
prestando um serviço de elevada qualidade e fiabilidade, na região do Minho. 

Conscientes que são uma pequena empresa de aluguer, mas com provas significativas de subsistên-
cia neste grande mercado, a PROPOSAL prima pela proximidade e pela qualidade dos equipamentos 
que coloca à disposição do cliente.

A aliança que a une à AGRIFER, com toda a sua experiência e conhecimento, permite um crescimen-
to sustentado aliado à qualidade dos equipamentos que coloca ao serviço do cliente.

Para rematar, Francisco Ferreira define a empresa da seguinte forma: “estamos perto, somos ágeis, 
somos competitivos!”.

Travessa do Quintão n.º4
4700 – 153 Braga
253 607 217 · 968 120 681
barbara@proposal.pt
www.proposal.pt
Horário:
Segunda a Sexta: 08:30 – 18:00

18 anos PROPOSAL

Proposal - Aluguer sem operador



AMBIÇÃO, ESFORÇO E 
PROFISSIONALISMO SÃO ATRIBUTOS 
QUE MARCAM A VIDA DA AGRIFER 

Com 55 anos de existência a AGRIFER mantém o propósito de 
servir o cliente, quer através das reconhecidas marcas 
que representa, quer através do serviço de excelên-
cia.

Readaptados à atual conjuntura e às contingên-
cias impostas, o negócio tem crescido. Segundo 
informou Francisco Ferreira, sócio-gerente da 
empresa, o ano passado foi bastante positivo e 
produtivo. Apesar de todas as adversidades, em 
2020, a AGRIFER continua com negócios acima 
da média, resultado de muito trabalho e empenho 
dos colaboradores, na sua maioria com muitos anos 
de casa e experiência. 

Devido à atual pandemia não é possível festejar o 55º aniversário 
com os clientes, mas será celebrado para o cliente, atra-

vés de diversas campanhas. Internamente foi feito um 
simulacro pelos Bombeiros Voluntários de Braga, 

que fez recordar o grande incêndio de agosto de 
2016. Em contrapartida, e, tentando atenuar es-
sas recordações, com as devidas precauções, foi 
feito um convívio com os colaboradores. 

Fortes e focados no futuro, a proximidade com os 
clientes continua a ser o lema da empresa. 

Existe muita energia neste negócio familiar que já 
dura há mais de cinco décadas com forte esperança de 

querer continuar e muita fé na geração futura.

AMBIÇÃO ESFORÇO PROFISSIONALISMO

253 607 210 
geral@agrifer.pt 
www.agrifer.pt

Travessa do Quintão, 4
Frossos 

4711 – 908 Braga
Horário de Funcionamento:

8h30 às 12h30 – 14h00 às 18h30 

Agrifer, Lda



AGRIFER · PROPOSAL

Paixão pelo trabalho
José Rodrigues, 56 anos, natural de Braga, 12º ano pela Escola Indus-
trial na área de eletrónica.

Entrei para a Agrifer há 30 anos para a secção de peças. Passados 2 
anos, o responsável por esta secção e pela oficina saiu da empresa, 
ficando eu com essa responsabilidade. Ainda com pouca experiência 
e conhecimento, dado que para mim tudo era novidade uma vez que 
nunca tinha trabalhado nesta área, assumi o cargo e, com bastante 
dificuldade, mas com muita aplicação e vontade de vencer, consegui 
ultrapassar todas as dificuldades e corresponder às necessidades da 
empresa e dos clientes. 

Entretanto, passados cerca de 5 anos fui nomeado pela gerência da 
Agrifer como responsável do pós-venda, tendo exercido na integra 
esta função até 2004. Nesta data, devido às dificuldades da empresa 
na área comercial, fui convidado para dar apoio a este departamen-
to. Aceitei o desafio e consegui superar as expetativas. Em paralelo, 
continuei com a responsabilidade do pós-venda, onde semanalmen-
te me reúno com os responsáveis de cada secção para avaliar o de-
sempenho e ajudar a resolver os processos mais complexos. Poste-
riormente, fiquei responsável pela venda do nosso principal produto, 
a marca JCB, função que mantenho atualmente. Gosto do trabalho 
que faço, fui sempre bastante dedicado e ambicioso.

A minha experiência na Agrifer, durante estes 30 anos, é extrema-
mente positiva e gratificante pela relação e confiança que a gerência 
deposita em mim, o que me faz sentir uma pessoa realizada em todos 
os aspetos profissionais e pessoais. Tive a oportunidade de ter ao meu 
lado colegas de trabalho com os quais criei uma boa relação, manten-
do sempre um ótimo espírito de equipa.

A Agrifer para mim foi sempre uma empresa exemplar, cumprindo 
com todos os compromissos assumidos ao longo destes anos. 

A Química que quer
ser Contabilista 
Joana Macedo, 26 anos, natural de Amares, Licenciada em Química pela 
Escola de Ciências da Universidade do Minho. 

Após algum tempo da conclusão dos meus estudos e de alguma reflexão 
pessoal senti que a Química não era efetivamente o meu propósito. Entre-
tanto, tive a oportunidade de tirar um curso de Administração e Contabili-
dade e senti que, finalmente, tinha encontrado a área que me despertava 
grande fascínio. 

Iniciei a minha luta, comecei a procurar trabalho nesta área, enviei currícu-
lo para empresas e escritórios. Felizmente, e como costumo dizer, “ainda 
existem boas pessoas neste mundo”. Pouco depois, recebi uma chamada 
de uma pessoa conhecida que me informou que na Agrifer precisavam de 
um colaborador com o meu perfil. De imediato pensei “será o meu dia de 
sorte?” e liguei para o contacto facultado. Após o processo de seleção con-
segui um lugar na empresa. 

Entrei para a Agrifer a 13 de janeiro de 2020 e fui bem recebida. Rapida-
mente percebi que na empresa o profissionalismo é palavra de ordem. 
Passados seis meses, sinto que cresci pessoal e profissionalmente. Ne-
nhum trabalho é fácil, é necessário insistir, batalhar, persistir, mas o principal, 
no meu entender, é nunca nos esquecermos do lugar de onde vimos e dos 
valores que possuímos para não nos perdermos neste árduo caminho. 

Como é do conhecimento geral, este é um ano atípico por toda a situação 
que vivemos. Integrando um dos chamados grupos de risco, senti muito 
apoio por parte da gerência da Agrifer logo desde o início da pandemia, 
sendo-me possibilitado o teletrabalho para assim me puder proteger.

Quanto a perspetivas futuras, o fundamental é crescer cada vez mais pro-
fissionalmente e sentir a Agrifer como segunda casa. Uma casa segura de 
trabalho, onde é imperativo darmos o melhor de nós para assim termos 
sucesso e, consequentemente, ver o triunfo de uma empresa que se man-
tém firme ao longo destes anos. 

JOSÉ RODRIGUES JOANA MACEDO



     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



FIQUE BONITA TODO O ANO!
O espaço de beleza Cristina Moita está em constante evolução, na procura dos melhores tratamentos e melhores práticas para 
cuidar de si. A aposta em produtos totalmente naturais vai de encontro a esse compromisso, oferecendo serviços inovadores a 
pensar em si, como o novo sistema de reconstrução e lifting instantâneo para cabelos com o efeito de luminosidade e elasticidade, 
criados a partir de ingredientes preciosos como a queratina vegetal, colagénio, ácido hialurónico, botox natural e plástica capilar. 
Temos ainda o novo alisamento com aminoácidos vegetais, rico em vitaminas e nutrientes que provoca a hidratação instantânea 
com movimento natural e durabilidade até 6 meses, entre outros.

Venha conhecer-nos e aconselhe-se connosco!



Rua António de Mariz, 70 B
(junto à Makro)
4715-213 Braga
cristinamoita@hotmail.com
914 488 837

cristinamoitacabeleireiros

@cristinamoitacabeleireiros

LIFTING DE 
PESTANAS1

2

3

4

GELINHO

DESIGN DE 
SOBRANCELHAS 

MANICURE 
NORMAL 

com oferta de coloração

com oferta de 20% para 
na 1º manutenção 

com Henna, desconto de 20% 
na primeira manutenção

com oferta de aplicação de 
verniz nos pés.
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um final de ano letivo tão atí-
pico, não é no palco que a 
Ent’Artes - Escola de Dança 
fecha o ano. Com a exibição 
do espetáculo de dança on-
-line “Porta 10” a escola juntou 

cerca de uma centena de alunos que a partir das 
suas casas mostraram o que mais gostam de fazer.

O espetáculo “Porta 10” simbolizou o fim e o iní-
cio, o fim de um período de trabalho feito a partir 
da porta de casa de cada aluno e o início das co-
memorações do 10° aniversário da Ent’Artes- Es-
cola de Dança.

Através de obras de Vivaldi e com coreografias 
originais os alunos levaram a todo o público um 
espetáculo carregado de emoções.

A escola fecha mais um ano letivo com outra ex-
celente notícia e resultado. Foi através de uma 
concurso on-line no Brasil, o “Seminário Arte 
Minas” que a aluna Luana Fernandes alcançou a 
medalha de ouro com solista em dança contem-
porânea com a coreografia “Inner Creature” do 
coreógrafo Filipe Narciso.

A escola tem já inscrições abertas para diversas 
disciplinas tais como o ballet e o contemporâneo 
mas também jazz, hip hop, ginástica acrobática, 
bollywood e yoga e retomas as suas aulas presen-
ciais já no dia 7 de Setembro altura em que inicia o 
novo ano letivo 2020/2021.

eforçar o espírito lionístico em 
contexto de pandemia, desig-
nadamente na sua vertente 
de ajuda ao próximo mais ca-
renciado, é um dos propósitos 
dos novos dirigentes do Lions 
Clube de Braga, agora eleitos.

Sob a presidência de Ângelo de Sousa, que lidera 
«um grupo de trabalho» em que pontuam cinco 
“past-presidents”, o Lions Clube de Braga pro-
põe-se adequar a sua ação ao contexto sanitário 
vigente, procurando que a sua missão se consume 
e, concomitantemente, não diminua a ajuda que 
dispensa à sociedade bracarense.

A angariação de bolsas de apoio a estudantes ca-
renciados, através das designadas “lions mission”, 
e a dinamização do peditório concelhio em prol da 
luta contra o cancro são duas das atividades com 
relevante impacto no ano lionístico que os novos 
dirigentes se propõem continuar, «com as devidas 
adaptações à realidade» pandémica.

«O Lions Clube de Braga, dando cumprimento 
a causas globais que identificam o movimento, 
dedica uma particular atenção à área da saúde, 
especialmente ao combate a enfermidades como 
o cancro infantil, a diabetes e necessidades oftal-
mológicas, a par da dádiva de sangue. Embora a 
recolha de donativos ou outros modelos de apoio 
a estas lutas sejam mais difíceis nas circunstâncias 
atuais, vamos procurar não esmorecer e conjugar 
o voluntariado possível para o sucesso das várias 
ações», adianta Ângelo de Sousa.

Porque o empresariado e a economia local sen-
tem os efeitos financeiros da pandemia, o pre-
sidente do Lions Clube de Braga desconfia que 
neste mandato não lhe vai ser possível entregar à 

Liga Portuguesa Contra o Cancro os cerca de 50 
mil euros obtidos no peditório transato... «O que 
não quer dizer que não façamos o nosso melhor, 
da forma possível, também neste âmbito», diz.

E se o voluntariado em áreas de intervenção so-
cial fundamental, como a saúde e a educação, vão 
continuar a marcar a ação do Lions Clube de Bra-
ga, o recém-eleito presidente propõe-se acres-
centar-lhe mais uma área: as questões ambien-
tais, mormente através de ações de reflorestação 
de espaços verdes com proximidade urbana. «Se 
as catástrofes naturais que, aqui e ali, afetam a hu-
manidade são uma das primeiras preocupações 
do movimento lionístico, nós queremos que essa 
preocupação se manifeste desde logo com inter-
venções preventivas», considera, a propósito.

Potenciar a comunicação interna, entre todos os 
companheiros, «para que o espírito lionístico se 
sinta nas decisões particulares do quotidiano», 
bem como a profusa divulgação da ação do clube, 
através das várias plataformas de comunicação 
social, é também objetivo da nova liderança.

No que respeita à organização interna do Clube, 
o presidente enfatiza a inovação, designadamen-
te no uso de novas tecnologias de comunicação, 
para o reforço do companheirismo e para o de-

senvolvimento de algumas das ações que dão 
corpo à sua agenda. «Num universo, como Braga, 
onde as “tic´s” têm um “hub” muito próprio e re-
conhecidamente ativo, faz sentido que os “lions” 
aproveitem a proximidade dessa competência 
para melhorar e potenciar o seu alcance; é isso 
que vamos tentar fazer», diz.

Licenciado em Engenharia de Produção Têxtil 
pela Universidade do Minho e abraçando hoje um 
projeto na área da Segurança e Saúde Ocupacio-
nal, Ângelo de Sousa tem a sua vida marcada por 
uma forte dedicação ao associativismo, desde a 
Associação Académica da Universidade do Mi-
nho, onde é co-fundador do “Enterro da Gata”, à 
Associação de Antigos Alunos da mesma institui-
ção universitária, e à Federação das Associações 
de Pais do Distrito de Braga.

Nos órgãos sociais, de que é Presidente da Dire-
ção, tem consigo Cândido Pires e Manuel Neves 
(primeiro e segundo vice-presidentes), Eduardo 
Pinto (secretário, “past-president”), Luís Lobato 
(tesoureiro), Machado Rodrigues (vice-tesou-
reiro, “past-president”), Paulo Rodrigues (vo-
gal, “past-president”), Manuel Portela (vogal, 
“past-president”), Maria José Carrilho (vogal, 
“past-president”), Carmo Rodrigues (vogal, “pas-
t-president”), Francisco Duarte (vogal, “past-pre-
sident”), Carlos Almeida (presidente do Conselho 
Fiscal), Armando Arantes (vogal do Conselho 
Fiscal) e Miguel Teixeira Pinto (vogal do Conselho 
Fiscal).

ENT’ARTES TERMINA O ANO LETIVO 
COM MEDALHA DE OURO NO BRASIL!

LIONS CLUBE DE BRAGA QUER 
REFORÇAR ESPÍRITO LIONÍSTICO 
APESAR DA PANDEMIA

N

R
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INSPIRAÇÃO 
AFRICANA, 
GENUÍNA E 
COM HISTÓRIAS 
PARA CONTAR

Como surgiu a ideia de criar a Amari Home?
Cláudia De Lemos: A Amari Home é um projec-
to de mãe e filha, que não só reflecte o empode-
ramento das mulheres, como o amor por África e 
pela beleza de sua arte. Tendo nascido em Mo-
çambique e sido criadas entre Moçambique e 
África do Sul, tivemos o privilégio de viver com a 
beleza e diversidade da África, as suas culturas, 
tradições e arte expressivamente única. Dei por 
mim a colecionar várias lindas peças artesanais, 
de artesãos talentosos, como resultado desta 
experiência de vida. Mudei-me para Portugal 
em 2018 e desejei trazer comigo uma parte de 
África, pois ainda está no meu coração. A minha 
filha, Jessica De Lemos, mudou-se em segui-
da para Portugal em meados de 2019, após ter 
completado o mestrado em gestão de projectos, 
para que juntas iniciássemos esta linda jornada. 
A arte e o artesanato que a África produz é tão 
distinto e belo que nos inspirou a criar AMARI 
HOME e partilhar esta paixão com o mundo.

Está no nome a forma como a empresa 
se posiciona no mercado e o que preten-
de oferecer ao cliente. A inspiração afri-
cana chega através de peças de design 
único e exclusivo, que representam uma 
forma de estar, um conceito de vida e 
ambientes quentes que nos chegam do 
hemisfério sul. “Amari” deriva do sâns-
crito e das origens afro-orubanas e sig-
nifica “força”. E é com uma força cheia 
de sensualidade, fogo e cor que se apre-
senta no mercado português. 



O que podemos encontrar
 no seu espaço ?
Cláudia De Lemos: Na Galeria Amari, as pes-
soas podem encontrar belas peças de arte e 
decoração Africana que expressa a tradição, 
os costumes e do sistema de valores das di-
ferentes sociedades em todo o continente. 
Cada obra de arte representa a cultura, o 
estatuto, os costumes diários ou a cerimónia 
de uma determinada comunidade. Estamos 
a falar de esculturas, bonecas, máscaras, 
taças, cestos, jóias e muitas outras, que são 
transmitidas à geração seguinte, mantendo 
vivas as diferentes crenças e tradições afri-
canas. Cada peça tem a sua própria história 
individual e é feita à mão por artesãos locais e 
comunidades desfavorecidas de mais de 20 
países, não havendo duas peças exactamen-
te iguais, e muitas delas são de edição limita-
da. Alguns destes países são o Mali, Nigéria, 
Zâmbia, Gana, Quénia, Camarões, Malawi, 
Etiópia, Zanzibar (Tanzânia), Congo, entre 

outros. As historias de cada peça são expres-
saa em etiquetas personalizadas que infor-
mam o país de origem, a sociedade Africana 
que representa e o propósito ou significado 
da peça dentro dessa mesma sociedade. Os 
nossos produtos são distintos e autênticos, 
variando entre estilos artísticos modernos, 
antiguidades e arte sustentável feita de mate-
riais naturais e reciclados.  

Que serviços tem disponíveis?
Cláudia De Lemos: Para além de ter dispo-
níveis peças de arte e decoração Africana, a 
Amari Home também proporciona serviços 
de consultoria em decoração de interiores. 
Na Galeria Amari, os clientes podem adquirir 
peças de arte ao seu gosto e também podem 
agendar uma consultoria, através da qual a 
nossa equipa irá orientar, aconselhar e sugerir 
sobre quais os produtos mais adequados para 
uma respectiva casa ou projecto, de acordo 
com os objectivos desejados. 

O que lhe da mais gosto de fazer no 
trabalho que desenvolve?
O que nos dá mais prazer é viajar para vá-
rios países e trabalhar directamente com 
artesãos e comunidades africanas locais, 
através do qual obtemos a arte e os arte-
factos, criando oportunidades económi-
cas para os desfavorecidos e contribuin-
do para o desenvolvimento social através 
da arte. Cada viagem é, para nós, um en-
riquecimento em conhecimento e cultu-
ra, uma vez que exploramos e trazemos 
de volta tesouros nunca antes vistos. 
Tudo o que compramos é original e feito 
à mão, com habilidades há muito esque-
cidas que têm uma história para ser con-
tada. Para nós, a história é tão importante 
como a beleza da peça que foi trabalha-
da e vivida dentro da tradição africana, 
e que agora é apreciada por muitos em 
todo o mundo.

Cláudia De Lemos | Galeria Amari
Pátio da Ribeira
Av. 24 de Julho 4B – Nº 1
Lisboa 1200-480
Tel: +351 21 3901146
geral@amarihome.pt amari.home











A Companhia de Dança YLD é composta pela 
Academia de Formação (Jovens independen-
tes ou de escolas, com idade até aos 20 anos) 
que pretendam intensificar a sua formação, e 
pela Companhia Júnior (jovens entre os 14 e os 
20 anos) que tem como objetivo a profissiona-
lização. A ideia principal da YLD é trabalhar de 
forma consistente e progressiva com os me-
lhores alunos das escolas de dança de Portu-
gal e estrangeiro e bailarinos independentes, 
tanto no aspeto criativo – com a criação de pe-

ças de coreógrafos associados do projeto, ou 
de coreógrafos convidados – como no aspeto 
tutorial de acompanhamento desses alunos a 
encontrar a melhor saída profissional, dentro 
das capacidades e vontades do bailarino pré-
-profissional.

Caberá à direção artística a decisão final de 
incorporar o aluno proposto quer na Aca-
demia de Formação, quer na Companhia, e 
juntamente com o coreógrafo no elenco das 

coreografias a serem criadas. Há ainda a pos-
sibilidade dos alunos que não estejam ligados 
a uma escola poderem-se propor a audição, 
ou ainda a Direção Artística da Companhia 
avançar com convites pontuais a determina-
dos jovens bailarinos, sendo o intuito trabalhar 
com o maior número de bailarinos possível e 
dar uma experiência de trabalho profissional a 
todos os que possuem talento e capacidades 
artísticas e técnicas.

COMPANHIA DE DANÇA YLD



O espaço
A Academia de Formação e a Companhia 
funcionarão em Braga, nas instalações que 
estão a ser concluídas e que são compostas 
por duas salas de 120m2 para dança, uma 
sala com 75m2 para dança, uma Sala de Yoga, 
uma Sala de Massagens, uma  Sala de Pilates 
e Condicionamento físico, uma Sala de Nutri-

ção e Coaching, uma Sala de Pintura e Escul-
tura, uma Sala de Criação e Música, uma  Sala 
de Teatro, uma Sala de Formação e uma Sala 
de alimentação e confeção de refeições, além 
dos Balneários e Wc’s.

Os alunos da academia de formação, do re-
gime técnico-artístico, terão ao longo do ano 
diversas experiências de palco, através de fes-

tivais e competições definidas pela direção, 
que se considerem ser uma mais valia para o 
crescimento dos bailarinos. Serão exploradas 
Áreas de Formação diversas, nomeadamente, 
Dança Clássica, Dança Contemporânea, Jazz, 
Pilates, Yoga, Expressão Dramática e corporal, 
Teatro e Teatro musical, Pintura e Escultura, 
Nutrição e Alimentação, Desenvolvimento 
Pessoal e História da Dança.

Praceta do Parque de Exposições, 11-19
4705-104 Braga
915 681 703
www.youlovedance.pt
info@youlovedance.pt

youlovedanceportugal
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icardo Gomes foi convida-
do para pilotar um BMW na 
prova do Group 1 Portugal no 
Autódromo Internacional do 
Algarve, em Portimão, fazen-
do equipa com Nuno Breda. 

Piloto de Braga ganhou as duas corridas da 
categoria e deu espetáculo em disputa com 
carros mais potentes.

Aproveitando o interregno no Campeonato de 
Portugal de Montanha, onde foi responsável 
pela estreia mundial do Tesla P100D EGT na 
última Rampa Porca de Murça, Ricardo Gomes 
regressou às provas de circuitos fruto de um 
convite para pilotar o BMW 1600ti preparado 
e assistido pela RP Motorsport. O piloto bra-
carense deu nas vistas no pelotão do Group 1 
Portugal, vencendo as duas corridas na cate-
goria H71 1600 e obtendo mesmo um notável 

top 5 à geral, depois de uma intensa disputa 
com um potente Ford Capri V6.

“Foi um fim de semana muito positivo, não só 
porque marcou o meu regresso à competição, 
mas também porque tive bastante tempo de 
pista, entre os treinos e as duas corridas de 40 
minutos”, analisou Ricardo Gomes. “A primei-
ra corrida foi algo condicionada pela presença 

do Safety Car, mas na Corrida 2 já tivemos um 
procedimento mais normal e tive inclusive uma 
fantástica batalha em pista com um Ford Capri 
V6, que é naturalmente mais potente do que 
o nosso BMW, que, diga-se, esteve impecável 
durante todo o fim-de-semana. Foi mesmo 
muito divertido discutir travagens e ultrapas-
sagens durante várias voltas e confesso que 
já sentia falta deste espírito das corridas de 
Velocidade. Saímos daqui com duas vitórias e 
com bastante ritmo de competição, o que é im-
portante nesta fase em que a Montanha estará 
parada até setembro”, afirmou o piloto do Team 
Acrescentar, que também fez questão de agra-
decer “aos meus parceiros, por terem aceita-
do este desafio comigo. É um privilégio poder 
retribuir-lhes com as duas vitórias no Algarve. 
Obrigado também a toda a equipa RP Motors-
port pelo trabalho realizado ao longo do fim de 
semana.”  

osé Correia e Gabriela Correia es-
tiveram em destaque na prova de 
abertura do Open de Portugal de 
Velocidade by Michelin, este fim 
de semana, no Autódromo Interna-
cional do Algarve. Piloto do Nissan 

Nismo GT-R venceu duas das três corridas da 
prova e Gabriela Correia (SEAT León) também 
lutou de igual para igual com carros mais evo-
luídos. A espetacular pista de Portimão rece-
beu a primeira prova do Open de Portugal de 
Velocidade by Michelin, com José Correia e o 
Nissan Nismo GT-R da categoria G1 a mante-
rem a forma do ano passado e a conseguirem 
uma dupla vitória na ronda algarvia. O piloto 
e fundador da JC Group Racing Team só não 
conseguiu um pleno de vitórias porque uma 
peça do Nissan soltou-se na Corrida 1, furando 
um dos pneus da frente. 

“Foi um bom fim de semana para nós, porque 
estivemos competitivos logo desde os trei-

nos e conseguimos vencer as duas últimas 
corridas”, afirmou José Correia, que já tinha 
ganho a Rampa Porca de Murça, em março, 
no arranque do Campeonato de Portugal de 
Montanha. “Foi pena o problema numa cava 
da roda na Corrida 1, que originou um furo e me 
obrigou a abandonar quando já tinha uma cer-
ta vantagem. Na Corrida 3 tive que recuperar 
desde o 7.º lugar na grelha e isso tornou tudo 
mais interessante. No final de contas, foi uma 
boa forma de começar o Open, que é outro dos 

nossos grandes objetivos esta época, além da 
Montanha”, referiu o piloto de Braga.

Gabriela Correia, ao volante do mesmo SEAT 
León que utilizou nas últimas épocas (único 
carro da categoria Turismos 1), também mos-
trou que já merece um modelo mais evoluído, 
pois chegou a lutar com veículos da categoria 
TCR, conseguindo um top 3 entre os Turismos 
na Corrida 1 e um top 4 na Corrida 2. Na corrida 
mais longa, a terceira e última, Gabriela Cor-
reia foi abalroada por outro concorrente e foi 
obrigada a abandonar. “A Corrida 2 foi a mais 
interessante de todas, porque pude discutir a 
posição com um SEAT da categoria TCR e, no 
fundo, é isso que dá mais emoção às corridas 
de Velocidade. Neste momento é o máximo 
que posso fazer com o nosso carro”, apontou a 
jovem bracarense, de apenas 18 anos. 

A segunda prova do Open de Portugal de Ve-
locidade by Michelin será disputada no Circui-
to de Braga, nos dias 12 e 13 de setembro.

RICARDO GOMES CONSEGUE 
DUPLA VITÓRIA NO AUTÓDROMO 
INTERNACIONAL DO ALGARVE

JOSÉ CORREIA GARANTE DUAS VITÓRIAS 
NA ABERTURA DO OPEN DE PORTUGAL 
DE VELOCIDADE

R
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Vítor Monteiro criou um espaço vocacionado para quem gosta 
de passar belos momentos com os amigos, a seguir a um dia de 
trabalho, e para quem gosta de relaxar ao sabor de um bom gin, 
uma cerveja (Estrella Damm, claro!)!
O Bar Esquina tem Happy Hour todos os dias, das 18h às 20h, 
com serviço de tapas variadas de iguarias nacionais. Vai encon-
trar sempre receitas diferentes, produtos de época e o acompa-
nhamento para a sua cerveja.
Se gosta de gin, então tem mesmo de visitar o Bar Esquina. À sua 
espera, tem mais de 200 gins diferentes para provar, conhecer e 
comentar, porque Vítor Monteiro é também ele um grande apre-
ciador. 
Num ambiente descontraído e informal, onde a amizade e o bem 
servir são cartão de visita, venha conhecer este espaço cheio de 
pinta na cidade de Braga!



Campo de S. Tiago, 25, Sé

(Junto ao Museu Pixo XII)

4700-039 Braga

968 134 483

bardaesquina



É um dos espaços de referência para quem gosta de peixe fresco, de grande qualidade e sabor extraordinário! O Rochedo 
coloca na mesa toda o saber e tradição e recebe o cliente com uma formidável vitrina que nos mostra tudo o que o mar tem 
de melhor! A sabedoria da equipa de Paulo Teles e a seleção dos melhores ingredientes criam o cenário perfeito para uma 
refeição inesquecível. Diariamente, chegam a’O Rochedo os melhores exemplares de peixe capturado no mar, sempre fres-
co e delicioso, perfeito para um dia de calor! Além do peixe fresco, tem o polvo, a lampreia (na época), o bacalhau e as carnes 
selecionadas DOC, e termina em beleza com as sobremesas caseiras e artesanais.

Não é tudo, porque há um pormenor que ajuda a fazer d’O Rochedo um dos melhores restaurantes do Norte do país: a gar-
rafeira impressionante, com os melhores vinhos nacionais e internacionais, que será a cereja no topo do bolo do seu almoço 
ou jantar.

Acredite: esta é uma das melhores experiências gastronómicas que vai ter! 



Rua Padre Manuel Joaquim, 25
4705-578 Priscos – Braga
253 165 189

ORochedo – Restaurante Marisqueira



EXPERIÊNCIA MELHORADA,
EM SEGURANÇA!

No sentido de responder às últimas normas de segurança impostas pela DGS, o restaurante O Gato do Rio remodelou o seu espa-
ço, criando duas novas áreas ao ar lives. A segurança dos nossos clientes está em primeiro lugar, razão pela qual adoptámos novas 
medidas de segurança e higiene. “Estamos desejosos de voltar a receber os nossos estimados clientes na nossa casa” – disse Jorge 
Oliveira, proprietário do Restaurante O Gato do Rio.

Recentemente, recebemos o selo “Clean & Safe”, que assegura aos clientes que o nosso estabelecimento cumpre todos os proto-
colos de higiene e limpeza para evitar a contaminação dos espaços com Covid-19. Esta é uma iniciativa conjunta do Governo e do 
Turismo de Portugal que certifica o esforço que toda a nossa equipa faz para o receber em segurança.

Esperamos por si no sítio do costume, para provar o nosso Bacalhau à Gato do Rio ou as nossas Papas de Sarrabulho!



OGatodoRio

www.restauranteogato.com
info@restauranteogato.com
253 677 078
Travessa de Linhares, n.º 4
Este S. Pedro
4715-435 Braga



oram apresentados os resulta-
dos e balanço da retoma de ati-
vidade do Theatro Circo após 
o período de encerramento, 
motivado pela pandemia de 
Covid-19, e a Rentrée da Pro-

gramação, com as propostas para Setem-
bro/Outubro.

Como sublinhou Ricardo Rio, presidente da 
Câmara Municipal de Braga, o Theatro Cir-
co estava a viver um período ´continuamen-
te muito positivo´ da sua atividade até à fase 
da pandemia, registando uma programação 
eclética, diversificada e que ia ao encontro 
de diferentes tipologias de públicos de den-
tro e fora do Concelho. “Ao longo dos últi-
mos anos, a programação tem conseguido 
ter uma adesão superior ou muito próxima 
dos 100 mil espectadores por ano, um nú-
mero marcante para uma sala de espetá-
culos com capacidade para perto de 900 
lugares. Para além disso, o Theatro é ainda 
um catalisador de outras dinâmicas e parti-
cipa ativamente na articulação de projetos 
de grande importância para a cidade, como 
o são o Braga Cultura 2030 ou a Braga Me-
dia Arts”, referiu, sublinhando o facto de o 
Theatro ter, logo que possível, aberto as suas 
portas e ajustado a programação às circuns-
tâncias, continuando a assumir todas as suas 
responsabilidades com parceiros, prestado-
res de serviço e colaboradores.

Ricardo Rio realçou ainda que, para além 
da componente da programação, a recu-
peração materializa-se no arrojo com que 
o Theatro Circo assume responsabilidades 
adicionais. “A partir de Setembro o Thea-
tro passa a coordenar a rede de espaços 
culturais de natureza programática sob a 
alçada do Município, com a incorporação 
do gnration, e a preparação do novo Media 
Arts Center, que ficará localizado no antigo 
Cinema São Geraldo. Continuaremos a ter 
um Theatro Circo cada vez mais em prol de 
Braga e todos os Bracarenses”, disse.

Sob a retoma da programação, Paulo Bran-
dão, programador do Theatro Circo, realçou 
a adesão do público à iniciativa ´7 Quintas 
Felizes´, às sessões de cinema e às oficinas 
disponibilizadas. “Mesmo com todas as limi-
tações, tivemos mais de 950 espectadores 
no 7 Quintas Felizes e 300 nas sessões de 
cinema, sendo que o feedback das oficinas 
foi extremamente positivo”, revelou. O pro-

gramador destacou ainda o sucesso do es-
petáculo online de comemoração do 105.º 
aniversário do Theatro, no dia 21 de Abril, 
que juntou dezenas de artistas e teve um to-
tal de mais de 25 mil visualizações.

Por seu turno, Lídia Dias, vereadora da Cul-
tura, abordou o relatório de contas de 2019 
da empresa municipal. “O Theatro Circo fe-
chou o ano de 2019 com um resultado posi-
tivo de cerca de quatro mil euros e passaram 
cerca de 98 mil pessoas pelo Theatro, sendo 
que o ligeiro decréscimo face ao ano transa-
to justifica-se pelo encerramento do espaço 
no mês de Agosto e na aposta em espetá-
culos que consideramos fundamentais e 
dirigidos à qualificação e capacitação junto 
do público, como é o caso da Braga Media 
Arts”, referiu, lembrando que a solidez dos 
resultados do Theatro permite que a casa 
de espetáculos se afirme, neste período de 
pandemia, pela ´vanguarda e inovação´.

Programação Setembro/Outubro incluí 
múltiplas atuações de artistas nacionais

Para Setembro/Outubro, pese embora a 
menor densidade, a programação do Thea-
tro Circo inclui uma maior aposta no teatro 
e múltiplas atuações de artistas portugue-
ses, a começar por Miguel Ângelo, dia 5 de 
Setembro, e a terminar com Noiserv. Uma 
semana depois, recebe Moullinex, com a 
convidada Selma Uamusse, seguindo-se, no 
dia 18 de setembro, David Bruno, a apresen-

tar o mais recente álbum, “Raiashopping”. 
No dia seguinte, sobem ao palco da sala da 
Avenida da Liberdade Medeiros/Lucas, com 
Rui Souza ao piano, enquanto Rui Massena 
fecha o mês de setembro no dia 26. Ainda 
em Setembro, o monólogo teatral “A Grande 
Vaga de Frio”, com Isabel Silvestre, é ence-
nado no dia 11.

Outubro começa com a cantautora Cátia 
Mazari Oliveira e o seu projeto A Garota 
Não, no dia 02. A Orquestra Filarmónica 
Portuguesa, sob direção de Osvaldo Ferrei-
ra, apresenta “From Mozart to Beethoven”, 
no dia seguinte.

Nos dias 9 e 10 de Outubro, o encenador 
Tiago Correia leva ao palco “Alma”, e a Jan-
gada Teatro apresenta “Pinóquio”, em 16 e 17 
do mesmo mês. Ainda no teatro, o Theatro 
Circo acolhe uma récita de “Castro”, com 
encenação de Nuno Cardoso, no dia 22. No 
dia 24 de Outubro, o Theatro Circo rece-
be ainda Noiserv, que estará a apresentar o 
novo disco, “Uma palavra começada por N”.

Adicionalmente, entre 11 de Setembro e 31 
de Outubro, vai estar exposta, no Salão No-
bre, a mostra “Live, Love, Refugee”, do fo-
tógrafo Omar Imam, numa parceria com os 
Encontros da Imagem.

RETOMA DA PROGRAMAÇÃO DO 
THEATRO CIRCO AFIRMA-SE PELA 
´VANGUARDA E INOVAÇÃO´
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orenzo Bordonaro é o vencedor do Prémio “ARTE EM ESPA-
ÇO PÚBLICO & SUSTENTABILIDADE”, uma iniciativa inédi-
ta promovida pelo dst group e pela zet gallery com o apoio 
do IB-S - Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Susten-
tabilidade da Universidade do Minho.  “Refúgio”, uma escul-
tura habitável, foi assim a proposta eleita pelo júri do prémio 
que destacou “os itens de natureza estética e conceptual, 

nomeadamente a proposta de ligação da interioridade da peça com a at-
mosfera própria da cidade”, considerando a proposta do artista italiano a 
residir em Portugal como a que “melhor leu, interpretou e integrou símbo-
los patrimoniais e iconográficos da cidade de Braga”.

Constituído por Lídia Jorge (vencedora do Grande Prémio de Literatura 
dst de 2019), André Rangel (em representação da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto), João Castro Silva (em representação da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa), Tiago Miranda (di-
retor do IB-S - Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Sustentabilidade 
da Universidade do Minho) e Ricardo Portela (em representação do dst 
group), o júri valorizou ainda “a possibilidade de integração de elementos 
da natureza e da paisagem na obra de arte, as suas mais valias enquanto 
“escultura habitada” e a qualidade intrínseca do objeto do ponto de vista 
estético, bem como a capacidade de adaptação do artista aos materiais e 
às suas contingências, num esforço de resposta à emergência da econo-
mia circular e da sustentabilidade”.

As três propostas finalistas que estiveram em análise, nomeadamente 
“Boom: O Eterno Retorno”, de Inês Osório,  “Us trees”, de João Ó e Rita 
Machado” e “Refúgio”, de Lorenzo Bordonaro, mereceram o aplauso unâ-
nime do júri que as considerou “concetualmente e esteticamente fortes”. 
A última conquistou, no entanto, o galardão da 1ª edição da Prémio Arte 
em Espaço Público & Sustentabilidade por ser a que “melhor se adequou 
aos materiais e resíduos disponíveis no campus industrial do dstgroup e 
a mais exequível tecnicamente” decisão reforçada pela “solidez física da 
estrutura e o seu equilíbrio aerodinâmico”.

REFÚGIO é um espaço escultórico acessível, um abrigo na cidade que 
convida a imaginar modalidades alternativas do habitar e estar no mun-
do, abertas ao ambiente natural.  Trata-se de uma intervenção artística 
que  cruza as fronteiras da  escultura e da arquitetura e oferece ao público 
um lugar de encontro com a arte, convidando-o ainda ao recolhimento e à 
meditação, uma vez que reinterpreta a forma clássica do claustro com jar-
dim interior, modelo recorrente na arquitetura sacra europeia com exem-
plos notáveis em Braga, nomeadamente os claustros da Sé e, em  particu-
lar, do Mosteiro de São Martinho de Tibães.

Para além de habitar de forma poética a cidade, é um lugar físico de pen-
samento utópico para imaginar um futuro urbano alternativo. “É uma obra 
de arte que proporciona leituras diversas que dependem de quem a olha e 
da forma como a sente como depende do que recorda e todos têm recor-
dações diferentes”, revela José Teixeira, presidente do Conselho de Admi-
nistração do dstgroup. “A mim, recorda-me a Gaiola de Faraday na exata 
medida em que o “Refúgio” também pode ser uma barreira de proteção 
contra campos elétricos e magnéticos negativos, contra o mal, o feio e a 
mentira. Este “Refúgio” é um abrigo contra a fealdade, é um lar zen onde 
se pode encontrar revelações sobre nós mesmos e descobrir como matar 
o medo aprendendo a “conversar” com o 19”, sublinha.

Recorde-se que o prémio “Arte Em Espaço Público &  Sustentabilidade”, 
lançado no início de Março, pouco antes de ser decretada a pandemia, as-
sume hoje uma maior dimensão e expressão. “Se antes se justificava, agora 
é indispensável, por uma questão de sanidade, ter arte no espaço públi-
co e, superlativamente, obras de arte sustentável”, sublinha José Teixeira, 
citando ainda Robert Rieman para reforçar esse pensamento: “É precisa-

mente porque a arte não ignora o demoníaco que conhece as profundezas 
da alma humana, que pode fornecer aos indivíduos revelações sobre eles 
mesmos que não se obtêm de qual quer outra maneira”.

Para lá da dimensão humana e social, o “Refúgio” de Lorenzo Bordonaro 
está concebido para ser também colonizado de forma imprevisível e sem 
intervenção humana por espécies da flora e da fauna endémicas locais. A 
estrutura proporciona uma troca com o ambiente externo, permitindo à 
luz natural, ao ar e a humidade filtrar parcialmente no espaço interior, ofe-
recendo ao mesmo tempo um abrigo da chuva e do sol. De acordo com o 
artista, vencedor do prémio no valor de 7500 euros, “REFÚGIO foi con-
cebido em diálogo com o contexto de instalação, nomeadamente com a 
cidade de Braga e o seu património arquitetónico, e com os materiais inuti-
lizados da Bysteel, escolhidos no campus industrial do dstgroup, pelo que 
a forma final da obra surge numa lógica de upcycling e sustentabilidade 
que adapta a ideia construtiva aos recursos disponíveis”.

A obra vencedora poderá ser vista e vivida num espaço público a definir 
pelo município de Braga, a partir do dia 3 de outubro de 2020, data previs-
ta para a inauguração.

A primeira edição do Prémio ARTE EM ESPAÇO PÚBLICO & SUSTEN-
TABILIDADE recebeu 25 projetos, oriundos das mais diversas geografias 
entre as quais Brasil e Chile, passando ainda pelo Reino Unido, Alemanha, 
Itália ou Espanha. Após a fase inicial de seleção, os três finalistas tiveram a 
oportunidade de identificar os resíduos provenientes da construção e de-
molição de empreitadas, ou outros materiais, para utilizar na execução das 
respetivas obras de arte. Cada candidato recebeu  um apoio no valor de 
500 euros para o desenvolvimento dos projetos. Além de assumir todos os 
custos de produção e implementação da obra de arte em espaço público, 
o dst group e a zet gallery atribuem ao vencedor um prémio de 7.500 eu-
ros e cedem a obra vencedora à cidade de Braga. 

ARTE EM ESPAÇO PÚBLICO & SUSTENTABILIDADE é uma iniciativa 
inovadora em Portugal que se destina a afirmar um pensamento estratégi-
co sobre a economia circular, a partir da criação artística contemporânea. 
Como referiu Helena Mendes Pereira, diretora e curadora da zet gallery, 
aquando do lançamento do prémio, “reflete os contributos do grupo para 
a afirmação da urgência da economia circular e, ainda, as suas preocupa-
ções com os espaços públicos onde a fruição da obra de arte é verdadei-
ramente democrática”.

LORENZO BORDONARO É O VENCEDOR 
DO PRÉMIO ARTE EM ESPAÇO PÚBLICO & 
SUSTENTABILIDADE
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Best Events, empresa vocacionada para organização 
de eventos relacionados com o setor dos casamentos, 
emitiu um comunicado que informa sobre as graves di-
ficuldades pelas quais passa o setor, com as empresas a 
registarem quebras de faturação históricas: “Num ano 
particularmente difícil para a indústria dos casamentos 

devido à pandemia da COVID-19, as empresas portuguesas do sector 
reivindicam ao Governo medidas urgentes no sentido de garantir a sua 
sustentabilidade e recuperar a confiança dos clientes. Este ano, mais de 
metade das empresas que trabalham na área dos casamentos preveem 
perdas de faturação superiores a 70 por cento. As empresas do sector 
dos casamentos em Portugal atravessam momentos de grande incerte-
za e mantêm quase toda a sua atividade interrompida. A crise sanitária 
criou um cenário nunca antes visto numa indústria que movimentava 4 
mil milhões de euros num ano.

Um estudo realizado pela BestEvents (empresa responsável pela orga-
nização de feiras nacionais e internacionais dedicadas ao casamento: 
BragaNoivos, VigoBodas, White Wedding Lisboa e Porto e Viseunoivos) 
e pela revista ‘I Love Brides’, entre os dias 22 e 30 de Junho, junto de 231 
empresas do sector, revela uma taxa de cancelamentos e/ou adiamento 
dos casamentos de 91,05%, sendo que 63,10% foram adiados para 2021 
e 23,5% para o último trimestre de 2020. Só na área metropolitana do 
Porto foram adiados e/ou cancelados cerca de 92% dos casamentos, en-
quanto na Região de Lisboa a taxa atinge os 92%. Até ao momento só 
foram realizados 2,5% dos casamentos previstos para este ano. Na região 
de Lisboa 5% e na região do Porto apenas 1,25%.

No reagendamento do casamento, os noivos deparam-se com grandes 
dificuldades em conciliar todos os serviços. Cerca 38% das empresas não 
conseguiram reagendar os seus serviços. No que diz respeito à fatura-
ção, 52% das empresas ouvidas pelas BestEvents e pela ‘I Love Brides’ 
prevê perdas superiores a 70%. Perante este cenário, as empresas re-
clamam medidas de retoma urgentes, desde logo o prolongamento do 
lay-off simplificado para o sector dos eventos até ao final do ano. O apoio 
à redução de custos fixos e dos custos energéticos, estas empresas pre-
tendem que sejam lançadas linhas de crédito específicas e apoios para a 
adaptação dos seus modelos de negócio no âmbito da COVID-19”.

inho Perspectives” são latas de cervejas produzi-
das em pequenos lotes e edições muito limitadas 
que se junta à gama base das cervejas LETRA, 
com rótulos especiais. Estes rótulos de afeição 
e bem-querer à nossa região, com imagens de 
espaços físicos e imateriais, em jeito de homena-

gem à riqueza natural e histórica desta terra. No Minho há rotas do Ca-
minho de Santiago, palco de eventos emblemáticos, feiras e romarias. É 
terra de monumentos históricos, boa gastronomia e gente do norte para 
quem uma cerveja vai sempre bem, vai. Em jeito de homenagem à nossa 
terra de tradições e devoções e paisagens verdejantes, a Cerveja Letra 
decidiu lançar uma coleção de rótulos de edição limitada que valoriza as 
nossas raízes chamada “Minho Perspectives”. 

Estas cervejas vão sair dos nossos fermentadores carregadinhas de fres-
cura e sabores divinais, por isso, levantemos os copos (neste caso as la-
tas!!) aos bailaricos de Verão, aos cantares à desgarrada e aos sabores 
minhotos que são do nosso Portugal! Há quem tenha muita lata e há 
quem tenhas muitas latas. E nós, por esta altura, estamos carregadinhos 
de latas das cervejas mais gostosas, que fazem parte da edição limitada 
com rótulos especiais. 

O primeiro lançamento é a RELIEF (alívio em Inglês) e a imagem do 

rótulo foi capturada no Santuário da Nossa Senhora do Alívio em Vila 
Verde. A cerveja é uma Double IPA DDH (Double Dry Hopped) para os 
verdadeiros amantes de lúpulo. Estas latas de cerveja serão produzidas 
em quantidades muito limitadas e estarão disponíveis para aquisição no 
site da marca em www.cervejaletra.pt,  nos espaços Letraria (Vila Verde, 
Braga e Porto) e em espaços de referência na venda de cervejas artesa-
nais a nível nacional.

“O ANO HORRIBILIS DOS CASAMENTOS”

UMA PERSPETIVA MINHOTA COM 
MUITO SABOR E MUITO LÚPULO!
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CORRER NAS ILHAS
Sugestões para o Outono

O Outono é a estação do ano simbolicamente associada ao período de mudanças, pois 
representa a transição entre o Verão e o Inverno. O Outono é aquela estação mágica em que 
a natureza se pinta de novas cores e convida à descoberta dos trilhos.

A Trail-Running.pt sugere três eventos em ilhas, cujos programas estão sujeitos a medidas 
excepcionais em consequência do surto de COVID-19.

TRAIL  RUNNING
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Por: Trail-Running.pt   Fotos:  João M.Faria; CVTT

ECOTRAIL FUNCHAL - MADEIRA
madeira.ecotrail.com
24 Outubro

Provas: 4 modalidades (15, 30, 45 e 85 km)

O Ecotrail Funchal – Madeira é considerado o Ecotrail mais duro do mundo e um desafio único que conjuga 
cidade, mar e montanha. Pode contar com dureza, subidas e descidas brutais e paisagens lindíssimas.
O evento inclui uma prova de 85 km (5.520m D+) para os mais exigentes; uma de 45 km (2.810m D+) para os 
atletas que se querem aventurar em desafios de um nível superior; uma corrida de 30 km (1.470m D+), para 
quem não dispensa um obstáculo de montanha; e, por fim, a mais pequena, em plena malha urbana, uma cor-
rida de 15 km (340m D+) para todos aqueles que gostam de superar as suas dificuldades.
O EcoTrail conta já com eventos em Alula (Arábia Saudita), Paris, Florença, Oslo, Genebra, Estocolmo, Rei-
quiavique, Bruxelas, Wicklow (Irlanda), Putrajaya (Malásia), Funchal, Madrid e Chiang Mai (Tailândia).

CABO VERDE TRIANGLE TRAIL 
www.caboverdettrail.com
29 Novembro -1 Dezembro

Provas: 3 modalidades: Adventure (3x33 km), Half Adventure (3x17 km) e UTSA (115 km)

Este evento disputa-se em três ilhas de Cabo Verde (Santiago, Fogo e Santo Antão). Dada a actual pandemia 
de Covid 19, a II edição do CVTT realizar-se-á excepcionalmente, entre os dias 4, 5 e 6 de Dezembro, nos mu-
nicípios da Ribeira Grande, Paúl e Porto Novo na Ilha de Santo Antão, com medidas de proteção especificas à 
situação sanitária existente na altura.
Santo Antão é uma das nove ilhas de Cabo Verde, sendo caracterizada pela extensa vegetação, montanhas, 
trilhos que percorrem escarpas junto ao mar, ou que descem pelas vertentes vulcânicas. Santo Antão foge dos 
habituais roteiros turísticos, mantendo assim uma aura especial.
O Cabo Verde Triangle Trail é composto pelo UTSA - Ultra Trail de Santo Antão (com um regulamento inde-
pendente) e pelo Cabo Verde Triangle Trail - Extreme que é uma competição  constituída por três etapas nas 
variantes de trail longo (Adventure) e trail curto (Half Adventure). Existe também uma opção de caminhada 
(Small Adventure).

MAXI-RACE MADEIRA
www.maxiracemadeira.com
5-6 Dezembro

Provas: 4 modalidades (15, 25, 55 e 100 km)

A 3ª edição do Maxi-Race Madeira será realizada dia 5 e 6 de Dezembro, num cenário de combinações únicas 
da “pérola do Atlântico”, numa paisagem que alterna entre a floresta Laurissilva e o Mar. As provas serão dispu-
tadas maioritariamente no Município do Porto Moniz, sendo o centro de prova na freguesia do Seixal.
O evento inclui uma prova de 100 km (6,530m D+); uma de 55 km (3,850m D+); uma de 25 km (2,0400m D+); 
e, por fim, uma prova de 15 km (1,060m D+).
O Maxi-Race Madeira integra um circuito mundial que se caracteriza por um conjunto de eventos de trail run-
ning de aventura e descoberta localizadas um pouco por todo o mundo. Portugal assim como França, China, 
Equador, África do Sul e Itália integram este circuito.

A Revista Sim e a Trail-Running.pt vão estar presentes nestes 3 eventos. 



Carta Dominante: 4 de Copas, que 
significa desânimo.
Amor: Lute pelos objetivos 
que pretende atingir. Dê mais 
importância ao presente, esqueça 
as situações negativas do seu 
passado.
Saúde: Período calmo, sem 
preocupações a este nível.
Dinheiro: Seja mais prudente nos 
seus gastos.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 
44, 49
Pensamento positivo: Eu valorizo 
os meus amigos.

Carta Dominante: O Diabo, que 
significa Energias Negativas.
Amor: Dê mais atenção aos seus 
filhos, se os tiver, ou às pessoas 
que lhe são mais próximas.
Saúde: Cuidado com os excessos 
alimentares.
Dinheiro: Possível aumento do 
seu rendimento mensal, que 
poderá estar relacionado com 
uma promoção no seu local de 
trabalho ou com a atribuição de 
novas tarefas.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 
43, 48
Pensamento positivo: Eu valorizo 
os meus amigos.

Carta Dominante: 10 de Espadas, 
que significa Tristeza.
Amor: Procure ser mais justo com 
as pessoas que mais ama.
Saúde: Poderá andar um pouco 
indisposto, faça uma alimentação 
mais equilibrada.
Dinheiro: Andará mais responsável 
nos seus gastos.
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 
47, 48
Pensamento positivo: Vivo cada 
momento com felicidade.

Carta Dominante: 3 de Ouros, que 
significa Poder.
Amor: Há tendência para uma 
melhoria afetiva neste período.
Saúde: Não surgirão surpresas 
nesta área.
Dinheiro: Trabalhe com mais 
afinco para atingir os seus fins.
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 
38, 40
Pensamento positivo: A alma não 
tem idade, jamais envelhece!

Carta Dominante: 2 de Espadas, 
que significa Falsidade.
Amor: Seja prudente na forma 
como fala com a sua cara-metade. 
Pode ter atritos que são evitáveis.
Saúde: Esteja atento, está predis-
posto a quedas.
Dinheiro: Pense bem antes de 
gastar mais do que realmente 
pode, tenha cuidado para não se 
endividar.
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 
25, 29
Pensamento positivo: Procuro 
manter-me sereno e ouvir a voz 
de Deus!

Carta Dominante: O Sol, que 
significa Sucesso.
Amor: Deixe que o seu coração 
fale mais alto do que a razão, e 
não se arrependerá.
Saúde: Faça exercício físico ao 
ar livre.
Dinheiro: A estabilidade reina nas 
suas economias.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 
45, 49
Pensamento positivo: O meu cora-
ção está disponível para o Amor.

Carta Dominante: 6 de Espadas, 
que significa Viagem Inesperada.
Amor: Se não tem par, o Cupido 
poderá invadir o seu coração, 
esteja recetivo.
Saúde: Goza de estabilidade a 
este nível.
Dinheiro: Tenha cautela com as 
finanças, não gaste de mais.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 
29, 33
Pensamento positivo: Eu venço os 
meus medos!

Carta Dominante: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários.
Amor: O seu poder de atração vai 
abalar muitos corações. Encare a 
vida de uma forma otimista e verá 
que tudo corre melhor!
Saúde: Propensão para ter dores 
de dentes.
Dinheiro: Não gaste aquilo que 
tem e o que não tem!
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 
29, 30
Pensamento positivo: Estou atento 
a tudo o que se passa à minha 
volta.

Carta Dominante: A Temperança, 
que significa Equilíbrio.
Amor: Não espere que o amor vá 
ter consigo, seja você a distribuir 
amor pelas pessoas que o ro-
deiam. Dessa forma o amor será 
naturalmente atraído para si!
Saúde: Mantenha a vigilância e 
faça exames se não se sentir bem.
Dinheiro: Fase favorável para 
desenvolver projetos, mas seja 
prudente.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 
32, 36, 39
Pensamento positivo: Eu tenho 
Fé para ultrapassar todos os 
momentos.

Carta Dominante: Rainha de Espa-
das, que significa Melancolia.
Amor: Para gostarmos dos outros 
temos que primeiro saber gostar 
de nós próprios. Cultive a auto-es-
tima para que a sua relação com 
os outros possa melhorar também.
Saúde: Procure fazer exercício 
físico com maior regularidade.
Dinheiro: Este é um período 
favorável para fazer algumas reno-
vações no seu modo de trabalho.
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: Rainha de Paus, 
que significa Poder Material.
Amor: Deixe o orgulho de lado e 
dê o braço a torcer, pois não tem 
razão para ter ciúmes!
Saúde: Recomenda-se repouso e 
relaxamento.
Dinheiro: Este é um período 
favorável.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 
44, 49
Pensamento positivo: Eu sei que 
mereço ser feliz.

Carta Dominante: 8 de Ouros, que 
significa Esforço Pessoal.
Amor: Dê mais atenção às pessoas 
mais velhas da sua família, verá 
que tem muito a aprender com 
elas.
Saúde: Não tente ser mais forte 
do que realmente é, para não vir a 
sofrer fisicamente com isso.
Dinheiro: Tente poupar um pouco 
mais, pois avizinham-se períodos 
menos favoráveis.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 
40, 42
Pensamento positivo: Dedico-me 
às pessoas que amo.

CARNEIRO TOURO GÉMEOS CARANGUEJO LEÃO VIRGEM 

BALANÇA ESCORPIÃO SAGITÁRIO CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES
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A Revista Sim e a Trail-Running.pt vão estar presentes nestes 3 eventos. 



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 
ESTEVE EM 
CONTACTO 

COM O 
COVID-19 

E O 
SUPEROU!!
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253 087 021
geral@nutribio.pt
www.nutribio.pt




