


DESCUBRA A SUA MELHOR VERSÃO!

CADA CONSULTA COMEÇA COM UMA CONVERSA 
“É nossa missão desconstruir os mitos associados à Medicina Es-
tética, aos ideais de beleza, e clarificar os conceitos desta prática, 
em busca da excelência profissional e do rigor técnico e científico 
a que nos exigimos.“ É desta forma que a Dra. Bárbara Pitrez e Dra. 
Catarina Madeira, MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM MEDICINA 
ESTÉTICA pela Universidade das Ilhas Baleares (Espanha), uma 
das mais antigas e conceituadas no âmbito da Medicina Estética, 
pretendem criar uma nova abordagem e uma nova prática da Me-
dicina Estética.
Atualmente a exercer na Clínica Integrativa UNO, em Braga, a du-
pla acredita que esta é a forma correta de fazer a ponte com o pa-
ciente. “Este não é um espaço exclusivamente de beleza, mas tam-
bém de saúde e bem-estar. O objetivo primordial é DESCOBRIR 

A SUA MELHOR VERSÃO. Na consulta, privilegiamos a presença 
das duas para garantir uma visão amplificada do que o paciente ne-
cessita. Ainda que tenhamos o rigor científico e todos os critérios 
médicos em conta, há imensos benefícios num diagnóstico feito 
pelas duas médicas em simultâneo”, assegura Bárbara Pitrez. 
As médicas são também responsáveis pela consulta de Medicina 
Estética nas clínicas Dr. Wells em Braga e Viana do Castelo. 

ACOMPANHAMENTO DE PROXIMIDADE
Esta sinergia permite que o paciente tenha um acompanhamen-
to ao longo de todo o plano criteriosamente estudado e elabo-
rado pelas duas profissionais. “Nas nossas consultas, TODAS AS 
DÚVIDAS MERECEM SER ESCLARECIDAS, ainda que possam 
parecer descabidas. Queremos que os nossos pacientes estejam 
completamente integrados sempre que decidam iniciar um trata-
mento”, garante Catarina Madeira. E acrescenta: “A medicina es-
tética é muitas vezes vista como fútil ou desnecessária, sendo por 
vezes um tabu. Queremos impulsionar a criação de um conceito 
de beleza individualizado, enfocando a autoestima, a qualidade de 
vida e o equilíbrio entre a saúde física e emocional. Casos de bru-
xismo, assimetrias faciais e hiper-hidrose são alguns dos exemplos 
que podem afetar negativamente a nossa vida e que podemos cor-
rigir ou minimizar através de procedimentos médicos e estéticos. 
Estamos a falar de nos sentirmos bem e no nosso melhor!”

ENVELHECER NA MELHOR VERSÃO POSSÍVEL
Para Bárbara Pitrez e Catarina Madeira, não há poções mágicas. Ao 
longo de toda a formação académica na área da Medicina Estética, 
numa das mais prestigiadas universidades do mundo, o foco este-
ve sempre na perceção de quais as melhores intervenções que o 
corpo humano pode receber. “Fala-se muito em “anti-aging” mas, 
não podendo (ainda) travar o processo natural de envelhecimento, 
o foco atual prende-se com o conceito de “better-aging”,  ou seja, 
ENVELHECER NA MELHOR VERSÃO POSSÍVEL. Através de 
intervenções médico-estéticas preventivas, restaurativas e rege-
nerativas, buscamos uma harmonia que se reflita diretamente na 
auto-percepção interna e externa”, afirma Bárbara Pitrez.
Todos os tratamentos e procedimentos são minimamente invasivos 
sendo por isso fundamental a sua execução por profissionais mé-
dicos com formação específica na área de Medicina Estética. Além 
disso, todos os tratamentos são feitos de forma progressiva, tendo 
em conta as prioridades e expectativas de cada paciente. “NÃO 
EXISTE IDADE MÁXIMA OU MÍNIMA PARA CUIDAR DE SI, o 
importante é sentirmo-nos confortáveis na nossa própria pele. Não 
deixe a sua idade definir a sua beleza e o seu espírito”, finalizam.



PROCEDIMENTOS
MÉDICOS

• Aplicação de toxina botulínica com 
fins médicos ou estéticos;
• Harmonização facial recorrendo ao 
ácido hialurónico, bioestimuladores 
de colagénio, fios de estimulação; 
• Tratamentos faciais e corporais para 
flacidez, celulite, estrias e cicatrizes;
• Introdução e acompanhamento de 
dietas médicas cetogénicas;
• Tratamento de manchas, qualidade 
da pele, acne e cicatrizes por ele in-
duzidas; Peelings químicos médicos; 
Terapia fotodinâmica
• “Better-aging” e Modulação Hormo-
nal. 

Av. Dom João II, 404
4º Piso - 44, 
4715-275 Braga
253 071 739
917 178 121
clinicauno.pt
facebook.com/clinicaunoportugal

@drbarbarapitrez @drcatarinamadeira

DEPOIS DEPOIS DEPOIS DEPOIS
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SABIA QUE: 
· A Toxina Botulínica é um 
fármaco usado com fins 
estéticos para relaxar a mus-
culatura do terço superior do 
rosto, visando a prevenção 
e diminuição das rugas de 
expressão, podendo também 
ser usada para tratamento do 
suor excessivo e bruxismo. 
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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

esta edição, voltamos à sua presença com uma revista fí-
sica, algo que já esperávamos há algum tempo, assim que 
estivessem reunidas todas as condições. Ainda que o pa-
pel dos jornais e revistas não seja um meio de contágio do 
novo coronavírus, tal como a OMS já esclareceu, a verda-
de é que o receio – que se compreende – de transmissão 
do vírus existe.

Paulatinamente, vamos regressando às nossas atividades, 
à nossa vida. 

Mais do que nunca, depende de cada um acabar com a 
pandemia. Mais do que nunca, não podemos exigir das 
nossas escolas medidas quase militares, ao mesmo tem-
po que não temos qualquer cuidado nas nossas casas. 
Por muita boa vontade que funcionários e professores te-
nham, por muitas medidas que se implementem, de nada 
servirá se as famílias não forem prudentes e cuidadosas. 
E, mesmo tendo todos os cuidados, ainda assim podemos 
apanhar este vírus que revirou a nossa vida de pernas para 
o ar. No trabalho, a mesma coisa: é na prevenção que va-
mos voltar a conquistar a nossa liberdade.

Agora que regressamos, penso que é tempo de cautela, 
mas sem histerismo; é tempo de refletir nas possibilidades, 
mas sem paranoia; é tempo de precaução, mas sem ficar 
refém de uma clausura que nada resolve. 

O vírus vai acabar por passar, não tenhamos dúvidas, atra-
vés de vacina ou por imunidade de grupo adquirida. Até lá, 
depende de todos tentar minimizar os impactos nefastos 
que esta doença mundial trouxe às nossas vidas, aos nos-
sos trabalhos, às nossas empresas.

Coragem e otimismo, caros leitores!

O REGRESSO LENTO,
MAS EM SEGURANÇA
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ais colaboração re-
gional e institucional 
entre os poderes pú-
blicos e maior ligação 
aos agentes da socie-
dade civil. Este foi um 

dos motes resultantes da conferência que 
juntou, em Pontevedra, na Galiza, um gru-
po de especialistas e autarcas de 31 municí-
pios da associação transfronteiriça do Eixo 
Atlântico, para debaterem a recuperação 
económica e social em toda a Euro-região 
no pós-pandemia Covid-19.

Com o objetivo de discutir estratégias, ten-
do em conta os interesses da Euro-região do 
Norte de Portugal e da Galiza, neste encon-
tro foram debatidas as políticas a desenvol-
ver, no quadro do processo de reconstrução 
para superar a crise causada pela pandemia, 
bem como para fortalecer a resiliência das 
cidades para prevenir os efeitos de futuras 
crises que possam ocorrer.

“Neste encontro ficou bem patente a impor-
tância da colaboração e partilha de respon-
sabilidades entre poderes públicos a nível 
local, de cooperação institucional e de en-
volvimento de todos os agentes da nossa so-
ciedade para podermos potenciar modelos 
de desenvolvimento mais sustentados, as-
sentes na inovação e, ao mesmo tempo, de 
envolvimento e de abertura à participação 
dos cidadãos”, referiu Ricardo Rio, presiden-
te do Eixo Atlântico e da Câmara Municipal 
de Braga.

Durante a conferência, foram abordados os 
desafios com que as autarquias se deparam 
para lá das dificuldades que a pandemia vai 
colocando. “Há hoje um conjunto de de-
safios que temos pela frente e que muitas 
vezes não são legitimadas pela população 
porque não respondem a uma necessidade 
sentida pelos cidadãos e isso leva-nos a ter 
que partilhar responsabilidades e a envolver 
toda a sociedade civil na formatação dessas 

opções”, começou por explicar Ricardo Rio, 
sublinhando que “existe uma necessidade 
de optimizar a gestão de recursos ao criar 
condições e dar espaço para que apare-
çam outros agentes que não as autarquias a 
apresentarem soluções” que correspondam 
às necessidades dos territórios e dos cida-
dãos. “Se existir essa colaboração haverá 
uma maior capacitação da administração 
pública”, defendeu o presidente do Eixo 
Atlântico.

Com os olhos postos no futuro, Ricardo Rio 
lembrou que mais dos que os investimen-
tos, “é preciso apostar em diferentes formas 
de criação de novas políticas urbanas que 
respondam aos desafios actuais de forma 
a estimular a competitividade e a inovação, 
criando melhores condições para o desen-
volvimento territorial”.

O Autarca Bracarense lembrou que, na ges-
tão da pandemia, os municípios têm desem-
penhado um papel decisivo ao manter os 
serviços em funcionamento e a garantir os 
serviços sociais essenciais à população. Um 
dado que transversal a todos os municípios 
que compõem a associação transfronteiriça 

e que deve servir de mote para uma colabo-
ração cada vez mais intensa no pós-pande-
mia Covid-19.

“Todos nós acreditamos numa Euro-região 
sem fronteiras, assente num modelo de 
contínua e intensa colaboração e essa será 
a melhor maneira de atingirmos dois objec-
tivos que nos são muito caros: aproveitar em 
pleno todo o nosso potencial e assegurar 
que não teremos uma Euro-região a dife-
rentes velocidades, sejam elas entre o litoral 
e o interior ou entre os meios urbanos e os 
meios rurais, tendo ainda em conta a coesão 
social”, concluiu Ricardo Rio.

Os resultados desta conferência servirão 
agora de base para um documento que o 
Eixo Atlântico irá apresentar aos governos 
de Portugal e Espanha, bem como à Xunta 
de Galicia, para serem incluídos nas políti-
cas de recuperação, tanto a nível de gestão 
política como a nível de financiamento. Ao 
mesmo tempo, servirá de guia para matérias 
da competência dos municípios para serem 
delineadas soluções conjuntas e comple-
mentares, evitando a dispersão, a duplica-
ção, promovendo a cooperação.

EIXO ATLÂNTICO APOSTA NA 
COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL E 
LIGAÇÃO À SOCIEDADE COM VISTA À 
RECUPERAÇÃO PÓS-PANDEMIA
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Biblioteca Lúcio Craveiro da 
Silva (BLCS), no centro de Bra-
ga, recebe a 24 de setembro, 8 
e 22 de outubro e 5 de novem-
bro o segundo ciclo de cinema 
“WomanArt”, com olhares de 

várias realizadoras sobre a ditadura no Brasil e 
nos PALOP. As sessões iniciam às 21h00, sen-
do comentadas pelas cineastas e por figuras 
convidadas. A iniciativa tem entrada livre e or-
ganização do Centro de Estudos Humanísticos 
da Universidade do Minho (CEHUM).

No próximo dia 24, a cineasta Luciana Fina traz 
o seu filme “Terceiro andar” (2016), sobre uma 
família guineense a viver em Lisboa, e dialoga 
com Vítor Ribeiro, programador de cinema 
da Casa das Artes de Famalicão. A 8 de outu-
bro é a vez de Laís Natalino, investigadora do 
CEHUM, apresentar ex-presidiárias políticas 
brasileiras em “Que bom te ver viva” (1989), de 
Lucia Murat.

A 22 de outubro, Danielle Gaspar e Krishna Ta-

vares abordam a sua película “Atrás de portas 
fechadas” (2014), sobre as convicções politico-
-ideológicas das mulheres na ditadura brasilei-
ra. Por fim, a realizadora Flávia Castro revela a 5 
de novembro o premiado “Diário de uma bus-
ca” (2011), que investiga as causas da morte do 
seu pai e jornalista Celso Castro.

O programa foca questões de memória, identi-
dade e trauma decorrentes da ação do Estado 
Novo em Portugal, da ditadura militar no Brasil 
e do colonialismo português em África. A pri-
meira edição do ciclo de cinema ocorreu em 

2019. A segunda edição iniciou em fevereiro 
passado, foi suspensa face à pandemia e vai ser 
agora retomada. A iniciativa faz parte do pro-
jeto científico “WomanArt - Mulheres, Artes e 
Ditadura”, do Grupo de Investigação em Artes, 
Género e Estudos Pós-Coloniais do CEHUM, 
que é coordenado pela professora Ana Gabrie-
la Macedo e financiado pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia. 

Este projeto inclui ainda investigações, ciclos 
de seminários (disponíveis no YouTube), pales-
tras, workshops, participações em congressos 
e um número especial de revista, entre outros. 
Por exemplo, esta quarta-feira, dia 16, prevê-se 
duas ações online: às 10h00 há uma oficina de 
escrita criativa sobre igualdade de género com 
a investigadora Renata Flaiban Zanete, a partir 
de livros de Lygia Bojunga e Alice Vieira; e, às 
14h00, a masterclass “Do pertencer: dentro, 
fora, e ‘diante da lei’” conta com Paulo de Me-
deiros, da Universidade de Warwick (Inglater-
ra).

Rede Casas do Conhecimento 
(RCdC), que junta a Univer-
sidade do Minho e diversos 
municípios, retoma o ciclo 
“Comunidade de Leitores”, 
que inclui conversas sobre 

mais seis livros, uma por mês, até fevereiro de 
2021. A primeira obra escolhida é “Novace-
no - o advento da era da hiperinteligência”, 
do ambientalista britânico James Lovelock, e 
foi apresentado pelo coordenador da Casa do 
Conhecimento de Vila Verde, Ismael Graça. 
A 21 de outubro, “Planalto do Gostofrio”, que 
Bento da Cruz dedicou ao povo barrosão, vai 
ser desvendado pela vereadora da Educação 
do Município de Montalegre, Fátima Fernan-
des. Já a 18 de novembro é a vez de “O tempo 
não existe: manifesto (bilingue)”, do arquiteto, 
pintor e pensador Nadir Afonso, ser analisado 
pela presidente da Fundação Nadir Afonso, 
Laura Afonso. E o romance “A hora da estrela”, 
da modernista brasileira Clarice Lispector, vai 
ser trazido a 16 de dezembro por Carlos Men-
des de Sousa, professor do Instituto de Letras 

e Ciências Humanas da UMinho.No início de 
2021, Carlos Subtil revela a 20 de janeiro o seu 
livro “Bernardino António Pires: ilustre médico 
iluminista nascido em Paredes de Coura”, en-
quanto o reitor da UMinho, Rui Vieira de Cas-
tro, conversa a 17 de fevereiro sobre “Frente ao 
contágio”, escrito por Paolo Giordano sobre a 
pandemia atual. Todas as sessões estão previs-
tas para as 17h30.

Esta terceira edição da “Comunidade de Lei-
tores da RCdC” quer continuar a promover a 
leitura, através da formação de comunidades 
locais, e a partilhar conhecimento em rede. O 
projeto tem a colaboração dos Serviços de Do-

cumentação da UMinho e dos municípios de 
Boticas, Montalegre, Paredes de Coura e Vila 
Verde. O evento é em formato online face ao 
contexto sanitário, embora mais tarde se pre-
tenda o formato híbrido, para que os cidadãos 
possam interagir pessoalmente com o convi-
dado da sessão e a sua comunidade local.

Entretanto, a Casa do Conhecimento da UMi-
nho prossegue a 24 de setembro o ciclo de 
conversas online “Combater a Pandemia com 
UM Conhecimento”. A professora Teresa Soa-
res, da Escola de Economia e Gestão da UMi-
nho, vai abordar às 18h00 o tema “Benefícios 
económico-financeiros e fiscais em tempos de 
pandemia”. A 22 de outubro é a vez de Pedro 
Morgado, professor da Escola de Medicina da 
UMinho, refletir sobre “Como reduzir o impac-
to da pandemia covid-19 na saúde mental”. As 
inscrições para esta iniciativa são divulgadas 
em facebook.com/casasdoconhecimento. 
As sessões de novembro e dezembro vão ser 
anunciadas em breve.

UMINHO TRAZ FILMES E 
REALIZADORAS PARA FALAR DA 
DITADURA LUSÓFONA

CASAS DO CONHECIMENTO DESAFIAM 
CIDADÃOS A CONHECER SEIS LIVROS

A
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Polidesportivo de São José, em S. Victor, foi requa-
lificado e alvo de uma intervenção de arte urbana 
realizada pelo artista Contra, tornando-se assim 
no maior campo de basquetebol de rua da Europa. 
Esta iniciativa foi promovida pela Câmara Munici-
pal de Braga com a Hoopers, uma plataforma de 

comunidade para jogadores e fãs de Basquetebol.

O artista Contra transformou esta ´tela´ com cerca de 1000 metros 
quadrados no maior campo icónico de Basquetebol da Europa. O 
espaço conta agora com o primeiro campo exclusivo de 3x3 em Por-
tugal, com medidas oficiais e preparado para receber competições 
da FIBA, e também com campos de 4x4, 5x5 e duas tabelas para trei-
nar lançamentos. 

Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, realçou a 
transformação desportiva, social e cultural daquele espaço após a 
requalificação. “Este era um equipamento degradado, que não aju-
dava em nada à qualidade de vida da população nem servia as coleti-
vidades da envolvente. O Município procurou com este projeto criar 
condições para que se tornasse num espaço vivo, ao dispor do des-
porto e da população, promovendo ainda o ecletismo desportivo. É 
também uma obra de arte que a partir de Braga vai correr mundo e 
contruir para promover a nossa cidade”, disse.

Os trabalhos de intervenção iniciaram-se em Julho e o envolvimen-
to da comunidade foi um dos aspetos fundamentais. O Município 
estendeu a intervenção às áreas adjacentes do Polidesportivo, no-
meadamente com intervenções nos balneários e nas bancadas e no 
reforço com árvores na zona. O projeto permite a prática do Basque-

tebol aos Leões das Enguardas, um dos históricos desta modalidade 
na região, e fomentar a prática informal dos jovens e a dinamização 
do local por parte dos outros clubes da região.

A Hoopers convidou o artista portuense Contra, alter-ego de Rodri-
go Gonçalves e membro do Colectivo Rua, que misturou referências 
à cidade de Braga, como atesta o predomínio do azul, a cor do brasão 
local, com o enquadramento daquela área residencial, onde crian-
ças, jovens e adultos uniram-se à evolução do trabalho artístico. Esta 
intervenção segue um movimento que cresce um pouco por todo o 
mundo e está relacionado com a pintura de campos de basquetebol 
e o cruzamento dessa arte urbana com o desporto.

A intervenção contou ainda com apoio do IPDJ, da Robbialac, da Re-
pertintas e da Sports Partner.

BRAGA RECEBE MAIOR CAMPO 
ICÓNICO DE BASQUETEBOL DE
RUA DA EUROPA

O





em apenas 17 anos, começou 
a praticar há apenas seis anos, 
mas acaba de se sagrar cam-
peã regional de Dressage, a 
disciplina mais elegante do hi-
pismo, cuja Final do Campeo-

nato Regional de Ensino do Norte decorreu 
em Barqueiros, no EQUIVAU - Centro Hípico 
Quinta do Vau. Agora, vai tentar conquistar 
o título nacional, com o seu ‘companheiro’, 
Havano, em Lisboa, que lhe poderá dar ‘asas’ 
para outros voos. 

O que sentes por ser campeã regional, sa-
bendo que começaste há apenas 6 anos a 
praticar? 
Ter sido campeã regional este ano foi, sem dú-
vida, fruto de muita persistência e trabalho. No 
ano passado, já teria tido essa oportunidade 
com o meu antigo cavalo, o Hino. Estávamos 
em 1° lugar no campeonato, porém não con-
seguimos fazer a Final do Campeonato devido 
a uma lesão do meu companheiro. Desta vez, 
em 2020, sagrei-me Campeã Regional com o 
Havano, cavalo Warmblood, e foi um orgulho 
poder pisar o pódio. Tem sido um percurso de 
muito esforço, mas também de muita realiza-
ção pessoal, pelo que senti que a cada prova, o 
conjunto, eu e o cavalo, estava cada vez melhor 
e mais descontraído. Posso dizer que ser cam-
peã ao fim de 6 anos foi muito gratificante, de-
vido a todo o percurso que fiz com este cavalo, 
que não foi fácil. Se trabalharmos focados nos 
objetivos, um dia seremos recompensados!

O que é o dressage e porquê que escolheste 
esta disciplina?
A Dressage é uma das disciplinas dentro deste 
desporto que acho mais elegante. Nesta po-
demos observar a máxima harmonia entre o 
conjunto cavalo e cavaleiro, em que o cavaleiro 
tenta retirar o máximo partido dos andamen-
tos naturais do cavalo – passo, trote e galope 

– transformando-nos numa espécie de “ballet”. 
As provas baseiam-se numa coreografia e se-
quência de exercícios encadeados, aos quais 
são atribuídas notas individualmente para en-
tão se contabilizar a pontuação final. Escolhi 
esta modalidade pelo facto anteriormente des-
crito: a sua elevada elegância e ligeireza, e tam-
bém pelo facto de ser desafiante e diferente de 
todos os outros desportos ou até modalidades. 
A primeira vez que montei a cavalo foi no Cen-
tro Equestre Vale do Lima, o que me motivou 
ainda mais a escolher a Dressage. Lembro-me 
de ser pequena e ver todos os profissionais a 
elaborar os tais exercícios e ficar bastante en-
tusiasmada com toda aquela “perfeição”.

Quais as expectativas para as finais em Lis-
boa?
É uma pergunta um pouco difícil de responder, 
no entanto, sinto-me bastante confiante para o 
Campeonato de Dressage de Portugal Open 

para o qual fui apurada. Sinto-me confiante 
pelo facto de ter assistido a uma evolução bru-
tal por parte do meu companheiro Havano e 
sei também que, no que depender dele, não 
me deixará ficar mal. É uma questão de passar 
todo o trabalho que temos feito para dentro da 
pista, sem deixar que o nervosismo se apodere 
de nós. 

O que esperas conseguir no Hipismo? Uma 
classificação olímpica, por exemplo?
Para já, espero conseguir alcançar os meus 
objetivos no Campeonato Nacional, visto que 
para o ano espero já estar a fazer jornadas do 
mesmo. Consoante uma perspetiva futura, 
gostaria de começar a entrar, por exemplo, em 
Campeonatos Internacionais e ir competir fora 
do país. Para já, uma classificação olímpica está 
longe dos meus objetivos mas nunca fora da 
minha mente, por isso nunca será uma opção 
a descartar!

T
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omingos Bragança recebeu 
no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho o atleta vimara-
nense Carlos Carneiro, uma 
referência do andebol nacio-
nal que iniciou a formação no 

Vitória SC e Francisco de Holanda, passando 
ainda pelo ABC, Boavista, AC Fafe, Madeira 
SAD, Benfica e Sporting, tendo sido também 
internacional pela seleção portuguesa.

No início da homenagem, Gabriel Pontes, em 
representação do Vitória Sport Clube, refe-
riu ser um orgulho estar na presença de um 
grande desportista e um “homem da terra”. O 
dirigente vitoriano destacou o grande número 
de atletas de topo que Guimarães oferece ao 
desporto nacional, colocando o concelho, em 
termos de rácio atletas/população, no topo 
nacional. “O nosso saldo, no desporto, é muito 
positivo, o que se consegue com muito traba-
lho e com o apoio da Câmara Municipal”, disse. 
Diogo Leite Ribeiro, presidente do Xico Ande-
bol, disse que Carlos Carneiro é um atleta de 
elite, dando ênfase ao facto de ter começado 
a praticar desporto com cerca de 10 anos de 
idade. “Carlos Carneiro esteve no Xico de Ho-

landa quatro anos, onde começo a ganhar”, 
referiu. O dirigente destacou os mais de 100 
jogos pela seleção A e a disputa da Champions 
League: “quantos atletas vimaranenses conse-
guiram este feito?”, questionou, reforçando a 
natureza excecional do atleta.

Carlos Carneiro, visivelmente emocionado, 
agradeceu a todos a presença, em especial aos 
seus colegas e amigos da modalidade. “Os úl-
timos dias têm-me proporcionado momentos 
que jamais esquecerei. Este é um dia que ficará 
marcada para sempre na minha memória, pois 
sempre sonhei com esta homenagem, eu que 
nunca esqueci as minhas origens”, disse. Carlos 
Carneiro agradeceu ao Vitória todo o carinho 

que lhe tem dedicado. “É o meu clube de co-
ração”, frisou, não deixando de dizer que o Xico 
também lá tem um lugar privilegiado. “Nasci 
num bairro social e tinha tudo para ser um miú-
do problemático. Foram eles que me ajudaram. 
Esta homenagem foi das coisas mais importan-
tes que me aconteceram”, concluiu.

Domingos Bragança, Presidente da Câmara, 
dirigiu-se ao atleta, dizendo-lhe que Guima-
rães não podia deixar de fazer esta homena-
gem. “Carlos Carneiro é um vimaranense, cria-
do para o desporto em Guimarães, e sabemos 
que mesmo nos momentos em que esteve lon-
ge da sua cidade, nunca deixar de sentir Gui-
marães”, frisou. O Presidente da Câmara disse 
que o ADN de Carlos Carneiro é o ADN dos vi-
maranenses. Gente de coragem e persistência, 
a matéria prima de que são feitos os campeões. 
Domingos Bragança disse que Carlos Carnei-
ro, com a sua proximidade afetiva a Guimarães, 
merece ser um orgulho para todos os vimara-
nenses, desafiando-o a ser um Embaixador da 
cidade no desporto. “Os nossos jovens preci-
sam de referências e o Carlos Carneiro é um 
exemplo a seguir. Esta homenagem é mereci-
da”, concluiu.

InvestBraga adiou o evento 
Salão Auto de Braga | Semi-
novos e Usados. O salão, que 
tinha data marcada para 18, 19 
e 20 de setembro, não se irá 
realizar nesse final de semana. 

Esta decisão vem na sequência das novas me-
didas e recomendações emanadas pelo Go-
verno de Portugal, que conduziram a um clima 
de confusão e insegurança junto dos nossos 
clientes, que em consequência optaram por 
não avançar com a sua presença na feira. Ape-
sar de estarem asseguradas todas as condições 
de segurança e de existir validação das enti-
dades de saúde locais para a sua realização, a 
InvestBraga optou pelo adiamento do evento 
por dois meses. 

Assim, a nova data do evento, que juntará via-
turas seminovas e usadas no Pavilhão e Zona 
Exterior do Altice Forum Braga, está já agen-
dada para os dias 20, 21 e 22 de novembro de 

2020, com o compromisso de uma monitori-
zação regular das condições pandémicas, de 
modo a que a sua concretização seja garantida.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
HOMENAGEIA O ATLETA VIMARANENSE 
CARLOS CARNEIRO

SALÃO AUTO DE BRAGA
TEM NOVA DATA EM NOVEMBRO
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Educação para a gestão do seu dinheiro e solu-
ções para melhorar a sua vida financeira são as 
propostas da MaxFinance Solutions, uma em-
presa do Grupo Remax, mas que trabalha com 
todas as marcas do mercado imobiliário, banca 
ou seguradoras. Paulo Roseta é o profissional 
que encabeça uma equipa multifacetada e es-
pecialista em cada área financeira, tanto para 
o clientes particular como o empresarial. “Nós 
estamos aqui para encontrar soluções para os 
nossos clientes nas áreas do crédito habitação, 
crédito consolidado, crédito automóvel, cré 
dito pessoal, seguros de vida e não vida. Nem 
sempre o cliente tem noção das possibilidades 
que existem no mercado e que podem aliviar a 
sua vida financeira, representando, muitas ve-
zes, poupanças na ordem dos 60%. Por exem-
plo, através de uma consolidação de créditos, 
reunindo toda a despesa familiar numa só pres-
tação. Outra das nossas pretensões é trabalhar 
a educação financeira com as famílias. Muitas 
vezes, temos gastos mensais que, sem dar por 
isso, não nos apercebemos e que representam 
uma fatia importante do nosso orçamento. As 
famílias precisam ser mais eficientes na forma 
como gastam o seu dinheiro”, defende Paulo 
Roseta, Diretor da Agência de Braga da MaxFi-
nance Solutions. “Simultaneamente, as empre-
sas também podem encontrar connosco uma 
consultoria que visa tirar o máximo proveito de 
produtos que existe no mercado e que permite 
à empresa manter a saúde financeira, sem se 

descapitalizar, fazendo os investimentos ne-
cessários.

SEM LIMITAÇÕES E SEM BUROCRACIAS

O conhecimento do mercado é a mais-valia 
que a MaxFinance Solutions ao cliente. “É im-
portante que o cliente nos visite, por exemplo, 
antes de comprar a sua casa. A oferta que exis-
te é tão diferente e tem tantas especificidades 
que, nem sempre, o cliente escolhe a melhor 
opção de financiamento. Nós tratamos de todo 
o processo, desde o início até ao final, apresen-
tando as melhores soluções de acordo com as 
necessidades daquele cliente em específico. 
O cliente comum muitas vezes não sabe ler as 
simulações de crédito, as cláusulas do contrato 
e as letras pequeninas. Tudo isto significa pou-
pança e, se falarmos de um crédito há habita-
ção, pode resultar numa economia de milhares 
de euros no final do contrato”, explica Paulo 
Roseta. 

A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR
COM PROFISSIONAIS CERTIFICADOS

Neste momento, há vários supostos interme-
diários de crédito sem qualquer qualificação 
para tal. “Nós somos certificados como Inter-
mediários de Crédito registados no Banco de 
Portugal com o número 4864. É uma obriga-
toriedade legal e que nem todos os agentes do 
mercado cumpre. A nossa idoneidade e serie-
dade é um dos pontos fulcrais de toda a nossa 
atividade; se agirmos com falta de zelo sere-
mos responsabilizados por isso e somos obri-
gados a ter um seguro específico para a nossa 
atividade”, lembra o profissional.

A inauguração do novo espaço (único da rede 
em Braga) contou com a presença de João 
Martins, diretor-geral da Maxfinance Portugal.  

Centro Comercial dos Granjinhos, loja 462 
(1.º andar)
Avenida de Liberdade - Braga.
 solutions@maxfinance.pt 
maxfinancesolutions.com.

A loja, onde encontra as melhores soluções 
para poupar, está aberta de segunda a sexta , 
das 9 às 18 horas, e ao sábado, das 9 às 13 horas.
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mote foi deixado por Ricardo 
Rio, presidente da Câmara 
Municipal de Braga e da In-
vestBraga, na abertura oficial 
da conferência “Fórum Turis-
mo de Negócios – a retoma”,  
conferência promovida pela 

InvestBraga para assinalar o 2º aniversário do Al-
tice Forum Braga.

Perante uma plateia reduzida, face às limitações 
resultantes do cumprimento das recomendações 
de distanciamento social, Ricardo Rio lembrou o 
impacto que este equipamento tem tido na cida-
de e na região, recordando que, mesmo durante 
o confinamento o espaço foi vital para o apoio à 
comunidade, quer como espaço de formação 
para os profissionais de saúde, quer como espaço 
para acolher o centro de rastreio à COVID-19.  E 
se atualmente considera que o Altice Forum Bra-
ga “tem mais visitantes ao centro de rastreio aqui 
instalado do que aos eventos que foram sendo 
promovidos, o fenómeno não tem de continuar a 
ser assim”. Com um trabalho conjunto entre en-
tidades de saúde e os intervenientes no setor do 
turismo “é possível promover essa retoma” dos 
eventos, afirmou.

Já Lídia Monteiro, diretora coordenadora da Di-
reção de Apoio à Venda do Turismo de Portugal, 
indicou que a realização de eventos tem de ser 
feita de acordo com “aquilo que as empresas pre-
cisam, o que a procura impõe e o que as circuns-
tâncias admitem”. Assim, e entre o que considera 
serem cinco fatores para a recuperação, referiu 
os mecanismos já existentes, como o Selo Clean 
& Safe ou o despacho 7900-A/2020 (que fixa os 
princípios e orientações aplicáveis à realização de 
eventos corporativos) como elementos geradores 
de confiança.  

Para contrariar a retração da procura é também 
necessário, como referiu de Lídia Monteiro, tra-
balhar para repor ligações aéreas, embora este 
trabalho seja feito “num contexto volátil que exige 
monitorização diária”. Ainda assim, o nível de re-
cuperação de ligações aéreas foi, segundo a di-
retora coordenadora do Turismo de Portugal, de 
30% em julho e 47% em agosto. Prevê-se que se-
jam atingidos os 57% em setembro e 64% em ou-
tubro.  A centralidade no cliente, manter contac-
tos com decisores e com trade, bem como ações 
comerciais e promocionais são, na sua opinião, 
formas importantes de promover a retoma.

A responsável falou também nas linhas de apoio 
do Turismo de Portugal - a grandes eventos e a 
eventos com interesse turístico – que estão a ser 
criadas, lembrando igualmente o apoio direto à 
tesouraria. A “inadiável digitalização do setor” é 
outro fator determinante para a retoma. “As em-
presas e marcas estão a mudar e quem estiver 
mais apto terá mais oportunidades”, sublinhou 
também, destacando que, nos eventos, “a coexis-
tência entre o digital e o humano é cada vez mais 
afinada e disponível”. A sustentabilidade é outro 
fator fundamental. Lídia Monteiro citou mesmo 

o secretário-geral da ONU, António Guterres, 
que recordou que “a ameaça climática é muito 
mais grave do que a pandemia” para reforçar a 
importância de eventos mais sustentáveis. Por 
último, referiu como fator essencial a experiência 
vivida pelos participantes em eventos. “A força 
de atração dos eventos reside na partilha de co-
nhecimento, na promoção do networking e na 
valorização pessoal e profissional. São espaços 
de formação, descoberta, difusão de novidades 
e transformação da sociedade. São janelas de 
conhecimento que não podemos deixar que se 
fechem. Mas, por mais sofisticada que seja a via 
digital não substitui a experiência de estarmos 
juntos”. 

Na sua última mensagem, a responsável deixou 
quase um desafio: “é importante trabalharmos em 
conjunto”.

PENSAR E AGIR COLETIVAMENTE

No primeiro painel de discussão, sob o tema “O 
novo normal”, Pedro Cardoso, fundador da The 
House of Events, Cristina Gouveia, da Citur, e 
Vasco Noronha, da FactorChave, partilharam a 
sua experiência de trabalho no atual contexto e 
as perspetivas para os próximos tempos. “Pensar 
e agir coletivamente, para mim, é o novo normal”, 
defendeu Pedro Cardoso, referindo-se à forma 
como, depois de um adiamento, resolveu avançar 
para a realização do Congresso de Medicina In-
terna, que decorreu no Altice Forum Braga. Des-
tacando a coragem da Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna em decidir realizar o evento, re-
cordou que “o momento para uma retoma foi en-
quadrado de uma forma relativamente tranquila”.

“O trabalho foi juntar à nossa volta as melhores 
cabeças, reunir todos os envolvidos e ver quais 
as melhores soluções para resolver os problemas 
dentro do quadro que existia”, contou. Na sua opi-
nião, a pandemia trouxe “um espírito muito mais 
aberto” e maior disponibilidade para “aprender e 
colaborar”. 

Uma opinião em parte partilhada por Cristina 
Gouveia, diretora da Citur no Porto, que, embora 
admitindo que os últimos meses não têm sido fá-
ceis, “devido à falta de confiança no destino e no 
que pode acontecer”, sublinhou: “Com a vonta-
de e ajuda de todos os parceiros e fornecedores 
é possível que determinadas coisas sejam feitas. 
Estamos todos do mesmo lado e havendo boa 

vontade é possível”. Vasco Noronha viria também 
a expressar uma visão semelhante: “[a pande-
mia] Uniu mais as pessoas, demonstrou que são 
importantes boas parcerias, que temos de estar 
preparados para ceder um pouco e encontrar a 
melhor solução para todos os intervenientes no 
processo”. 

UM SETOR DIFERENTE, MAS A QUE NÃO 
SE PODE SER INDIFERENTE

Já o painel “Desafios da retoma” contou com as in-
tervenções de Luís Pedro Martins, presidente do 
Turismo Porto e Norte, Vítor Costa, presidente do 
Turismo de Lisboa, e João Fernandes, presiden-
te do Turismo do Algarve, tendo o último optado 
pela participação remota. O responsável pelo Tu-
rismo Porto e Norte considerou importante que 
uma linha de apoio não se esgote num evento e 
disse “acreditar que estas verbas avultadas que 
vão chegar [da União Europeia] tenham em con-
sideração este setor”.“É um setor com capacidade 
de arrastamento e, quanto mais depressa recupe-
rar, mais depressa outros vão recuperar”, afirmou, 
pedindo uma discriminação positiva não só para 
uma região, mas para todo o setor.

João Fernandes, por sua vez, lembrou a importân-
cia do turismo na economia nacional, até porque 
na balança entre importações e exportações não 
é deficitário: “Não tenho dúvidas de que quem 
nos vai fazer sair desta crise será o turismo”, ga-
rantiu. “Há que diversificar a oferta, atrair público 
para um território mais vasto. Não temos turismo 
a mais, temos é outros setores a menos”. Já Vítor 
Costa recordou que “O primeiro desafio é man-
ter a estrutura económica do turismo, que não é 
igual em todas as atividades económicas. Há um 
reconhecimento que tem de ser feito desta espe-
cificidade”, considerou, alertando para a necessi-
dade de “medidas e um programa específico para 
o turismo”.

UM OLHAR INTERNACIONAL E UM ESTU-
DO PARA FAZER PENSAR

Sjoerd Weikamp, editor da Event Branche, revista 
holandesa dedicada aos eventos, foi o convidado 
internacional da conferência. O orador partilhou 
com a audiência que o setor na Holanda vive mo-
mentos complicados: “Há um pacote de ajuda do 
governo, que foi estendido no tempo, até março 
de 2021”. Lá, como cá, várias empresas de even-
tos enveredaram pelos eventos online, havendo, 
neste momento, ainda poucas iniciativas presen-
ciais. “Em termos do live, o corporate, as marcas, 
as instituições que sabem que os eventos são os 
momentos mais poderosos em termos de comu-
nicação e marketing pensam: as pessoas estão a 
trabalhar de casa, não vamos fazer eventos”, la-
menta. Na Holanda é possível fazer eventos, des-
de que com regras apertadas de distanciamento, 
“mas quase não se vê marcas a arriscarem”. Quan-
to ao futuro imediato da indústria, a opção deverá 
recair sobre os eventos mais pequenos, cabendo 
às as agências demonstrar que estes podem ser 
realizados.

20 ANIVERSÁRIO DO
ALTICE FORUM BRAGA 

O
Ricardo Rio está convicto de que é possível promover a retoma nos eventos
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cozinha vegetariana é uma forma de alimentação 
que está cada vez mais em voga a nível mundial, sen-
do que o número de entusiastas está em constante 
crescimento. Foi a pensar nisso mesmo, que o muni-
cípio de Vila Nova de Famalicão decidiu  promover 
no último fim-de-semana de setembro, entre 24 e 27, 

a iniciativa Dias à Mesa dedicada à Cozinha Vegetariana proporcio-
nando uma experiência gastronómica repleta de cores e sabores.

Dez restaurantes do concelho responderam “sim” ao desafio, suge-
rindo uma refeição equilibrada, variada e capaz de despertar os vá-
rios sentidos, excluindo a carne e o peixe. Os restaurantes aderen-
tes são o Alfa; o Attrevidu; o Bisconde; a Casa da Frangos de Baltar; 
Combinação de Sabores; Fusilli, Massa &Café; Moutados; Na Boca; 
Refresco e Vinha Nova.

Refira-se que depois de um interregno de vários meses devido à 
pandemia da Covid 19, os Dias à Mesa regressaram no passado mês 
de julho, atraindo muita gente aos restaurantes de Famalicão. Apesar 
da não realização dos eventos culturais que acompanham habitual-
mente a iniciativa, o regresso dos Dias à Mesa tem sido um sucesso.

Uma das novidades desta edição é o “Passaporte Gastronómico”, 
que oferece um desconto de 10% nos restaurantes aderentes. Para 

além disso, o passaporte dá a oportunidade de jantar ou almoçar 
gratuitamente num restaurante à escolha.

Depois da cozinha Vegetariana, os Dias à Mesa promovem a casta-
nha e as massas, em novembro.

uarenta e oito escolas do concelho de Vila Nova 
de Famalicão vão içar este ano a bandeira verde 
do programa “Eco-Escolas”. Das 53 inscritas, 48 
foram premiadas, mais dez do que no ano passa-
do. O Programa Eco-escolas é um projeto edu-
cativo internacional promovido pela organização 

não governamental europeia Fundação para a Educação Ambiental 
e apoiado pela Comissão Europeia.

Em Portugal, o Programa Eco-Escolas é organizado pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE).

O programa, destinado preferencialmente às escolas do ensino bá-
sico, mas aberto a todos os graus de ensino da pré-escola às univer-
sidades, pretende reconhecer (com a atribuição da Bandeira Verde 
Eco-Escola) e estimular as escolas empenhadas em melhorar o seu 
desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização 
da comunidade. A entrega das Bandeiras Verdes Eco-Escolas 2020 
terá lugar em Lisboa a 30 de outubro.

DIAS À MESA PROMOVEM 
COZINHA VEGETARIANA

BANDEIRA VERDE PARA 48 
ESCOLAS DE FAMALICÃO

A
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Braval, através de uma can-
didatura financiada pelo 
POSEUR, no âmbito do Por-
tugal2020, está a distribuir 
ecopontos domésticos à po-
pulação residente nos 6 mu-

nicípios da nossa área de abrangência: Amares, 
Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, 
Vieira do Minho e Vila Verde.

Dado o número limitado de ecopontos, a Bra-
val atribuiu um determinado número de eco-
pontos a cada um dos 6 municípios, propor-
cionalmente ao número de habitantes. Assim, 
cada município fará a distribuição da forma 

que julgar adequada. No município de Braga, 
a distribuição será feita através de inscrição na 
junta de freguesia. A candidatura de reforço da 
recolha seletiva contempla ainda a aquisição 
de 3 novas viaturas de recolha de ecopontos, 
reforço de rede de ecopontos, com a coloca-
ção de 200 novos ecopontos de superfície e 
150 ecopontos subterrâneos, a instalação de 
100 óleões de rua, ecopontos em cartão para 
instituições entre outras ações de sensibiliza-
ção.

Grupo José Pimenta Mar-
ques, sediado em Braga, 
entregou mais de 60 kits 
compostos por material 
escolar aos trabalhadores 
com filhos até aos 17 anos. 

Motivada pelo lema “Um Grupo, Uma Família”, 
a medida tem, segundo a administração, o ob-
jetivo de “ajudar os colaboradores numa altu-
ra em que as despesas são mais significativas 
e num ano que se apresenta particularmente 
desafiante para todos, devido à pandemia”.

Dedicado desta vez à “Sustentabilidade”, o 
kit de 2020 é constituído por material escolar 
mais ecológico e também por material didático 
e pedagógico. Além da mochila, das canetas 
e lápis, inclui um livro sobre o tema do desen-
volvimento sustentável, papel semente para 
plantar flores e um pack da Ambar que visa a 
plantação de seis espécies autóctones e cujas 
receitas revertem, em parte, para projetos de 
educação ambiental da associação Quercus. 
“Este ano, quisemos que o kit escolar refletisse 
o tema que nos tem guiado ao longo dos últi-
mos meses e que nos tem levado a adotar prá-
ticas mais amigas do ambiente”, explica ainda a 
administração.

O grupo empresarial, do qual faz parte a Balan-
ças Marques, tem vindo, desde janeiro, a apos-
tar numa estratégia mais sustentável que o le-

vou a criar um jardim em frente às instalações, 
em Celeirós, bem como a adotar um troço do 
rio Este. A oferta deste kit escolar, subordina-
do ao tema, é um dos benefícios da política 

de recursos humanos do Grupo José Pimenta 
Marques, entre os quais se destacam ainda o 
prémio de natalidade no valor de 500 euros, 
a distribuição de fruta e água e a realização de 
diversos eventos.

BRAVAL OFERECE ECOPONTOS 
DOMÉSTICOS À POPULAÇÃO DOS
6 MUNICÍPIOS

GRUPO JOSÉ PIMENTA MARQUES VOLTA 
A DISTRIBUIR KITS ESCOLARES PELOS 
COLABORADORES

A
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ma equipa da Universidade do 
Minho lança esta quinta-feira 
uma plataforma digital inova-
dora para o ensino da leitura 
e escrita do 1.º ao 4.º ano de 
escolaridade. Designada “En-

sinar e Aprender Português”, é adequada para 
aulas presenciais, a distância e mistas, permi-
tindo atender aos ritmos de aprendizagem de 
cada aluno e fornecendo feedback do seu pro-
gresso. A apresentação  foi feita pelas investi-
gadoras coordenadoras Fernanda Leopoldina 
Viana e Iolanda Ribeiro, o diretor do Programa 
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, 
José Verdasca, e a comissária do Plano Nacio-
nal de Leitura, Teresa Calçada.

Este recurso tecnológico permite ao profes-
sor definir a sequência do ensino, apoiado por 
atividades interativas, vídeos e pdf. O suporte 
digital inclui a correção imediata das respostas 
dos estudantes e um histórico com os resulta-
dos destes. Os alunos são ainda acompanha-
dos por oito personagens animadas, como 
Angelina Ensina  ou a Francisca Crítica. “São 
tutores virtuais que explicam o que fazer, por-
que se erra, se é melhor repetir a tarefa ou se se 
pode prosseguir na matéria”, refere Fernanda 
Leopoldina Viana. Por exemplo, a palavra “api-
to” não leva a letra “u” no fim. Porquê? O tru-
que é a sílaba forte não ser a última. “Este apoio 
tutorial permite à criança alicerçar conheci-
mentos e avançar na aprendizagem de forma 
diferenciada, seja na escola ou em contexto 
familiar”, acrescenta Iolanda Ribeiro.

A plataforma “Ensinar e Aprender Português” 
dispõe igualmente de provas de rasteio anuais 
e provas de monitorização trimestrais, para 
identificar estudantes que suscitam preocupa-
ção pedagógica e, em simultâneo, para aferir a 
eficácia das medidas de diferenciação peda-
gógica eventualmente implementadas. Os do-
mínios contemplados na plataforma são: cor-
respondência grafema/fonema, compreensão 
oral e da leitura, fluência da leitura, gramática, 
ortografia, projetos de escrita, educação li-
terária e ainda, “passaporte de leitura”. Este 
passaporte virtual desafia os mais novos a cole-
cionarem carimbos alusivos a todas as leituras 
que vão fazendo ao longo do 1º ciclo, na escola 
ou fora dela, dado que um dos objetivos des-
ta plataforma, e todas as sequências didáticas 
nela incluídas, é o de criar leitores e estimular a 
novas viagens pelos livros.

UMA MAIS-VALIA NA 
PANDEMIA
 “A pandemia colocou muita pressão no siste-
ma educativo e houve crianças que, nas aulas 
virtuais do último ano letivo, não consegui-
ram aprender todas as letras para começarem 
a ler”, diz Fernanda Leopoldina Viana. “Para 
responder a uma necessidade premente, aca-
bámos por sofrer alguma pressão no sentido 
de disponibilizar, já para o ano letivo 2020/21, 
um recurso digital que vinha a ser equacionado 
ao longo de projetos desenvolvidos nestes úl-
timos anos. Pensamos que este novo recurso, 

que tem como pilares o ensino de qualidade, 
a equidade e a inclusão, constituirá uma mais-
-valia”, reforça.

O projeto nasceu no Centro de Investigação 
em Estudos da Criança (CIEC) e no Centro 
de Investigação em Psicologia (CIPsi), ambos 
da UMinho, em Braga. Foi desenvolvido nos 
últimos meses com a Lusoinfo Multimédia, 
que comercializa a plataforma. Tem a parceria 
do Plano Nacional de Leitura, do Programa 
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 
e da Investigare - Associação para a Investi-
gação em Leitura, Escrita e Neurociências. O 
seu conceito foi elogiado recentemente pela 
Secretaria de Estado da Educação. A UMinho 
tem realizado vários projetos educativos com a 
Lusoinfo, como as coleções “Bia & Kiko”, “Ma-
nual digital”, “My English Corner” e “A Biblio-
teca do Gigante”. A equipa de coordenação 
científica da nova plataforma colabora tam-
bém na vertente da educação pré-escolar do 
projeto “Aprender em casa”, desenvolvido pelo 
Governo Regional dos Açores, em parceria 
com a RTP Açores, que vai ter continuidade no 
próximo ano letivo.

UMINHO LANÇA PLATAFORMA 
INOVADORA PARA ENSINAR E 
APRENDER PORTUGUÊS
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ROTÓTIPOS: MECANISMOS DE ENSAIO” é o nome 
da exposição individual de Miguel Palma que marca o 
recomeço da programação da zet gallery em contexto 
de galeria, após o período de confinamento que, em 
Março, ditou o encerramento da galeria.  O dia ficará 
marcado pela inauguração, de manhã, da obra “ZÉNI-

TE” de Miguel Palma, no campus do dstgroup, e à tarde da exposição 
que “reflete a dimensão de experimentalista, de inventor de coisas be-
las e mágicas, de instigador dos públicos a confrontos com imaginários”, 
como destaca Helena Mendes Pereira, diretora e curadora da galeria.

A exposição parte de um projeto antigo do artista com José Teixeira, 
presidente do conselho de administração do dstgroup e fundador da 
zet gallery, com vista à criação de uma obra de arte para espaço público. 
ZÉNITE, uma avioneta de escala monumental que personifica um tempo 
de sonho - talvez utopia - em que arte, natureza e tecnologia se unem 
na construção coletiva de um mundo da verdade, do bem e do belo, é a 
resposta artística de Miguel Palma ao repto de José Teixeira que, a partir 
de sábado, passará a integrar o espólio com quase um milhar de obras do 
campus do dstgroup.

A obra, que será inaugurada no sábado de manhã, em direto através das 
redes sociais do dstgroup e da zet gallery, é o ponto de partida para a 
exposição “PROTÓTIPOS: MECANISMOS DE ENSAIO”, que apresenta 
oito trabalhos antigos do artista, produzidos entre 2007 e 2019, alguns 
quase inéditos, e um conjunto de desenhos e esculturas produzidos, 
propositadamente, para o espaço da zet gallery.  Dos quase inéditos des-
taca-se  o caso de “Origens” que, pela primeira vez, tornará o auditório 
da zet gallery em caixa negra de exposições. Juntam-se “Bipolar”, “Oci-
dente”, “Férias”, “Air Print”, “Bypass”, “Tempest in a Teapot” e “Oilofon”, 
tudo na “escala da ambição suprema, logisticamente falando”, aponta a 
diretora.

“Miguel Palma é um artista singular e esta exposição é uma proposta de 
descoberta do seu processo de trabalho, transformador de objetos em 
convites à interatividade e à fruição ativa da obra de arte, convocando 
saberes e um olhar preocupado com o mundo, com os seus micro e ma-
cro temas”, destaca Helena Mendes Pereira. A exposição apresenta as-
sim um “conjunto de novas obras que acompanham o processo de cons-
trução de ZÉNITE,  como desenhos e quase duas dezenas de esculturas 
de dimensão pequena e média, concebidos propositadamente para a 
exposição e, ainda, uma obra de maior porte cujo esquiço objetual in-
tegra o motor da avioneta que desmembramos para deixar voar em nós, 

dst’s, os sonhos acordados com um tempo do futuro mais próximo dos 
abraços que nos foram vedados”, sublinha a curadora.

Revelar Miguel Palma em Braga, depois de a sua obra já ter corrido mun-
do e ter integrado coleções de referência em Portugal e além-frontei-
ras, marca assim o regresso da zet gallery ao contexto de galeria. “Aqui, 
na nossa casa, criamos conforto para as suas ironias e divagações feitas 
obras de arte, damos-lhe respiração e liberdade para ser quem é. É assim 
que entendemos e que promovemos as relações entre artistas, públicos 
e instituições.  Nós somos apenas o canal facilitador deste triângulo, o 
motor do avião que ocupa o centro”, conclui.

“PROTÓTIPOS: MECANISMOS DE 
ENSAIO” DE MIGUEL PALMA

P





KÜCHENHOUSE BRAGA,
DO SONHO À REALIDADE

Com o selo da excelência alemã, a KüchenHouse acaba de inaugurar em Braga 
a primeira loja oficial da marca em Portugal, apostando num mercado que con-
sidera potente, pujante, geograficamente próximo e muito atractivo.
Para atender às necessidades específicas do público e dos empresários por-
tugueses, a KüchenHouse Braga disponibiliza todas as gamas de produtos da 
marca — cozinhas, banhos, closets/roupeiros, sofás e acessórios de alta qualida-
de —, além de um amplo conjunto de serviços de decoração de interiores, remo-
delações e reabilitação integral. 

O Grupo KüchenHouse nasceu em Espanha, em 2007, e tem actualmente 83 
lojas internacionais, distribuídas por 5 países. Começou como uma central de 
compras de cozinhas alemãs para lojas que pretendiam um produto diferencia-
do em qualidade e em condições de compra. 
Foi, no entanto, durante os anos mais difíceis da crise financeira pós 2008 que 
se reforçou e se afirmou com outros produtos inigualáveis e, sobretudo, com 
serviços para os empresários do ramo das cozinhas que lhes permitiu ultrapas-
sar a crise com resultados surpreendentes. 
A KüchenHouse passou dessa forma a ser referência no mercado das cozinhas 
e banhos, por apresentar o mais vasto leque de soluções empresariais, desde 
os produtos a soluções tecnológicas adaptadas ao nicho de mercado dos seus 
associados, bem como o apoio na planificação e gestão das suas encomendas, 
formação técnica e de vendas e muitas outras soluções inovadoras neste tipo 
de conceito.

Da solidificação da estrutura ao expandir para novos horizontes além-fronteiras 
foi um pequeno passo e aliás natural. Das lojas de identidade própria Küche-
nHouse em vários países da América Latina, passou em 2017 para a criação de 
uma rede de associados em Portugal.

Agora, partilhando da solidez e da estrutura da marca, o showroom de Braga 
expõe uma variedade de ambientes e produtos de qualidade superior, desde 
casas de banho a closets, passando pelo produto estrela do Grupo: as cozinhas. 
Projectos da marca também estão disponíveis na página web, assim como no 
blog de conteúdos actualizados sobre tendências, decoração e novidades.

O MUNDO KÜCHENHOUSE: COZINHAS, BANHOS E CLOSETS
Os produtos alemães são famosos por durarem toda a vida e serem perfeitos em 
todos os aspectos. O gosto pelas coisas bem feitas — a precisão das dimensões e 
do corte, a perfeição das linhas, a revolução das cores, a suavidade dos lacados 
ou a textura das madeiras nobres, a originalidade das formas — está assegurado 
desde o primeiro rascunho do desenho até à finalização, passando pela selec-
ção de materiais e a produção de qualidade.
“Uma cozinha de sonho para construir a felicidade da família e surpreender os 
amigos, uma casa de banho para desfrutar diariamente, um camarim de “estre-
la de cinema” onde se vestir com conforto e estilo, desenhamos espaços que 
definem cada personalidade e convertem cada casa numa experiência única”, 
explica Rui Cunha, o delegado da marca para Portugal e Galiza.
Com as tecnologias mais avançadas de desenho e arquitectura, a KüchenHouse 
converte ideias de um rascunho num projecto real em 3D em que se vê com 
clareza o resultado final.

 Os espaços adaptam-se às pessoas e não o contrário. A variedade de desenhos, 
materiais e acabamentos e a infinidade de combinações permitem criar espaços 
únicos e exclusivos para satisfazer as necessidades ergonómicas e funcionais. 
Pela mão dos melhores arquitectos de interiores, respira-se em cada detalhe a 
vanguarda do design europeu. 



COZINHAS
Uma cozinha para toda a vida é uma cozinha para o futuro. 
Proposta ideal para pequenos espaços ou para quando se valoriza a acessibili-
dade, independentemente do tamanho da casa, as cozinhas abertas integram-
-se perfeitamente na decoração da sala de estar, com diferentes opções de 
acabamento.
  A cozinha de estilo industrial nova-iorquino é perfeita para os mais nostálgicos 
e urbanos, misturando texturas e materiais tão diferentes como betão, cimento, 
tijolos, ferro, aço inoxidável e madeira.
 A inovação é uma chave fundamental. As mais recentes tecnologias oferecem 
placas de cozinha eficientes e rápidas, com controlo absoluto da potência. Os 
móveis estão equipados com dobradiças silenciosas e luzes que permitem que 
a cozinha se ilumine com o movimento, e de forma progressiva, que um armário 
se abra só com o aproximar da mão.
As cores inspiradas na natureza — cinzentos, terra e pedra — dão uma sensação 
de harmonia, são uma tendência neste 2020 mas nunca se tornarão obsoletas. 
 Para que cada utensílio da cozinha seja apreciado, pode-se optar por móveis 
com armário expositor, prateleiras abertas, módulos e acessórios para pendurar. 
Pelo contrário, os puxadores dos armários estão a ser cada vez menos usados 
em todo o tipo de mobiliário doméstico.

BANHOS
 “Não nos contentamos em construir uma casa de banho qualquer. Com uma 
vasta gama de designers, cores e texturas, a combinação de materiais, a varie-
dade de acabamentos e a qualidade alemã garantida de todos os móveis, que-
remos criar um templo de relaxamento, de calma, cuidado pessoal e tempo: um 
jardim, uma fonte quente natural, um elegante spa, uma casa de banho futuris-
ta, minimalista, elegante, rústica, clássica”, diz Rui Cunha. Os projetos, feitos à 

medida, adaptam-se ao estilo, ao espaço e à forma e todos os móveis incluem 
gavetas «innotech».

CLOSETS
Para ter tudo ao alcance da vista e da mão, os closets aproveitam o espaço ao 
máximo, com uma grande variedade de formas e ângulos e os acessórios ade-
quados para organizar todas as peças de vestuário. A KüchenHouse desenha à 
medida um closet diferente, exclusivo e pessoal, onde se pode vestir com prazer 
e conforto, em vários estilos. Os materiais são de alta qualidade, resistentes e 
duráveis, as portas, transparentes ou opacas, deslizam sem se lhes tocar.

PRÉMIO EXCELÊNCIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
Em 2019, de entre 800 candidatas, a KüchenHouse foi uma das 50 empresas 
galardoadas com o Prémio de Excelência em Gestão Empresarial do El Econo-
mista, pelo trabalho desenvolvido com as suas associadas. Em Portugal, são já 
20 as lojas associadas, esperando-se um incremento anual de 50%. Algumas 
delas dispõem já de uma ampla gama de produtos.
Como assessor comercial junto das fábricas alemãs, a KüchenHouse elege o 
melhor fornecedor para os profissionais, ajuda-os a realizar encomendas e a op-
timizar os preços, por forma a obterem a máxima rentabilidade e a atingirem a 
máxima satisfação dos seus clientes. 
Qualquer loja portuguesa associada poderá aceder aos distintos fabricantes de 
cozinhas, banhos, closets, sofás, electrodomésticos e outros, em condições pro-
tocolares sem igual, por força do volume de compra do grupo.
Mas o trabalho da KüchenHouse vai muito mais longe: num conceito inovador 
de negócios, os associados beneficiam ainda de formação tecnológica e de 
marketing, apoio no projecto de desenho, verificação e concretização de en-
comendas, serviços estes baseados na experiência de muitos anos no mercado. 

braga@kuchenhouse.pt
kuchenhouse.pt
Rua José António Cruz, 157
4715-213 Braga
253 713 959

KuchenhouseBraga
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Academia de Patinagem de Braga apresentou a nova 
equipa técnica para a época 20/21 na sua sede, o Pavi-
lhão Desportivo da Casa do Povo de Adaúfe, composta 
por Cristina Claro (atual selecionadora nacional de Pa-
tinagem Livre, com passagens por Juventude Pacense 
e Infante Sagres do Porto, por exemplo), coadjuvada 

por Diogo Silva, Iara Rocha, Rita Garrido, Carlos Monteiro e Carolina 
Chaves. “Estamos empenhados em dar uma excelente imagem do nos-
so clube, não só no Minho mas em todo o país. Pretendemos que mais 
jovens tenham gosto em praticar a modalidade e que evoluam. A nossa 
equipa técnica é jovem, mas já tem muita experiência”, defendeu a nova 
treinadora, sem querer fixar objetivos, até porque os tempos de pande-
mia não o permitem. 

A nova direção, presidida por Teresa Cunha, pretende “dar sequência 
aos bons resultados obtidos nos anos anteriores e expressão internacio-
nal, com presença em provas em Espanha, França e Itália. Não podemos 
esquecer que este é um desporto amador, que sobrevive graças ao gosto 
de atletas, pais e treinadores”.

A Academia de Patinagem de Braga (APB) é uma associação desportiva 
criada em Janeiro de 2015 que tem como principal objetivo promover a 
prática da patinagem artística na região de Braga, bem como a formação 
e educação dos seus atletas nas várias competências da vida que a prá-
tica desportiva proporciona. A APB é o único Clube em Braga exclusiva-
mente dedicado ao ensino e prática competitiva da patinagem artística, 
o que constitui uma vantagem para a evolução e desenvolvimento da 
modalidade. Atualmente cerca de 100 atletas, com idades compreen-
didas entre os 5 e os 23 anos, praticam diariamente patinagem na APB 
e competem regularmente em torneios e campeonatos da modalidade, 
a nível regional, nacional e europeu, e nos vários escalões etários, ten-
do já conquistado diversos títulos e lugares de pódio, individuais e por 

equipa. Destaque para o 1º Lugar no Campeonato Nacional de Show e 
Precisão 2019 em equipas, e em termos individuais e pela primeira vez 
em 2019, dois dos seus atletas foram chamados à Seleção Nacional para 
representarem as cores nacionais na Taça da Europa que decorreu em 
Setembro em Itália. Já em 2018 dois dos seus pares artísticos foram cam-
peões nacionais.

Para além da dimensão competitiva, a APB proporciona aos seus atletas 
a realização de provas/testes de aptidão, bem como estágios (abertos a 
outros atletas nacionais e estrangeiros) com treinadores internacionais 
de renome.

Numa altura em que se vive uma pandemia e em que a patinagem indi-
vidual é considerado um desporto de baixo risco, esta pode bem ser uma 
forma de outros atletas que deixaram de praticar desportos coletivos, 
poderem voltar a praticar desporto não só na vertente formação como 
também na vertente de competição.

SELECIONADORA NACIONAL É A 
NOVA TREINADORA DA ACADEMIA DE 
PATINAGEM DE BRAGA

A
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Além destes serviços, a Casa do Areal desenvolve outros projetos es-
pecíficos, como o programa ‘Tardes (Com)Vida’, que permite a seniores 
mais autónomos frequentarem as instalações durante a parte da tarde. 

Para Fernando Arménio Silva, presidente da Direção do Fundo Social e 
gestor da Casa do Areal, “este trabalho de valorização humana está na 
base da instituição”. “Procuramos desenvolver um trabalho que se ade-
que às necessidades de cada cliente que está connosco, constituindo-
-se aqui uma grande família”, explica o responsável. “O principal objeti-
vo deste espaço é a promoção do envelhecimento ativo e do bem-estar 
dos idosos, através de um plano de atividades atualizado semanalmen-
te e de uma equipa técnica multidisciplinar e especializada. É um proje-
to social e solidário”, garante.

Qualquer pessoa que pretenda integrar o Centro de Dia da Casa do 
Areal, ou proceder ao encaminhamento de algum familiar/conhecido, 
deve contactar a instituição para agendar uma reunião com a Direção 
Técnica, passando depois, caso se reúnam as condições, para a lista de 
admissão e aceitação, mediante as vagas disponíveis e indo ao encontro 
daquilo que está instituído pela Segurança Social.

Fernando Arménio Silva, presidente 
da Direção do Fundo Social e gestor da 
Casa do Areal

Marta Sousa, Diretora Técnica do Centro 
de Dia

ENVELHECIMENTO ATIVO
POR EXCELÊNCIA!

Através de um protocolo de comodato entre o Município 
de Braga e o Fundo Social funciona no espaço Casa do 
Areal, em São Victor, um Centro de Dia destinado à po-
pulação sénior, com um conjunto de serviços adaptados 
às necessidades e perfis dos clientes:

• ACOMPANHAMENTO MÉDICO

• ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL

• ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL

• ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

• ASSISTÊNCIA MEDICAMENTOSA

• ATIVIDADE FÍSICA DESPORTIVA

• CUIDADOS PESSOAIS E DE SAÚDE

• FISIOTERAPIA DE REABILITAÇÃO

• NUTRIÇÃO

• PODOLOGIA

• CABELEIREIRO

• TRANSPORTE

• INTERVENÇÃO GERONTOLÓGICA



INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE

A Casa do Areal participa ativamente em 
iniciativas promovidas por diversas enti-
dades, com destaque para a BragAtiva, 
os campeonatos concelhios de Bóccia 
Sénior, a Hora do Conto (Núcleo Rotary) 
ou para a parceria com a Quinta Pedagó-
gica de Braga. Internamente, as atividades 
mais procuradas têm a ver com a horticul-
tura terapêutica, iniciativa que permite di-
namizar o espaço exterior das instalações 
da Casa do Areal, assim como os jogos em 
equipa, as sessões de beleza, os ateliers 
de leitura, música ou pintura e todas as 
atividades que exercitam as capacidades 
cognitivas. 

O Fundo Social Desportivo e Cultural dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal de 
Braga e Empresas Municipais é uma IPSS 
que abrange trabalhadores do Município 
de Braga e das Empresas Municipais, bem 
como a população bracarense em geral. 
Tem cerca de 1500 associados, funda-
mentalmente, do concelho de Braga, e 
gere vários espaços no âmbito da sua ati-
vidade.

CASA DO AREAL
Rua Dr. Domingos Pereira, Areal de Cima
4710–378 S. Victor–Braga
9h00–12h30 | 14h00–17h30
Tlf.: 253 220 397
Tlm.: 964 179 077

www.fundosocial-braga.pt

SEMPRE EM SEGURANÇA!

A Casa do Areal regressou à ati-
vidade no início de setembro, 
depois de cumprir o período de 
encerramento estipulado pelo 
Governo para os Centros de Dia, e 
está a seguir todas as orientações 
da Direção-Geral de Saúde e da 
Segurança Social, mantendo uma 
postura pró-ativa na inclusão das 
melhores medidas de segurança 
e higiene, contribuindo, dessa for-
ma, para a não disseminação do 
coronavírus.

fundosocial.municipiobraga



Já pensou várias vezes 
em mudar os seus cor-
tinados para algo mais 
personalizado e com 
qualidade de acaba-
mentos? Foi a pensar 
em todos os clientes 
que querem fazer um 
restyling à sua casa que 
surgiu, em 2013, a Têx-
teis Lar - Maria Teresa, 
uma empresa voltada 
para o trabalho quase 
artesanal dos cortina-
dos à medida, especial-
mente cortinados com 
calha de onda.



Ao longo dos últimos anos, a Têxteis Lar - 
Maria Teresa tem evoluído e apostado na 
qualidade dos tecidos e materiais utiliza-
dos em obra, oferecendo um serviço cha-
ve na mão que inclui todos os acessórios. 
Complementamos a nossa oferta com 
estores de rolo de grande qualidade (se 
pretender utilizar este sistema, por exem-
plo, na cozinha), blackouts, de madeira e 
Night and Day e roupas de cama, com as 
melhores marcas de lençóis, edredons, 
carpetes e outros artigos para sua casa. 

Situada em Vila Verde, na Rua dos Bom-
beiros Voluntários, a empresa dispões de 
um showroom de tecidos e blackouts, 
para escolher o que mais se adequa ao seu 
projeto.

Visite a nossa loja online e as nossa re-
des sociais, onde encontra vários proje-
tos já realizados.

Rua dos Bombeiros, 451
4730-752 Vila Verde

913 088 556

texteislarmt [Loja Online]
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edifício do futuro Hospital Lusíadas Braga esteve 
iluminado de cor de laranja para assinalar o Dia 
Mundial da Segurança do Doente, uma efeméri-
de comemorada em todo o mundo sob a chan-
cela da Organização Mundial da Saúde (OMS). A 
iniciativa é também uma declaração de princípios 

de um hospital que se prepara para abrir portas em breve e trazer 
à população bracarense uma unidade de referência em tecnologia, 
humanização e cuidados de saúde.

Comemorado pela primeira vez em 2019, a Organização Mundial da 
Saúde estabeleceu como objetivos para a celebração do Dia Mun-
dial da Segurança do Doente o aumento da consciencialização e o 
envolvimento do público, a melhoria da compreensão global e o es-
tímulo da solidariedade e ação globais para a promoção da seguran-
ça do doente.

Este ano, à medida que a pandemia COVID-19 revelou os enormes 
desafios e riscos que os profissionais de saúde enfrentam a nível glo-
bal, nomeadamente as infeções associadas aos cuidados de saúde, 
os distúrbios psicológicos e emocionais e o ambiente de stresse a 
que estes profissionais de saúde estão diariamente sujeitos, entre 
outros, a OMS determinou que o tema desta celebração anual seja 
a ‘Segurança dos Profissionais de Saúde: Uma Prioridade para a Se-
gurança dos Doentes’.

Isabel Pereira Lopes, Chief Quality Officer da Lusíadas Saúde, afirma 
que “num ano tão duro e desafiante para os profissionais de saúde, 

a celebração do Dia Mundial da Segurança dos Doente dedicado à 
segurança dos profissionais de saúde é o reconhecimento do traba-
lho e dedicação de todos nós. No Grupo Lusíadas Saúde, temos sido 
pioneiros na adoção de estratégias que contribuem para a garantir a 
qualidade e segurança de todos os nossos profissionais de saúde, de 
forma a também conseguirmos honrar o compromisso de excelência 
que assumimos perante os nossos doentes. Mobilizamos permanen-
temente todos os nossos colaboradores a divulgarem uma mensa-
gem que é global, aplaudindo a prioridade assumida pela Organiza-
ção Mundial da Saúde nesta área”.

A Lusíadas Saúde está a ultimar a abertura do Hospital Lusíadas Bra-
ga, uma unidade que se assume como um centro clínico com forte 
pendor de ambulatório, equipado com todos os meios necessários 
para uma abordagem médica transversal. Em plena capacidade, vai 
contar com mais de 400 colaboradores, 37 gabinetes de consulta, 
salas de tratamento e exames, salas de bloco operatório, uma Unida-
de de Imagiologia com tecnologia de ponta e um serviço de consul-
tas sem marcação para situações urgentes.

A Lusíadas Saúde tem uma rede de 12 Hospitais e Clínicas de norte a 
sul do país. A prestação de cuidados de saúde nas suas Unidades ca-
racteriza-se pela humanização e excelência - primeiro grupo privado 
em Portugal a ter Hospitais acreditados pela sua qualidade e segu-
rança (Joint Commission International) e certificados pela compro-
vada utilização da tecnologia em prol do doente (HIMSS). A Lusíadas 
Saúde faz, por ano, mais de 1 milhão de consultas e 42.000 cirurgias. 

HOSPITAL LUSÍADAS BRAGA 
ILUMINADO PELA SEGURANÇA DOS 
DOENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

O



EMPRESAS

40 · SET/OUT · 2020



CÓPIAS, IMPRESSÃO E 
PERSONALIZAÇÃO AQUI TÃO PERTO!

Fácil em tudo! A EASY PRINT tem como objetivo garantir a diversi-
dade e versatilidade de serviços no mercado da impressão, atuando 
em várias áreas e abrangendo vários negócios e tipologias de mer-
cado. Iniciámos o nosso percurso direccionados 100% para o clien-
te. Na nossa filosofia de trabalho, é obrigatório escutar e responder 
de forma rápida e eficiente ao projecto do cliente, seja ele simples 
ou complexo.

Desde a cópia básica, passando pelos grandes formatos, suportes 
publicitários, convites, brindes, estampagens, serviços escolares, 
todo a imagem e estacionário para empresas, a EASY PRINT ofere-
ce uma grande variedade de serviços no mundo da impressão. 

A nossa localização, junto ao antigo Hotel Lamaçães, é fundamental 
e proporciona conforto para recebermos a sua visita, numa zona de 

forte expansão habitacional e empresarial e perto da Universidade 
do Minho e com estacionamento bastante facilitado.

O dinamismo no mercado faz parte do ADN da nossa empresa, 
ajustando sempre a nossa oferta aos produtos e serviços mais ino-
vadores do mercado, que consideramos fazerem parte da imagem 
da EASY PRINT. A nossa ideia de crescimento passa por abranger o 
máximo de serviços num só local e, dessa forma, permitir ao cliente 
ter uma solução integrada e completa.

A EASY PRINT conta com profissionais com experiência de vários 
anos na área da impressão, com conhecimentos acima da média. 
Primamos pela qualidade dos materiais para que a sua satisfação 
seja máxima, sempre ao preço justo! 

ESPERAMOS POR SI!



geral@easy-print.pt
facebook.com/easyprintatbraga
Rua Amândio César, loja 1 
4715 - 404 Braga
253 695 178

SERVIÇOS:
• Impressão
• Cópias
• Digitalizações
• Encadernações
• Carimbos
• Cortes
• Cartões-de-visita
• Envelopes
• Flyers
• Vinil
• Lonas
• PVC
• Sublimação
• Convites
• Lembranças
• Suportes Publicitários



CERVEJARIA MODERNA,
SABORES INTENSOS E GENUÍNOS
O nome vem de um género de planta de tremoceiro e, é histórico, os portugueses 
sempre gostaram de acompanhar um pires de tremoço com a melhor cerveja! O pon-
tapé de saída está dado para um espaço que foi pensado para ser uma cervejaria mo-
derna, com um menu pensado para quem dá valor aos prazeres da gastronomia. Para 
começar, nada melhor que uma tábua de enchidos do Barroso, genuínos e cheios de 
sabor, uma Alheira com Grelos ou um prato de Espargos Verdes Albardados com Pre-
sunto do Barroso e Queijo de Cabra. Já está com água na boca? Não vá já embora, há 
muito para provar aqui!

“Pretendemos que as pessoas que nos visitem comam muito bem, que tenham uma 
experiência gastronómica intensa. Apostamos no marisco de grande qualidade e nos 
bifes, a carta está muito focada nestes dois elementos. Como estamos situados no 
norte do país, decidimos recriar a francesinha, com ingredientes diferenciadores, no-
meadamente, o pão, os enchidos são do Barroso, a salsicha é fresca. As nossas pro-
postas são garantidamente de qualidade”, garante João Pinheiro, gerente do espaço.

UMA CERVEJARIA QUE TAMBÉM É UMA VIAGEM PELA 
GASTRONOMIA NACIONAL
Além dos pratos habituais que encontramos numa cervejaria, na Lupinus Cervejaria 
vai-se mais além, procura-se o melhor que existe em cada região do país e replica-se 
aqui, com a maior fiabilidade possível. “Trabalhamos com carne certificada Barrosã e 
apresentamos uma posta de enorme qualidade. Temos o Bife Regional dos Açores, 
feito exatamente como deve ser – inclusivamente, o complemento que é um pickle 
de pimento ligeiramente picante, é realmente açoriano; a Açorda de Marisco, que eu 
desafio os apreciadores a provarem porque é, na minha opinião, a melhor de Portu-
gal, ou a Torta de Bacalhau. Acima de tudo, temos uma cozinha simples, mas genuína. 
Sem molhos e sem invenções, num espaço despretensioso, bonito e acolhedor. É isso 
que queremos”, explica João Pinheiro. Para ninguém ficar de fora, tem também uma 
oferta de pratos vegetarianos e, claro, as fantásticas sobremesas feitas de forma total-
mente artesanal. Delicioso!

E há elementos que saltam à vista, como as peças de arte – pode apreciar uma fan-
tástica serigrafia de José de Guimarães, a decoração cuidada e a simpatia de todos 
os que nos recebem, que se junta a oferta gastronómica imperdível, transformando a 
Lupinus Cervejaria num espaço de visita obrigatória em Braga.



www.lupinus.pt
Rua D. Afonso Henriques, 97
4700-030 Braga
253 611 097 / 960 207 841 

lupinuscervejaria lupinus.cervejaria



COMPRESSPORT
Performance Short Sleeve Running T-Shirt

Mais leve que a t-shirt de treino, mas mais quente 
que o modelo de corrida, esta t-shirt é funcional 
o suficiente para treino de alta intensidade e leve 
o suficiente para os rigores da corrida.  Altamente 
versátil para uso intenso em multidesportos, pro-
porcionando excelente desempenho. Ventilação 
de alto nível através de aberturas de arejamento 
estrategicamente localizadas na frente, nas costas 
e nas mangas. Excelente termorregulação e con-
forto graças a uma trama de microfibra altamente 
funcional que enxuga rapidamente o suor e a hu-
midade.

PVP: 50,00 €
www.compressport.com 

 

SAUCONY
Peregrine 10

A décima versão das icónicas Peregrine inclui o 
novo amortecimento PWRRUN na meia sola, as-
segurando uma sensação de reactividade e pro-
tecção, sobretudo nas subidas e na tracção nas 
descidas. Adicionalmente foi colocada uma placa 
anti-rocha, que proporciona uma protecção extra.
As Peregrine 10 oferecem uma tracção agressiva 
devido aos tacos construidos com PWRTRAC, 
uma borracha aderente ideal para enfrentar uma 
ampla variedade de terrenos. A marca americana 
completou omodelo com o desenho FORMFIT, 
que oferece um ajuste perfeito, inclusive em ter-
renos irregulares.
Drop: 0-4 mm
Peso (homem): 303 gr

PVP: 135,00 €
www.saucony.com
IG @sauconyportugal

EVADICT
Colete de hidratação 5L

A nova marca da Decathlon veio surpreender com 
a qualidade e o preço dos seus equipamentos. Este 
colete ultra-leve foi desenvolvido para transportar 
o essencial para as suas corridas rápidas e os seus 
treinos curtos e médios. Com apenas 175 g, este 
colete de 5L adapta-se à sua morfologia. Leve os 
seus acessórios essenciais graças aos 12 bolsos. Os 
dois bolsos dianteiros estão concebidos para lhe 
permitir transportar dois flasks flexíveis de 500 ml 
e levá-los à boca sem os retirar do bolso.  O colete 
possui fixações para prender a aljava de trail Evadict 
(PVP:15,00 €) e usar os bastões sem ser perturbado 
pelos bolsos, mesmo cheios. 

PVP: 30,00 €
www.decathlon.pt 

 

LAND
Drops Jacket One

O Drops Jacket One é um casaco Polartec® Neo-
Shell® leve e confortável de três camadas. Possui 
capuz fixo com viseira semi-rígida que possui du-
pla cinta facial para se ajustar ao tamanho deseja-
do. Todo o Drops Jacket One é selado a quente e 
incorpora fechos de correr à prova de água YKK. 
A manga inferior tem fechos YKK com carro duplo 
para maior ventilação. Bolso peitoral e dois bolsos 
ventrais. O tecido Polartec® NeoShell® é dese-
nhado com a mais alta tecnologia oferecendo pro-
tecção contra intempéries, trocas de ar em ambas 
as direcções e bloqueio do vento em 99,9%.

PVP: 276,00 €
www.landclothes.com

SALOMON
XA Filter Cap 42

Projectado para longas expedições, o XA Filter 
Cap 42 possui tecnologia de fibra oca que filtra 
bactérias e protozoários de fontes naturais de 
água, para que possa beber com segurança en-
quanto se move com mais eficiência.  O filtro é 
compatível com todas as garrafas macias da Sa-
lomon com uma abertura de 42 mm (todas a par-
tir da primavera de 2020) e remove 99,99% das 
bactérias, incluindo oocistos de Cryptosporidium, 
E. coli e salmonela em aproximadamente 1.500 
litros de água.

PVP: 35,00 €
www.salomon.com 

 

ON RUNNING
Cloudventure

As sapatilhas da On Running são um revolucioná-
rio conceito de calçado de corrida que combina 
moda e tecnologia.  Com 295 gramas, as Cloud-
venture destinam-se a corredores que querem 
umas sapatilhas leves, confortáveis e com  com 
um amortecimento superior. A sola exterior Mis-
siongrip combina vários padrões de aderência em 
condições variáveis. A parte superior em malha 
técnica proporciona uma ventilação superior para 
o conforto testado nas árduas subidas alpinas. 

PVP: 159,95 € 
www.on-running.com
IG @on-running

EQUIPAMENTO 
As nossas sugestões para os trilhos
A Trail-Running.pt experimentou novos equipamentos e deixa aqui mais algumas  sugestões.

TRAIL-RUNNING
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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
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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



facebook.com/oticaopalacio
www.oticaopalacio.pt

geral@oticaopalacio.pt

Largo da Senhora-a-Branca, 109
4710-443 Braga

253 130 431
913 588 175
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O MÊS DE SETEMBRO É O MÊS DAS 
LÍNGUAS EUROPEIAS

Dia Europeu das Línguas tem sido celebrado todos os anos 
desde 2001 no dia 26 de setembro por iniciativa do Conse-
lho da Europa e da Comissão Europeia. Estas instituições 
promovem o plurilinguismo em todo o continente, com base 
na convicção de que a diversidade linguística é uma via para 
alcançar uma maior compreensão intercultural e um elemen-
to-chave da riqueza do património cultural da Europa.

Por toda a Europa, 800 milhões de Europeus dos 47 estados-
-membros do Conselho da Europa (27 dos quais na União 
Europeia) são encorajados a aprender mais línguas, em qual-
quer idade, dentro e fora da escola. 

No ano em curso para promover o Dia Europeu das Línguas, 
a Representação da Comissão Europeia em  Portugal tem 
estado a organizar on-line, um passatempo com perguntas 
diárias sobre a Europa e as suas línguas! Os interessados em  
participar deverão:

- Gostar da página Facebook da Representação da 
Comissão Europeia em Portugal

- Comentar a resposta correta

- Identificar 3 amigos nos comentários

Por outro lado a Comissão Europeia abriu as candidaturas 
para o concurso anual de tradução Juvenes Translatores – 
um concurso que distingue os melhores jovens tradutores da 
União Europeia. O concurso Juvenes Translatores chama a 
atenção dos jovens para as competências que um bom tradu-
tor deve ter enquanto «mediador» entre as diferentes línguas.

Desde  2 de setembro, que as escolas de todos os países da 
UE poderão inscrever-se em linha neste concurso para que 
os seus alunos possam competir com colegas de outros paí-
ses. O prazo para a inscrição das escolas — a primeira de duas 
fases — decorre até 20 de outubro de 2020, às 12h00 (hora 
da Europa Central). 

Só podem participar no concurso escolas secundárias. As es-
colas que ensinem línguas em horário pós-laboral e as organi-
zações que ministrem cursos de línguas que não façam parte 
do currículo do ensino secundário não podem participar no 
concurso.

As escolas devem:

• estar situadas num país da UE 

• ser reconhecidas pelas entidades competentes de, pelo 
menos, um país da UE 

• inscrever dois a cinco concorrentes nascidos em 2003 

• dispor de acesso à Internet

• dispor do equipamento informático necessário.

Os professores podem preencher o formulário de inscrição 
em qualquer uma das 24 línguas oficiais da UE. Antes da ins-
crição, o professor responsável deve solicitar autorização ao 
diretor da escola para a escola participar no concurso (as es-
colas têm obrigatoriamente de ser inscritas por um professor, 
os alunos não o podem fazer).

 Para se inscrever (apenas uma inscrição por escola), é neces-
sário indicar: • o nome e o endereço da escola • o nome do 
professor responsável • pelo menos, um endereço eletrónico 
válido. 

O número de escolas participantes de cada país será igual 
ao número de deputados que o país possui no Parlamento 
Europeu . As escolas são selecionadas através de um sorteio 
eletrónico aleatório. Posteriormente, a Comissão convidará 
um total de 705 escolas (o numero total de Deputados do 
Parlamento Europeu ) para a fase seguinte.

As escolas selecionadas devem inscrever os concorrentes  
com a indicação das respetivas combinações linguísticas - na 
plataforma do concurso até às 12h00 (hora da Europa Cen-
tral) de 19 de novembro de 2020. Os participantes poderão 
traduzir entre quaisquer duas das 24 línguas oficiais da UE 
(552 combinações linguísticas possíveis).

Este ano, os adolescentes participantes terão de traduzir um 
texto sobre o tema «Enfrentar tempos difíceis — juntos somos 
mais fortes». 

O concurso terá lugar em linha, em 26 de novembro de 2020, 
entre as 10h00 e as 12h00 (hora da Europa Central) em todas 
as escolas participantes.

Para terminar recordemos que uma das ideias transmitidas 
pelo lema da UE, «unidos na diversidade», é que é bom saber 
mais línguas para além da nossa língua materna. De facto, se 
aprendermos línguas estrangeiras poderemos compreender 
melhor outros povos e culturas. Saber várias línguas também 
permite aos jovens, os adultos de amanhã, estudar e trabalhar 
mais facilmente em toda a Europa.

Esperamos ter muitas escolas da nossa região a candidatar-se 
ao concurso “Juvenes Translatores” e a promover iniciativas 
para celebrar o Dia Europeu das Línguas 

Luísa Rodrigues
Licenciada em Relações Internacionais 

O
DESTAQUE PARA A CELEBRAÇÃO DO DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS.
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Sou autora de dois livros numa editora, tendo o primeiro livro sido 
publicado há 5 anos e o segundo há 2 anos. Acontece que recebi uma 

carta da editora a informar-me de que a Administração decidiu que 
vão retirar os meus livros do mercado porque não apresentam “vendas 

significativas”. Foi-me dito que se eu quisesse podia adquirir exemplares, 
não podendo comercializá-los e tendo de ir levantá-los à sede da Editora, 
que é bastante longe do local onde eu moro. E caso não o faça no espaço 

de 15 dias que os enviarão para reciclagem.
O contrato que assinei tem a duração de 7 anos. A editora pode tomar 

esta decisão? O que posso fazer?

C
OS LIVROS TÊM
PRAZO DE VALIDADE?
ara leitora,

Havendo um prazo contratualmente convenciona-
do, que no seu caso é de 7 anos, a Editora não po-
derá, à partida, tomar esta decisão unilateralmente 
sob pena de cair em incumprimento contratual. A 
Editora só teria esta liberdade se o contrato previsse 
expressamente de que haveria lugar a livre renúncia 
por parte da Editora, caso o livro registasse vendas 
inferiores a um determinado número de exemplares. 
Não constando uma cláusula nesse sentido, o con-
trato deve ser cumprido e só poderá modificar-se 
ou extinguir-se por mútuo consentimento dos con-
traentes ou nos casos admitidos na lei.

Apesar de estarmos perante um claro incumpri-
mento contratual, importa sublinhar que existe uma 
lei especial que protege os direitos do autor e esta 
estipula que o editor é obrigado a executar todas as 
condições convencionadas na reprodução da obra, 
estando-lhe também adstrito o dever de fomentar, 
com zelo e diligência, a sua promoção e a sua colo-
cação no mercado. Em caso de incumprimento, ha-
verá lugar a indemnização ao autor por perdas e da-
nos. Caso a Editora alegue dificuldades económicas 
como motivo para não cumprir o que foi convencio-
nado entre as partes, a lei diz-nos expressamente de 
que o agravamento dos custos e a falta de meios para 
custear a ação não são considerados casos de força 
maior que os iniba da responsabilidade pelo incum-

primento contratual.

No que diz respeito à reciclagem dos exemplares e 
à proposta que lhe foi feita de aquisição dos exem-
plares, importa dizer que para este procedimento ser 
legalmente admissível é necessário que a edição da 
obra não esgote dentro do prazo convencionado, 
que aqui são 7 anos. Porém, ainda que o contrato não 
estipule um prazo, a Editora só pode recorrer à reci-
clagem dos exemplares se a edição não esgotar após 
cinco anos a contar da data da sua publicação. Só 
nestes termos é que é atribuída à Editora a faculdade 
de vender a preço de saldo ou de destruir os exem-
plares existentes.

Concluindo, se o contrato não mencionar o número 
de edições a que a Editora se obrigou, significa que 
foi cedida à editora a liberdade para a efetuar edições 
sucessivas da obra. Neste caso, deve a Editora, sob 
pena de responder por perdas e danos, executá-las 
sem interrupção, de forma a que nunca venham a fal-
tar exemplares no mercado.

Caso a Editora mantiver a postura de retirar a obra 
do mercado e de reciclar os exemplares, poderão ser 
ativados os mecanismos legais para denunciar a con-
duta de má-fé e incumprimento contratual.Paula Viana 

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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N uma ação de formação que recentemente realizei, uma 
das formandas dizia-me que só recentemente come-
çou a desconfinar. A forma como disse essas palavras, 
juntamente com testemunhos dos outros participan-
tes, levou-me a pensar o seguinte: Não estamos só a 
desconfinar desta situação pandémica, na verdade 
estamos também a desconfinar de nós próprios!

Estes meses tão diferentes e desafiadores, esta realida-
de tão intensa e atípica, mostrou-nos um lado da vida 
que desconhecíamos. E, para fazer face aos desafios 
que a vida neste Novo Mundo nos apresenta, temos 
também que perceber o Novo EU que queremos Ser. 
Não sinto que nos esteja a ser exigido um mero proces-
so de adaptação - mais certo seria dizer que nos está 
a ser exigida uma reinvenção ou recriação de toda a 
nossa forma de Ser. Temos que nos voltar a criar para 
podermos ser Nós!

Creio que estamos a viver uma época de referência na 
história da Humanidade, e daqui a uns anos falaremos 
sobre este grande marco certamente. Haverá uma his-
tória pré-covid e uma outra bem diferente pós-covid. 
No entanto, não podemos dizer que sejam “tempos 
sem precedência” ou “nunca antes vividos”. Na ver-
dade, a história da Humanidade está cheia de tempos 
como estes, e são precisamente momentos desafia-
dores e transformadores como estes que impulsio-
nam a Humanidade no seu caminho de crescimento 
e melhoria contínua.

Não será necessário especificar quaisquer eventos ou 
casos, todos nós sabemos que após uma guerra, revo-
lução social ou tecnológica, catástrofe natural ou qual-
quer outro evento de impacto mundial, a Humanidade 
acaba sempre por “surgir em nós” e nós, como Huma-
nidade, “ressurgimos” muito melhores!

Neste momento, encontramo-nos ainda na fase de 
desconstrução - não falo em termos de pandemia, mas 
sim das “colateralidades” da mesma. Estamos ainda a 
sentir os efeitos do medo, do afastamento dos entes 
queridos, das novas modalidades de trabalho ou da 
falta delas, do impacto nas nossas relações mais ínti-
mas… Estamos ainda a SENTIR, e é muito importante 
que tenhamos tempo para o fazer adequadamente. 
“Empurrar com a barriga” ou tentar agir sem perceber 
o impacto de tudo isto teve na nossa estrutura emocio-
nal é como começar a construir uma nova realidade em 
cima de areia movediça. Por melhores que sejam os 
materiais ou a qualidade da mão-de-obra, ao mínimo 
movimento… tudo ruirá.

Importa então Parar para Ouvir e Sentir o que que vida 
nos está a dizer. Todo o momento de intensa carga 
emocional exige um período de paz interior para cone-
xão interna. Precisamos de saber onde estamos, onde 
ficamos, para que nos possamos encontrar e ajudar 
nesta missão.

Somos nós os únicos que o podemos fazer. De nada 
adianta pensar que tudo ficará na mesma, sendo que 
tudo pode ficar bem, ou até melhor ainda do que ante-
riormente! Dependerá apenas de nós… do nosso esfor-
ço, vontade e resiliência. Dependerá do trabalho que 
já tínhamos feito no nosso desenvolvimento pessoal, e 

sobretudo do ponto de maturidade emocional em que 
esta situação nos “apanhou”.

Todo este trabalho interior que nos está a ser exigido, 
para mim, assemelha-se a um desconfinar, a um des-
confinar de mim… Sinto-o como uma libertação inter-
na de mim própria, como uma mudança de pele, em 
que para trás fica aquilo que não me faz falta para 
esta nova jornada. 

As lições carrego-as todas, aprendi-as e para algo ser-
viram, trouxeram-me até aqui e certamente ser-me-ão 
muito úteis no futuro… Na vida nada se perde, nada se 
cria, tudo se transforma…

Sinto dentro de mim que são tempos de percorrer 
novos caminhos, outras vias se abrem, novos desafios 
surgem e com isso algo mais me está a ser pedido... 
Novas aprendizagens estão a ser exigidas, novas lições 
precisam ser aprendidas… Parece que o curso da vida 
mudou, mas a escola continua a ser a mesma… A úni-
ca garantia que posso dar é que continuarei a ser uma 
aluna aplicada, tentarei não faltar às aulas e rever todas 
as lições; encarar cada teste como uma grande opor-
tunidade para demonstrar aquilo que já aprendi e, nos 
exercícios práticos, colocarei toda a minha vontade e 
persistência para conseguir, assim, obter os resultados 
que quero ver no mundo!

E o mais bonito é perceber que nunca saímos da escola, 
que as aprendizagens nunca acabam, que somos eter-
nos alunos nesta arte de aprendermos a ser nós mes-
mo. A vida é um processo de descoberta permanente, 
com períodos mais ou menos intensos… e este agora 
será de uma intensidade brutal - Por isso mesmo os 
resultados podem ser extraordinários!

Importa não ficarmos assustados, confiar na vida e ou-
vir o que a nossa voz interior tem para nos dizer, porque 
esse sempre foi o melhor guia - aquele que temos den-
tro de nós. Passo a passo, juntos, saberemos para onde 
ir e o que fazer, neste momento apenas tenho isto para 
dizer: Desconfinamo-nos pois estávamos muito lon-
ge de nós e sem saber quem éramos. Este caminho 
de desconfinamento é “até nós” e “para nós”!

DESCONFINEI (-ME)

Ana Raquel Veloso
Palavras com Saúde
Blog
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m tempos de pandemia, criar um 
programa de um festival como o 
Vinho Verde Fest é um desafio. 
“Não é necessariamente a pior 
forma, apenas diferente. Nos 
eventos gastronómicos, procura-

mos alcançar um grande número de pessoas e 
levá-las até aos expositores. Este ano, as coisas 
são diferentes e apostámos no conceito do fes-
tival online e nas experiências, nomeadamente, 
com jantares vínicos. Desta forma, trabalhamos 
mais a qualidade”, explica Rui Marques, das As-
sociação Comercial de Braga, que organiza o 
certame em conjunto com a Câmara Municipal 
de Braga. Ao longo de algumas semanas, vários 
restaurantes de reconhecida qualidade de Braga 
recebem estes eventos, que junta produtores se-
lecionados, gastronomia preparada a pensar nos 
vinhos e um conjunto de pessoas (de número li-
mitado) que têm interesse em conhecer mais so-
bre o vinho verde e todas as suas possibilidades.

Desafio: criar um menu completo para acom-
panhar com vinho verde

O cenário do primeiro jantar vínico foi o Bem-
-Me-Quer, um dos restaurantes mais emble-
máticos da cidade de Braga, que faz questão de 
ostentar como princípio a defesa acérrima dos 
produtos locais, do respeito pelas caraterísticas 
dos ingredientes e a preservação do receituário 
tradicional. Depois do desafio proposto, José 
Dias, cozinheiro e proprietário do restaurante, 
decidiu criar um menu com receitas adaptadas, 
que pudessem equilibrar os sabores e aromas 
dos pratos com os do vinho. “Os jantares vínicos 
não são nada de novo. O que é novo é o con-
texto de pandemia, que nos obrigou a repensar 
a forma e o modelo de promoção. Por isso, os 
restaurantes foram convidados a promover os 
produtores, os produtos e dignificá-los. Para nós, 

o Bem-Me-Quer, foi um desafio, porque nos foi 
proposto preparar um prato para um vinho espe-
cífico. E isso fez com que fossemos ‘obrigados’ a 
fugir do nosso menu habitual: criámos dois pra-
tos especificamente para o vinho e um deles foi 
adaptado do receituário tradicional. Considero 
que a experiência foi muito positiva, as pessoas 
estiveram muito recetivas”, explicou José Dias, 
que deixa um conselho aos seus pares: “É abso-
lutamente fundamental que marquemos a dife-
rença, que façamos da qualidade dos produtos 
da região uma bandeira!”

Para um acérrimo defensor do receituário tradi-
cional, que pertence inclusivamente à Confraria 
Gastronómica do Abade, uma organização que 
tem como principal objetivo preservar o Pudim 
Abade de Priscos, este é o momento para expe-
rimentar novas combinações, como aconteceu 
neste jantar, em que acrescentou os frutos secos 
e o sorvete de aromas silvestres. “O pudim, por si 
só, não conjuga bem com vinho, mas com mais 
qualquer coisa, com alguns ingredientes, pode-
mos harmonizá-lo perfeitamente: apenas com 
as notas de caramelo não funcionava bem, mas 
quando acrescentamos dois elementos, já fun-
ciona”, explica. 

Conceitos gastronómicos tradicionais estão 
em evolução

“Quando seguimos as ideias típicas do branco 
para peixe, o tinto para carne; ou que os Verdes 
seguem a tradição da água, que são ácidos… 
hoje isso já não corresponde à verdade. Temos 
belíssimos vinhos verdes que tanto harmoni-
zam bem com peixe, como com carne, marisco 
ou sobremesas. Isso foi provado aqui”, definiu o 
cozinheiro, que prosseguiu: “Eu não estou a di-
zer que os cozinheiros têm de ir para a cozinha 
moderna, com pratos ‘xpto’, e grandes inovação; 
isso pode ser conseguido com as nossas receitas, 

mas aplicando alguma inovação e respeitando 
ingredientes e o próprio vinho”. Para criar este 
menu, que incluiu o pastel de bacalhau, o polvo 
ou o pudim abade de priscos, o processo passou 
pela prova dos vinhos; depois, percebê-los, con-
textualizá-los e discuti-los com alguém próximo. 
“Ninguém pense que isto é um trabalho sozinho. 
Uma coisa é eu fazer um prato para mim; outra 
é cozinhar para uma plateia que gosta de vinho. 
Provavelmente, se fosse só para mim faria algo 
mais atrevido”, graceja.

O próprio vinho mudou, segundo José Dias, e a 
razão está na forma como os produtores evoluí-
ram. “Antes, colhia-se a uva com uma ‘falsa ma-
turidade’. Hoje, como se baixou o nível da parra, 
ou seja, a altura está neste momento a 1,5 metros, 
no máximo, a uva apanhe mais sol, os níveis de 
açúcar são mais elevados e os vinhos acabam por 
ter menos acidez”, garante. “Por definição, este 
espaço [Restaurante Bem-Me-Quer] orgulha-se 
de ser um promotor do vinho verde e de tudo o 
que é endógeno, como o cabrito do Gerês, o Por-
co Bísaro que vem de Monção e Melgaço, assim 
como os enchidos. Até os queijos temos procura-
do trabalhar mais com os da nossa região do Mi-
nho. Os peixes também, como o Polvo, que nos 
acompanhou na refeição, ou o bacalhau”, explica 
o cozinheiro. 

Pandemia é um exame aos empresários

Com quase seis meses parados, o ‘rombo finan-
ceiro’ nas empresas de restauração obriga cada 
vez mais a fazer contas “ao que compra, como 
compra e onde compra. Esta situação trouxe 
algumas restrições a quem quer comprar na re-
gião, mas a qualidade tem um preço. Temos de 
fazer uma gestão ainda mais minuciosa”, asse-
gura José Dias. E o cliente? “Nem sempre está 
preparado para pagar a qualidade que vai para o 
prato”, finaliza.

VINHO VERDE FEST:

E

CRIATIVIDADE E QUALIDADE PARA COMBATER A PANDEMIA

Jantares vínicos 
são forma de pro-
moção e valoriza-
ção da gastrono-
mia e dos vinhos. 
Empresários bra-
carenses aderiram 
à iniciativa, que foi 
organizada devido 
às limitações im-
postas pelo vírus, 
mas que será para 
continuar.
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A “Aveleda” foi a marca que se associou ao Bem-
-Me-Quer para este jantar vínico e que acaba de 
remodelar a sua imagem para se adaptar aos no-
vos tempos. “Ao longo destes 150 anos, sempre 
nos soubemos reinventar, mantendo a raiz fami-
liar. Reformulámos a nossa imagem, valorizando 
o nosso terroir, a nossa história, e desconstruindo 
os mitos que há em torno do vinho verde. Hoje, 
podemos fazer coisas incríveis com o vinho verde, 
mostrando que pode acompanhar qualquer refei-
ção, como aconteceu aqui”, afirma Isabel Abreu 
Lima, Relações Públicas da “Aveleda”. 

O conhecimento que o consumidor tem sobre 
os vinhos mudou a forma como os produtores se 
posicionam no mercado. “Estes jantares demons-
tram que o nível tanto da gastronomia, como o 
serviço e os vinhos está muito elevado. Tivemos 
pratos que fizeram sobressair o sabor dos vinhos, 
valorizando-os e desmistificando as questões 
como um vinho branco não poder acompanhar 
uma carne. Não é assim, dentro da Região dos Vi-
nhos Verdes produzem-se vinhos com perfis mui-
to diferentes, adaptados a qualquer tipo de gas-
tronomia”, esclareceu a responsável pela marca. 

Próximos anos do Vinho Verde Fest terão 
jantares vínicos, garante ACB

“Estes eventos permitem-nos aproximar a cadeia 
de valores que existe relacionada com esta ativida-
de: os produtores, os profissionais de restauração 
e, claro, os consumidores. A restauração é o canal 
de distribuição que melhor serve os interesses e 

melhor trata o vinho verde. Este trabalho de valo-
rização é de todos: é preciso continuar a qualificar 
os profissionais para crescermos todos”, defende 
Rui Marques, diretor geral da Associação Comer-
cial de Braga, explicando que “estes jantares surgi-
ram na sequência do contexto de pandemia, mas 

já definimos com a Câmara Municipal, a outra par-
te organizadora do Vinho Verde Fest, que vamos 
manter os jantares vínicos nas próximas edições. 
É importante que haja este ambiente, esta atmos-
fera, em que o grupo possa conversar e trocar im-
pressões, que permitam evoluir todos os agentes”.

PRODUTORES 
APOSTAM CADA 
VEZ MAIS NA 
VARIEDADE DE 
PRODUTOS

EMPRESÁRIOS NÃO VÃO 
RESISTIR A UM NOVO 
ENCERRAMENTO

Rui Marques está convencido que seria ca-
tastrófico para as empresas e comércio um 
cenário de novo encerramento. “Nós ain-
da estamos a recuperar de dois meses de 
comércio fechado. Estes meses estão a ser 
de recuperação, mas com resultados fran-
camente piores que no período homólogo 
do ano passado, e é preocupante pensar no 
futuro dos comerciantes. Espero que não se 
tomem medidas drásticas como aconteceu 
na primeira fase de resposta à pandemia. A 
economia não voltará a aguentar”, alerta o 
diretor geral da Associação Comercial. “Es-
pero que, tanto empresários, como consu-
midores, sejam extremamente responsáveis 
no cumprimento das medidas, porque é a 
única coisa que nos resta. 
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Amélia Costa
Fisioterapeuta em Saúde da Mulher e 
Pilates Clínico

O
PILATES E A FISIOTERAPIA 

método de Pilates nasceu em meados do século 
XX, pela “mão“ do alemão Joseph Hubertus Pila-
tes.  Inicialmente designado por Contrologia, era 
constituído por exercícios de baixo impacto, passí-
vel de ser usado por qualquer pessoa sendo des-
crito como um conjunto de exercícios projetados 
para a “correção de posturas erradas, para restau-
rar a vitalidade física e revigorar a mente e o espíri-
to” (Pilates and Miller, 1998).

O foco no padrão respiratório, a concentração na 
execução dos exercícios, o alinhamento corporal, 
a atenção nos músculos abdominais, a fluidez do 
movimento, a precisão e o controlo sobre os mo-
vimentos efetuados constituíam os principais ele-
mentos chave deste Pilates Tradicional.  

Ao longo dos anos o Pilates foi evoluindo para se 
tornar, atualmente, numa valiosa ferramenta de 
trabalho para profissionais de diferentes áreas da 
saúde e do desporto. 

Nas mãos da Fisioterapia assume a denominação 
de Pilates Clínico, definido como “um método cor-
po-mente cujo objetivo é melhorar o equilíbrio 
entre a performance e o esforço, através da inte-
gração do movimento a partir de um centro estável 
e cinestesia aumentada à periferia”. Partilha com o 
Pilates original o foco na respiração torácica-late-
ral, no alinhamento dos vários segmentos corporais 
em sinergia com o trabalho  da musculatura estabi-
lizadora do tronco. 

Enquanto exercício terapêutico, tem como obje-
tivo a reeducação do movimento, conduzindo ao 
equilíbrio muscular e mental. É aqui que o Pilates e 
a Fisioterapia se cruzam, uma vez que a Fisioterapia 
visa desenvolver, manter e restaurar o máximo mo-
vimento e capacidade funcional ao longo da vida 
(Confederação Mundial da Fisioterapia (WCPT)).

Enquanto Fisioterapeuta, o método de Pilates 
constitui uma das minhas principais técnicas tera-

pêuticas, influenciando o meu raciocínio clínico e 
decisão terapêutica. Permite-me uma intervenção 
adaptada aos objetivos e necessidades individuais 
de cada utente. Após uma avaliação inicial, que nos 
permite inferir sobre quais as alterações presentes 
na origem da dor, desconforto ou incapacidade, 
é elaborado um plano de intervenção do qual os 
exercícios de Pilates podem ser parte integrante. 
Para além disso, pode também assumir papel de 
destaque na prevenção da lesão e na promoção da 
saúde, cruzando-se mais uma vez com os objetivos 
e os princípios da Fisioterapia. 

Nos últimos anos, vários estudos têm sido realiza-
dos relativamente à utilização dos exercícios de Pi-
lates como instrumento de reabilitação, tendo sido 
demonstrados resultados positivos na redução da 
dor e da incapacidade. Sabendo que cerca de 80% 
da população ocidental apresenta pelo menos um 
episódio de dor lombar ao longo da sua vida e esta 
dor tem uma grande probabilidade de recidiva. O 
Pilates Clínico surge assim como uma importante 
ferramenta terapêutica, de forma isolada ou in-
tegrando um plano de tratamento efetuado pelo 
Fisioterapeuta. Este é um dos fatores que tem mo-
tivado a crescente procura de Pilates Clínico nos 
últimos anos. 

Por ser uma modalidade de exercício terapêuti-
co  é indicado para todas as pessoas, de qualquer 
idade ou género, com ou sem patologia associada. 
Casos de lombalgia, cervicalgia, alterações postu-
rais, osteoporose, mulheres grávidas e no pós-par-
to são algumas das situações clínicas que podem 
beneficiar da prática regular de Pilates Clínico. 





Drª Raquel Martins
Terapeuta da Fala (C-041604180)
TrofaSaúde Hospital Braga e Guimarães
Pós-graduada em Motricidade Orofacial
Pós-graduada em Disfagias Orofaríngeas
Diferenciação em Processamento 
Auditivo Central

S
MÁSCARAS, EM IDADE PEDIÁTRICA.

etembro é o mês de recomeços. Um ano atípico e, como tal, 
merece um recomeço atípico. Setembro é o mês de retomar 
a escola, em que muito se ouve falar sobre o uso de máscaras 
em idade pediátrica. Sim? Não? Talvez? A preocupação dos 
pais e professores é crescente, e compreensível, dado o seu 
uso estar associado a uma patologia nova, com orientações 
a mudarem velozmente em função do estudo científico. Po-
rém, as crianças são seres em permanente aprendizagem e 
durante o confinamento mostraram o quão permeáveis são 
às mudanças.

A interrupção escolar presencial, devido ao confinamen-
to, promoveu, nas crianças maiores dificuldades a nível da 
aprendizagem, da socialização e até na saúde mental. Neste 
sentido, e cientes do risco e das repercussões de um novo 
confinamento, cabe, a cada um de nós enquanto cidadãos 
zelar pelo respeito das regras de higienização das mãos, do 
distanciamento social e do uso de máscara. Nas crianças le-
vantam-se várias questões, tendo a Sociedade Portuguesa 
de Pediatria tecido algumas recomendações.

De acordo com a evidência científica atual, sabe-se que, 
cerca de 50/75% de pessoas com COVID-19 positivo não 
apresentam sintomas, logo uso regular de máscara pode 
contribuir para que as pessoas e crianças assintomáticas não 
transmitam o vírus, reduzindo a emissão de aerossóis respira-
tórios gerados quando a pessoa fala, espirra ou tosse.

Vários países europeus já colocaram o uso de máscara como 
obrigatória na rua e nas escolas. Em Portugal, segundo a le-
gislação atual, apenas as crianças com mais de 10 anos de-
vem usar máscara obrigatória, em recinto escolar. E até aos 10 
anos não há risco de contágio? Em boa verdade, até ao mo-
mento, não há evidência científica comprovada do benefício 
do uso regular de máscaras por crianças com idades inferior 
a 10 anos, pelo que é reservado dado que, muitas vezes, as 
máscaras não ficam ajustadas; o manuseamento por parte da 
criança não é o adequado, além da dificuldade de tolerância 
ao longo do dia.  

Segundo a Sociedade Portuguesa de Pediatria “devem 
utilizar máscara crianças com idade superior a 2 anos se es-
tiverem em espaços fechados, como supermercados ou 
hospitais. O ideal é usar a máscara o menor tempo possível e 
por isso evitar a permanência nestes espaços se não for estri-
tamente necessário. Ainda de acordo com a mesma fonte o 
uso de máscara não é recomendado em crianças com idade 
inferior a 2 anos de idade, pelo risco de asfixia. Porém, em ida-
des acima dos dois, a máscara não deve ser usada se, a criança 
não compreende as regras de uso; não tolera a sua colocação 
ou a manipula frequentemente, ou não for ajustada ao tama-
nho da sua cara, pelo elevado risco de asfixia.  

As crianças devem usar as máscaras infantis, de preferên-

cia certificadas para garantir a filtragem, sendo do tamanho 
ajustado à criança, cobrindo completamente a boca e nariz. 
As máscaras de adulto não são recomendadas pelo risco de 
asfixia. Em crianças mais vulneráveis em termos clínicos, com 
sinais respiratórios devem ser usadas as máscaras cirúrgicas. 
Por outro lado, crianças com alto risco de complicações pelo 
COVID-19 ou gravemente imunodeprimidas, é aconselhado 
o uso de máscara N95/FFP2. 

Apesar de muitas crianças se sentirem à vontade com o uso 
de máscara, outras ainda apresentam medo ao utilizar. Neste 
âmbito há uns truques que podem ser fundamentais para a 
criança a aceitar, caso apresente capacidade de compreen-
são. Sugere-se que os pais ou familiares próximos usem a 
máscara junto da criança, mostre-a ao espelho para a crian-
ça ver; podem brincar ao faz de conta e colocá-la no boneco 
preferido da criança, e explicar que não faz mal ou magoa; 
podem fazer desenhos de máscara e pintá-los; decorar uma 
máscara para associar a brincadeira a este novo objeto da sua 
rotina diária; praticar, em casa, o uso correto e a tolerância à 
máscara, explicando claramente o objetivo da máscara: a se-
gurança. 

PROTEJAM-SE! O VIRUS
NÃO DESAPARECEU…
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QUE LITERATURA INFANTIL 
PROCURAMOS?

excerto que se transcreve seguidamente é de uma das 
obras literárias, de leitura recomendada, aprovadas pelo 
Plano Ler +, para o 4º ano de escolaridade, “Os sapatos 
vermelhos”, Contos de Andersen, Hans Christian An-
dersen. A obra é, neste contexto literário, enquadrada 
como uma história sobre a vaidade e as suas conse-
quências.

“Dançou e teve de dançar, dançar na noite escura. 
Os sapatos levaram-na daí sobre espinhos e silvas, 
rasgando-a até sangrar. Continuou a dançar na 
charneca até uma casinha isolada. Aí - sabia ela - 
morava o carrasco e bateu com as pontas dos dedos 
na vidraça, dizendo: 

• Venha cá fora...venha cá fora!...Não posso entrar 
porque estou a dançar!

E o carrasco disse:

• Sabes bem quem sou eu! Corto a cabeça aos 
homens maus e posso informar que o meu machado 
está bem afiado.

• Não me cortes a cabeça!- disse Karen. - Porque 
então não posso arrepender-me do meu pecado! 
Mas corta-me os pés com os sapatos vermelhos!

E confessou-lhe todo o seu pecado e o carrasco 
cortou-lhe os pés com os sapatos vermelhos, mas 
os sapatos vermelhos continuaram a dançar com os 
pezinhos sobre os campos lá para dentro do fundo 
do bosque.

E ele fez-lhe pés de pau e muletas, ensinou-lhe um 
salmo que os pecadores cantam sempre e ela bei-
jou-lhe a mão que guiara o machado e dali foi pela 
charneca fora.”

Não é objetivo da presente crónica avaliar a qualidade 
literária da obra, pois tal aferição deve estar vinculada, 
e circunscrita, à análise dos profissionais da área da lite-
ratura, com  conhecimento específico de causa. O que 
se pretende, aqui sim, questionar, é a aplicabilidade, e 
sugestão, da obra, a crianças de 9/10 anos.

 A literatura infantil, na sua intencionalização psicoló-

gica, pode, deve, trabalhar valores,crenças, perfis de 
comportamento, mas, numa perspetiva que se preten-
de construtiva,ao nível do pensamento crítico, e  da 
auto-análise. Não num enquadramento meramente pu-
nitivo, sobretudo quando o mesmo adquire a dimensão 
significativamente negativa, atrás transcrita. Existirão, 
por certo, alternativas literárias, para a faixa etária em 
questão, que irão ao alcance destes objetivos e com 
conteúdo descritivo menos violento, e menos limitado, 
ao nível do pensamento construtivo.

Numa etapa do desenvolvimento individual  em que os 
hábitos de leitura carecem, imenso, de atenção, tempo 
e lugar, será que é por esta via que se dará a conhecer o 
que a literatura, nacional, ou internacional, tem de me-
lhor, para a fase etária em causa?

As crianças podem, e devem, compreender  que existem 
diferentes realidades, que incluem situações desafian-
tes, problemáticas, ao nível emocional e que, não raras 
vezes, tais situações incluem desfechos menos felizes, 
ou possibilidades de resolução distantes do desejável. 
A compreensão destas realidades, como integrantes do 
percurso humano, faz parte da própria construção de 
resiliência individual, mas, sempre, ajustando a aborda-
gem explicativa das mesmas,e os conteúdos inerentes, 
às idades de referência.

Num presente que confere à infância, cada vez menos 
caraterísticas que lhe são inerentes, em que o brincar 
perdeu espaço; em que a exposição a determinados 
conteúdos, como youtubers, jogos com caraterísticas 
de luta e de agressividade, está a ocorrer precocemente 
(com incidência já no pré-escolar); em que se assiste a 
uma adolescentização de crianças, cada vez mais cedo;  
em que se procura  sensibilizar para a necessidade de 
hábitos de leitura, desde a infância, coajduvados pela 
melhor motivação possível para os mesmos, vale a 
pena refletir sobre aquilo em que, família, escola e or-
ganismos tutelares podem contribuir para que tais pa-
râmetros possam ter o ajuste tão necessário. Um olhar 
atento sobre a construção de valores, e crenças,  que as 
narrativas infantis podem conseguir, bem como a inten-
cionalização emocional a que os mesmos podem estar 
associados, é, por isso, essencial.
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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)
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A
ESCLERODERMIA

Esclerodermia é uma doença rara, com uma prevalência de 
20 casos, por cada milhão de pessoas, pouco conhecida na 
comunidade, em geral. 

A sua nomenclatura deriva da literatura grega em que escle-
ro significa dura e derma a pele.

Trata-se portanto de uma doença que condiciona endureci-
mento da pele, por fibrose, originando, por exemplo, dedos 
espessos, em formato de salsicha.  

Apesar do nome derivar do que se observa mais facilmente, 
a pele, esta não deixa de condicionar doença de órgãos in-
ternos (doença sistémica). 

Esta doença é crónica, sem cura, de apresentação muito 
diversificada, justificando abordagens diferenciadas, de 
acordo com os sintomas e o atingimento orgânico. Assim, a 
doença é subdividida em esclerodermia localizada e escle-
rodermia sistémica.

Na esclerodermia localizada, mais frequente nas crianças, 
não existe atingimento dos órgãos internos, apresentando 
apenas acometimento cutâneo. Esta pode ser classificada 
como Morfea quando as lesões são ovaladas, de pele espes-
sa, de centro branco e bordo avermelhado, dispersas pela 
superfície corporal; ou linear, quando as lesões cutâneas, de 
pele espessa, são em barra.

NO CASO DA ESCLEROSE SISTÉMICA
EXISTEM OS SUBTIPOS:

• Esclerose Sistémica Cutânea Difusa 
• Esclerose Sistémica Cutânea Limitada
• Esclerodermia sine esclero-dermia
• Síndrome de sobreposição
• Doença indiferenciada do tecido conjuntivo 

Não é uma doença que se herde dos pais, contudo podem 
existir famílias com alguma predisposição para a mesma. A 
doença parece surgir da combinação de uma multiplicidade 
de fatores que podem ser ambientais (químicos, picadas de 
insetos, infecções) e  genéticos, que condicionam resposta 
auto-imune. 

A doença condiciona lesão vascular, que a nível periférico 
induz surgimento de fenómenos de Raynaud (alteração da 
coloração das mãos, entre o azulado e o esbranquiçado) e 
de pequenas ulcerações da pele. Contudo, o atingimento 
vascular pode surgir em qualquer órgão, induzindo a sua 

disfunção; e reação fibrótica que surge por consequência 
da produção excessiva de colagénio.

O diagnóstico pode ser difícil e para o realizar é necessário 
enquadrar as queixas do doente, o exame físico e acrescen-
tar determinados exames:

Estudo analítico com anticorpos anti-nucleares, anticorpos 
anti-centrómero ou anti Scl70 (estes com alguma afinidade 
para determinados subtipos da doença), marcadores infla-
matórios e função renal.

A capilaroscopia é um exame importante, pois avalia os ca-
pilares que se encontram na base da unha. Eventuais alte-
rações do mesmos podem, ou não, sugerir esclerodermia.

Outros exames podem ser acrescentados, de acordo com a 
sintomatologia, ou para maior acuidade diagnóstica/avalia-
ção de atingimento difuso/sistémico da doença : Rx tórax/
TAC tórax; provas de função respiratória; eletrocardiograma 
e ecocardiograma.

O acompanhamento dos doentes é fundamental. A doença 
é insidiosa e vai progredindo ao longo dos anos, sem grande 
previsibilidade sobre que órgãos vai atingir e quando. 

Não existe um tratamento padrão. A apresentação da 
doença também é extremamente variável e sua gravidade 
imprevisível. Aconselha-se um seguimento por médicos 
que frequentemente tratam doentes com este tipo de pa-
tologias, com consultas periódicas (Consulta de doenças 
auto-imunes).

O tratamento passa por questões de bem estar geral, o 
evitar a exposição das extremidades ao frio, usando luvas e 
meias quentes, hidratação correta da pele, sono regular. Há 
quem advogue a toma diária de aspirina. Os vasodilatadores 
podem ajudar no controlo dos sintomas vasculares ou no 
caso de hipertensão pulmonar.  

Nas situações clínicas mais graves, pode ser necessário in-
troduzir imunossupressores, antimaláricos, entre outros.

A doença deve ser encarada como uma doença crónica, 
que apesar de não ter cura e, por vezes, apresentar eviden-
tes alterações físicas que podem ser visíveis e, compreensi-
velmente, menos bem aceites pelo próprio, permite mesmo, 
assim, na grande maioria dos casos um vida longa e com boa 
qualidade de vida.
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Carta Dominante: 9 de Copas, que 
significa Vitória.
Amor: Mostrará um interesse 
renovado por alguém do seu 
passado.
Saúde: A sua saúde exige que faça 
exercício físico, evite desleixar-se. 
Combata a preguiça.
Dinheiro: Provável promoção 
na carreira ou melhoria a nível 
financeiro.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 
44, 49
Pensamento positivo: Não desa-
nimo perante as dificuldades nem 
desisto dos meus sonhos!

Carta Dominante: 2 de Copas, que 
significa Amor.
Amor: Pode surgir um mal-enten-
dido com o seu companheiro, mas 
com calma e honestidade tudo se 
resolverá.
Saúde: Pratique uma atividade 
desportiva que lhe dê prazer e que 
o ajude a relaxar, como a dança, 
por exemplo.
Dinheiro: Momento pouco favorá-
vel para investimentos. Controle 
os seus impulsos consumistas. 
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 
47, 48
Pensamento positivo: Eu sei que 
todos os dias são bons dias, por 
isso esforço-me diariamente para 
melhorar.

Carta Dominante: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários, 
Ilusão.
Amor: Pense bem naquilo que 
realmente quer para não magoar 
os sentimentos dos outros.
Saúde: Tenha mais cuidado com 
os seus olhos. Esteja atento a 
sintomas de vista cansada.
Dinheiro: Seja comedido e 
equilibrado, mas não desista dos 
seus sonhos!
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 
19, 33
Pensamento positivo: procuro 
ser tolerante para com todas as 
pessoas que me rodeiam.

Carta Dominante: 2 de Espadas, 
que significa Afeição, Falsidade.
Amor: Poderá reencontrar um 
amor do passado, o que o deixará 
um pouco abalado. 
Saúde: Procure que a sabedoria 
seja a sua melhor conselheira, não 
faça aquilo que não deve.
Dinheiro: Cuidado com possíveis 
perdas de bens.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 
47, 49
Pensamento positivo: sei usar a 
minha inteligência para alcançar 
os meus objetivos.

Carta Dominante: 9 de Paus, que 
significa Força na Adversidade.
Amor: Poderá sentir a necessidade 
de se isolar. Aproveite para tomar 
as decisões de que precisa para 
mudar o rumo da sua vida.
Saúde: Não se deixe dominar pelo 
cansaço.
Dinheiro: As suas novas ideias 
poderão trazer-lhe benefícios, mas 
aja com prudência.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 
34, 36
Pensamento positivo: Procuro criar 
harmonia na minha vida todos 
os dias.

Carta Dominante: 9 de Ouros, que 
significa Prudência.
Amor: Neste período estará mais 
virado para si mesmo e para os 
seus assuntos pessoais. 
Saúde: Pode ter alguns problemas 
a nível do sistema digestivo, evite 
fazer refeições pesadas.
Dinheiro: Analise novas propostas 
antes de tomar uma decisão 
importante.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 
47, 49
Pensamento positivo: O Amor 
alegra o meu coração.

Carta Dominante: 5 de Copas, que 
significa Derrota.
Amor: Controle os seus ciúmes 
pois poderão perturbar a har-
monia na relação. Não se deixe 
dominar por medos infundados! 
Saúde: Faça uma dieta mais 
equilibrada.
Dinheiro: Não cometa excessos 
nesta área, pense duas vezes 
antes de falar para evitar proble-
mas que podem pôr em risco a 
estabilidade que já conquistou.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 
33, 36
Pensamento positivo: Acredito que 
tenho força para vencer todos os 
desafios.

Carta Dominante: 6 de Paus, que 
significa Ganho.
Amor: Pode ter alguns conflitos 
com a pessoa amada, que serão 
resolvidos se optar pelo diálogo 
frontal e sincero.
Saúde: Embora esteja num período 
de equilíbrio, mantenha-se alerta.
Dinheiro: Invista na consolidação 
dos seus projetos com prudência.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 
45, 48
Pensamento positivo: eu sei que 
o momento mais importante da 
minha vida é o “agora”.

Carta Dominante: 4 de Espadas, 
Inquietação, agitação.
Amor: Pode sentir dentro de si o 
renascer de sentimentos que há 
muito andavam escondidos.
Saúde: Não se enerve, pois isso 
poderá ser prejudicial para a sua 
saúde.
Dinheiro: Evite envolver amigos e 
familiares nos seus negócios.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 
45, 48
Pensamento positivo: Agradeço 
a Deus a graça da Vida que se 
renova a cada dia.

Carta Dominante: 5 de Ouros, que 
significa Perda/ Falha
Amor: Dedique mais atenção aos 
seus familiares, eles precisam 
muito de si.
Saúde: Possíveis dores na coluna. 
Melhore a sua postura.
Dinheiro: Não é boa altura para 
comprar imóveis nem para fazer 
despesas de vulto. Seja mais 
comedido.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 
39, 42
Pensamento positivo: Agradecer 
é sempre a melhor maneira de 
merecer!

Carta Dominante: Valete de 
Copas, que significa Lealdade, 
Reflexão.
Amor: A sua sensualidade pode 
captar de forma especial a aten-
ção de alguém que o vai deixar 
também a si em alvoroço. 
Saúde: Possíveis dores nas pernas. 
Procure repousar e evite estar 
muitas horas seguidas em pé.
Dinheiro: Pode ganhar dinheiro 
extra. Saiba geri-lo da melhor 
forma.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 
22, 25
Pensamento positivo: Tenho o 
poder de corrigir os meus erros, 
porque sei que tudo tem solução.

Carta Dominante: A Torre, que 
significa Convicções Erradas, 
Colapso.  
Amor: Convide as pessoas que 
mais ama para um jantar em sua 
casa, vai fazer-lhe bem sentir o afe-
to dos que lhe são mais próximos.
Saúde: Cultive rotinas saudáveis e 
procure mantê-las, pois elas são 
essenciais à sua estabilidade.
Dinheiro: Pode ter de abandonar 
um projeto ou reformular as suas 
ideias. 
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 
39, 48
Pensamento positivo: Venço as 
dificuldades com determinação e 
coragem, eu sei que sou capaz!

CARNEIRO TOURO GÉMEOS CARANGUEJO LEÃO VIRGEM 

BALANÇA ESCORPIÃO SAGITÁRIO CAPRICÓRNIO AQUÁRIO PEIXES
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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



30ª edição dos Encontros da 
Imagem – Festival Internacio-
nal de Fotografia e Artes Vi-
suais decorre de 11 de setem-
bro a 31 de outubro, com 36 
exposições de 68 artistas em 

23 espaços de Braga, Porto, Guimarães e Bar-
celos. Repensado face à pandemia, o progra-
ma tem o tema Genesis e alia ainda projeções, 
workshops, ciclo de cinema, visitas guiadas, 
catálogo, prémios de fotografia, edições de li-
vros e ainda atividades online, como leituras de 
portefólios, oficinas ou debates.

A UMinho reforça a sua aposta na cultura e é 
um eixo do festival, acolhendo 14 exposições 

e com entrada livre. Em Braga, a Galeria do 
Paço é palco de nove dessas exibições. O que 
se pode ver aí? O artista finlandês Touko Hu-
janen revela a primeira escola autossuficiente 
do mundo, o alemão Robin Hinsch percorre 
comunidades que extraem petróleo, gás ou 
carvão e a húngara Kata Geibl foca o individua-
lismo feroz. Da Itália, Annamaria Belloni trata a 
tensão ser humano vs. natureza, o duo Mattia 
Micheli & Nicolò Panzeri aborda a mercanti-
lização dos Alpes e Florence Cuschieri visita 
locais nórdicos em que se perdeu o sentimento 
de pertença. Sobre a realidade da América do 
Sul, Marianne e Katarzyna Wasowska evocam a 
migração de polacos conterrâneos para aque-
le território, a francesa Elsa Leydier explora o 
exotismo natural apropriado pelo poder e o 
canadiano Aaeron Elkaim alude à erosão da 
Amazónia e dos povos nativos.

 Já no Museu Nogueira da Silva, uma unidade 
cultural da UMinho, a instalação fotográfica da 
brasileira Nina Franco retrata a violência per-
sistente contra mulheres, enquanto a série do 
colombiano Felipe Beltran questiona a ação 

policial face a pessoas sem documentos. Ainda 
em Braga, mas no campus de Gualtar, o nor-
te-americano James Reeder leva à Escola de 
Medicina gestos das mãos (re)fotografados de 
livros e alheios à era digital e no B-Lounge da 
Biblioteca Geral, o francês Luc Choquer traça 
a memória de Braga no ano 2000. Em Guima-
rães, Stanislas Guigui traz ao B-Lounge da Bi-
blioteca da UMinho a degradação humana na 
guerra civil em Bogotá.

Os “Encontros da Imagem” apresentam expo-
sições no Forum Arte Braga,  Museu Nogueira 
da Silva. Mosteiro de Tibães, Casa dos Crivos, 
Museu dos Biscainhos, Theatro Circo, gnration, 
Edifício do Castelo e Galeria EI. Há igualmente 
obras patentes no Salão Gótico em Barcelos, 
na Casa da Antiga Câmara e no Museu Alber-
to Sampaio, ambos em Guimarães. No Porto, 
os trabalhos podem ser vistos no Mira Fórum, 
no Instituto de Produção Cultural e Imagem, 
na Cave Photography e nas galerias Salut Au 
Monde! e Adorna Corações. 

 Este festival é uma referência em Portugal pe-
las suas caraterísticas e dimensão e é um fes-
tivais dos mais antigos e reputados do género 
na Europa. O site oficial é encontrosdaimagem.
com.

XXX ENCONTROS DA IMAGEM
RECEBE 36 EXPOSIÇÕES

A

ENCONTROS DA IMAGEM
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     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



CULTURA
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SEXTA E SÁBADO | 21:30 | 9 E 10 DE OUTUBRO |SALA 
PRINCIPAL | 12 € |CARTÃO QUADRILÁTERO: 6 €

SÁBADO| 21H30 | 3 OUTUBRO | GRANDE AUDITÓRIO
10 € |CARTÃO QUADRILÁTERO: 5 €

SÁBADO| 21H30 | 24 OUTUBRO | GRANDE AUDITÓRIO

«Alma» é uma peça sobre a juventude. A solidão e a possibilidade de confian-
ça na amizade e no amor, a importância de que se revestem os laços familiares 
e a transmissão de valores entre gerações são alguns dos temas abordados. 
É retratado um episódio de viragem na vida conturbada de um adolescen-
te. Impossibilitado de se mover após um acidente, um rapaz passa os dias no 
sótão da casa dos avós, a olhar pela janela. As visitas do amigo, da namorada 
e de uma desconhecida vão precipitar a revelação do que verdadeiramente 
aconteceu.
Texto e encenação: Tiago Correia | Interpretação: Bernardo Gavina, Inês Fi-
lipe, Rafael Ferreira, Telma Cardoso | Cenografia: Ana Gormicho | Figurinos: 
Sara Miro | Desenho de luz: Pedro Nabais | Música original: André Júlio Teixei-
ra | Vídeo e fotografia: Francisco Lobo | Desenho de som: Joel Azevedo | Dire-
ção técnica: Zé Diogo Cunha | Design gráfico: Francisco Ribeiro | Assistência à 
criação e produção executiva: Maria Pinto | Produção administrativa e execu-
tiva: Ludovica Daddi | Produção: A Turma | Coprodução: Teatro Nacional São 
João e Teatro Virgínia | Parceiros: Theatro Circo, Teatro Municipal da Guarda, 
Teatro Diogo Bernardes e Arquipélago - Centro de Artes

Caminhamos de intemporalidade em intemporalidade, num espaço celestial 
entre telas de cinema. A resiliência dos corpos de mãos dadas recuperam os 
lugares ao longe, num presente que se escapa por entre os pés. Seis meses 
depois uma entropia paira em todas as partículas. Tudo congelado! Já morre-
mos, ou iremos morrer. Seremos breves como o primeiro sopro que engolimos 
à nascença. Levitamos ou confundimo-nos com as raízes de densas florestas. 
Não importa onde estamos, se no ar ou no mar, as moléculas continuam per-
didas. Queremos dizer o gesto entre cores fortes, clarões e escuridão. Que-
remos rasgar as paredes que nos separam e projetarmo-nos num campo de 
papoilas a perder de vista, sem dimensão, imensurável, como naquele sonho 
onde nenhum de nós quis acordar. Podemos criar o apocalipse, fazer de Au-
tópsia o único lugar habitável do planeta e em 1, 2, 3, quantos avistar a onda gi-
gante subir à grua mais alta e ficar ali para sempre no isolamento da memória. 
Adeus sistema solar.

Aqui Está-se Sossegado
Camané e Mário Laginha não são estranhos. Já deram vários concertos juntos. 
Do excelente entendimento sentido nessas colaborações esporádicas, resul-
tou agora o inevitável aprofundamento dessa simbiose. Aqui Está-se Sosse-
gado é um novo projeto pensado para dar mais brilho a uma voz e a um piano 
que se descobriram cúmplices desde a primeira vez que encheram um palco. 
O concerto contará com cerca de duas dezenas de temas saídos do cânone 
fadista tradicional do repertório de Camané e incluirá, também, inéditos com-
postos por Mário Laginha, que musicou já um poema de Álvaro de Campos, 
“Ai Margarida”, que integra um dos últimos discos de Camané.

THEATRO CIRCO ALMA (TEATRO)

SEIS MESES DEPOIS - 25 ANOS DA 
COMPANHIA OLGA RORIZ (DANÇA)

CAMANÉ & MÁRIO LAGINHA (MÚSICA)

BRAGA

CASA DAS ARTES
FAMALICÃO

CCVF
GUIMARÃES





Interiorismo – Elias Pacheco, é um atelier de decoração de interiores, caracterizado 
por um estilo único e intemporal aliado ao conforto e requinte de um espaço pensado 
ao detalhe. Sempre com um acompanhamento personalizado, os nossos arquitetos de 
interiores projetam os seus sonhos.
Disponibilizamos orçamentos gratuitos para cada projeto e fazemos todo o 
acompanhamento desde a concepção à montagem.
Marque a sua visita e venha conhecer o nosso showroom.

VALONGO



SHOWROOM POR MARCAÇÃO
Avenida dos Mosteiros, 220
4580-670 Vilela - Paredes Portugal
Tel. (+351) 255 964531 - 916754121
GPS: 41.23502N;8.38965W
geral@interiorismo.com.pt
www.interiorismo.pt
Instagram:@interiorismo_eliaspacheco




