


O Espaço Recurso by AAUMinho é um dos mais recentes 
resultados de sucesso da parceria entre a Associação Aca-
démica da Universidade do Minho (AAUMinho) e a Verga-
dela Interiores. Localizado no Complexo Pedagógico II do 
Campus de Gualtar da Universidade do Minho, em Braga, 
o espaço físico tenciona estreitar a ligação dos estudantes à 
Academia Minhota, através da oferta de uma grande varie-
dade de serviços e produtos relacionados com a comunidade 
académica.

A sessão de inauguração ocorreu no dia 6 de outubro e con-
tou com a presença de Rui Oliveira, Presidente da AAUMi-
nho, Rui Vieira de Castro, Reitor da Universidade do Minho, 
António Paisana, Administrador dos Serviços de Ação Social 
da Universidade do Minho, Francisco Alves e Isabel Oliveira, 
sócios-gerentes da Vergadela Interiores, entre outras entida-
des ligadas à Academia. Totalmente remodelado, dinâmico e 

interativo, o Espaço Recurso by AAUMinho trouxe uma nova 
vida ao antigo Gabinete de Apoio ao Aluno. 

Com uma arquitetura moderna e original, este espaço abriu 
portas a um conceito criativo diferente do anterior, incluin-
do também novos serviços. Em breve, passará a integrar um 
apoio ao serviço de transportes, que terá também uma com-
ponente digital, onde é possível comprar bilhetes através de 
uma app, postos de recolha de encomendas, compra de bi-
lhetes para espetáculos, serviços de pagamentos, venda de 
produtos com utilidade para a comunidade académica, su-
gestões literárias, entre muitas outras oportunidades.  

A nova marca “Recurso by AAUMinho” surgiu no início do 
mês de outubro e, para além da inauguração do Espaço Re-
curso, englobou o lançamento de uma aplicação com novas 
funcionalidades para os alunos da Academia Minhota.



Projeto com assinatura da

“Trabalhamos para uma ligação cada vez mais estreita, 
de contacto direto e fácil com todos os estudantes. É im-
portante para a AAUMinho que os alunos sintam esta re-
lação de proximidade, de questionar sempre que sentem 
necessidade e através deste espaço convidativo será 
muito mais simples”

Rui Oliveira
Presidente da Direção da AAUMinho

“Exprime uma forma de estar da AAUMinho voltada 
para o contacto com a comunidade estudantil em parti-
cular, mas direcionada a toda a comunidade académica. 
O Campus de Gualtar da Universidade do Minho fica al-
tamente beneficiado com este espaço.”

Rui Vieira de Castro
Reitor da Universidade do Minho
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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

Todos os dias, milhões de pessoas saem da cama apenas para 
ajudar. Sem qualquer motivo, sem pretender nada em troca, mas 
apenas pela satisfação de saber que, naquele momento, alguém 
que não teve a mesma sorte, a mesma felicidade ou o mesmo 
cuidado possa ter um pouco de humanidade. Pode ser porque o 
frio aperta e lhe falta o agasalho; porque a COVID fechou com-
pulsivamente tudo e quem não tinha suporte acabou votado à 
sorte dos dias. 

Para todas estas pessoas a quem a vida não sorriu no suprimen-
to das suas necessidades mais básicas, estes anjinhos da guarda 
acordam todos os dias de manhã com vontade, do tamanho do 
mundo, de ajudar. Ninguém quer saber quem precisa nem de 
explorar a morbidez de histórias que podiam ser a nossa, se em 
determinada altura da nossa vida algo tivesse corrido realmente 
mal (ou se tivesse corrido sempre mal, como acontece, infeliz-
mente, com muitas pessoas). Ninguém quer saber se o que faz 
tem um resultado que espera, se é uma pessoa num milhão que 
nem precisa mas abusa da sua boa vontade; nem sequer usa 
esse argumento para, no dia seguinte, desistir. 

Ninguém, voluntários e beneficiários, gosta de o ser e esse é o 
ponto do projeto Virar a Página: que a ajuda se transforme em 
algo melhor. Pretende-se que todos os beneficiários ganhem 
‘asas’ e consigam voar por si, sejam famílias que perderam os 
rendimentos durante a pandemia, os beneficiários que passam 
a voluntários e conseguem voltar à vida ativa; sejam as pessoas 
que nunca tinham visto a luz ao fundo do túnel mas que, por 
ironia, num dos piores momentos das suas vidas, encontram al-
guém que lhes muda a vida. 

Um grande reconhecimento a todos os invisíveis, por serem tão 
fundamentais. 

Não, isto não é uma gripe

Quem costuma usar as redes sociais, com certeza já se deparou 
com comentários de pessoas que colocam em causa a doença 
que estamos a combater. É normal que isso aconteça, porque 
ainda vivemos numa ‘zona escura’ em relação à COVID. Não 
há 100% certeza de nada e diariamente saem estudos sobre os 
sintomas, as causas, os tratamentos, os efeitos, que mudam tudo 
em relação ao conhecimento que existia até então. À comunida-
de científica pede-se que faça trabalho de anos em alguns dias, 
para que nos vejamos livres disto.

Ninguém negará que nem tudo foi feito da melhor forma e que 
houve excessos e decisões menos ponderadas, como a não re-
comendação de uso de máscara no início da pandemia.

Ainda assim, negar a existência, gravidade e fatalidade da CO-
VID é perigoso e irresponsável. Passados seis meses e quase 40 
milhões de casos em todo o mundo, assumir que existe e fazer 
tudo para que não se transmita é o primeiro passo para a elimi-
nar. Dependemos de todos. 

INVISÍVEIS E 
FUNDAMENTAIS
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assado um mês de se ter ini-
ciado o ano letivo 2020/2021, 
já poucos terão dúvidas da-
quilo que dissemos desde 
que o começámos a prepa-
rar, na última primavera: a 

generalidade dos alunos regressou ao en-
sino presencial e encontra-se, dia após dia, 
a aprender e a conviver nas nossas escolas, 
em condições de segurança sanitária refor-
çadas. 

De acordo com as orientações das áreas go-
vernativas da Educação e da Saúde, as es-
colas souberam concretizar um conjunto de 
medidas definidas nos seus planos de con-
tingência, entre as quais a utilização obriga-
tória de máscara nos estabelecimentos de 
educação e ensino (à exceção das crianças 
do pré-escolar e dos alunos do 1.º ciclo); 
o cumprimento das regras de higiene das 
mãos e de etiqueta respiratória; o reforço da 
limpeza e desinfeção; a gestão de horários, 
bem como a reorganização do espaço esco-

lar, por forma a evitar concentrações e a per-
mitir uma maximização do distanciamento 
entre alunos e alunos-professores.

E estão a fazê-lo, de maneira abnegada, 
criativa e responsável, no sentido de salva-
guardar o fundamental da sua missão, isto 
é, proporcionar a todas as crianças e jovens 
atividades de ensino e aprendizagem que 
contribuam para o seu bem-estar e desen-
volvimento integral, em condições de segu-
rança sanitária. Atividades presenciais, por 
regra, pois são aquelas que melhor garan-
tem esses desígnios, complementadas por 
atividades a distância, sempre que se revele 
necessário. 

É perfeitamente compreensível a expecta-
tiva que muitas pessoas sentem em ter total 
previsibilidade quanto aos tempos vindou-
ros. Se algo aprendemos com esta pandemia 
é que o risco zero não existe, muito depende 
efetivamente do nosso conhecimento, ação 
responsável dia após dia e capacidade rápi-

da de reação. Mas aprendemos igualmente 
o importante que é ter escolas abertas, nas 
quais as nossas crianças e jovens aprendam 
em conjunto. E aprendemos, ainda, como as 
nossas comunidades educativas têm capa-
cidade de adequar muitos dos seus modos 
de funcionamento – de se reinventar, diria 
mesmo – para assegurar um contexto pre-
sencial de ensino e aprendizagem.

Mantendo esta vigilância permanente das 
condições sanitárias, as nossas escolas estão 
este ano também envolvidas num conjunto 
de medidas de consolidação das aprendiza-
gens, com especial atenção para os alunos 
com maiores fragilidades. Está em curso 
uma abordagem sistemática nestas primei-
ras semanas do ano letivo, além de um re-
forço do apoio ao longo de todo o ano letivo, 
através de estratégias flexíveis, inovadoras e 
adequadas ao contexto, de forma a retomar-
mos o percurso de redução do insucesso 
escolar e das desigualdades, não deixando 
nenhum aluno para trás.

EDUCAÇÃO 2020/2021:
RESILIÊNCIA, RECUPERAÇÃO E INOVAÇÃO

P

TIAGO
BRANDÃO
RODRIGUES

Ministro da Educação
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Tudo isto implica, obviamente, investimento 
na educação. E este tem sido evidente, no 
aumento paulatino do número de profissio-
nais nas escolas: mais de três mil docentes e 
cerca de cinco mil assistentes operacionais, 
face ao ano letivo anterior. Mas também nas 
operações de remoção do amianto em cen-
tenas de escolas de todo o país. Nos próxi-
mos meses, começarão também chegar às 
nossas escolas os equipamentos informá-
ticos que permitirão aos jovens, em condi-
ções de maior igualdade, o desenvolvimen-
to de competências digitais essenciais no 
mundo de hoje, priorizando, numa primeira 
fase, aqueles que vivem em condições mais 
vulneráveis.  

É importante referir, igualmente, outras me-
didas em curso, tais como o Programa de 
Desenvolvimento Pessoal, Social e Comu-
nitário, no âmbito do qual as escolas estão 
a contratar técnicos (como psicólogos, me-
diadores, assistentes sociais ou terapeutas) 
para levar a cabo projetos de intervenção 
junto das suas comunidades. Bem como o 
Plano Nacional de Literacia de Adultos, com 
o qual se pretende renovar o compromisso 
com a disponibilização à nossa população 

de condições de aprendizagem fundamen-
tais para a cidadania na sociedade atual.

Todas estas medidas têm assumido, como 
princípio comum, a autonomia e a flexibili-
dade, pois acreditamos convictamente que 
as nossas comunidades educativas devem 
envolver-se no desenvolvimento educativo 
e encontrar as melhores soluções, no âm-
bito dos seus contextos próprios. Quando 
todos colocamos a nossa iniciativa, saber e 
criatividade ao serviço do bem comum, os 
resultados são sempre a superação. Temos 
tido constantes evidências disso, em diver-
sos pontos do país.

Também neste sentido, o nosso trabalho 
tem sido norteado por uma colaboração 
permanente com as autarquias porque, na 
nossa perspetiva, é neste nível de decisão 
que as respostas com uma incidência local 
são particularmente bem tomadas. O traba-
lho que temos realizado neste contexto de 
pandemia é mais uma prova dessa confiança 
que depositamos no poder local para que as 
melhores decisões sejam tomadas no nível 
mais próximo das populações.

Quem nos conhece de anos anteriores, já 

sabe que a nossa visão para a Educação é 
aquela que alia a estabilidade, a inclusão e 
a equidade enquanto valores matriciais, a 
confiança na autonomia das comunidades 
educativas, o diálogo com os diversos par-
ceiros no campo educativo e o apoio a uma 
inovação que permita que todos se vão de-
senvolvendo enquanto cidadãos informa-
dos, confiantes, responsáveis, conscientes, 
solidários, críticos, resilientes, criativos, tal 
como definido no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória. É esse o cami-
nho que temos trilhado nos últimos anos, 
com resultados à vista, e que pretendemos 
prosseguir no próximo ano. Presencialmen-
te, desejamos todos. A distância, só se assim 
for verdadeiramente incontornável.

Desde a primeira hora que contamos com 
todos: alunos, professores, pessoal não do-
cente, encarregados de educação, autarcas, 
toda a comunidade, para vencermos este 
desafio que temos pela frente. 

Sabemos, e eu sei-o particularmente bem, 
que podemos também contar com as gen-
tes do Minho, que nunca baixam os braços 
perante um desafio.



C

JOÃO PORFÍRIO
OLIVEIRA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

hegou de Vila Real para assegurar a transição ‘cal-
ma e tranquila’ que a Ministra Marta Temido referiu, 
no momento em que se decidiu que o Hospital de 
Braga passaria para a esfera pública. Alguns meses 
depois de assumir a gestão, a equipa de João Porfí-
rio Oliveira foi confrontada com o maior dos desa-

fios: dar resposta a uma pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, 
que deu origem à COVID-19. Olhando para trás, para os primeiros 
seis meses de luta contra esta nova doença, o responsável faz um 
balanço positivo, mas alerta que ainda todos ainda estamos em 
fase de aprendizagem. Ainda assim, assegura que o Hospital está 
preparado para todos os cenários, com um plano de ação adaptá-
vel: se o número de casos subir exponencialmente ter-se-á que, e à 
semelhança da primeira vaga, alocar mais camas e recursos huma-
nos disponíveis aos doentes COVID; se se mantiver assim, a par dos 
cuidados a estes doentes, dar-se-á a continuidade normal à retoma 
da atividade assistencial programada (consultas e cirurgias), que 
decorre a bom ritmo.
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“O Hospital 
de Braga 

está 
preparado 

para todos os 
cenários”



Que balanço faz dos primeiros seis meses 
de resposta do Hospital de Braga à pande-
mia?

Demos uma resposta muito positiva. Os pri-
meiros seis meses foram muito exigentes para 
todos os profissionais, não só os profissionais 
de saúde. Toda a gente se aplicou com um 
empenho enorme, para dar resposta às soli-
citações que nos foram colocadas, todos os 
dias. Os desafios e as dificuldades foram diá-
rios, de um grande grau de complexidade: di-
ficuldades de aquisição de materiais e reforço 
de stock; mudanças diárias das normas da Di-
reção Geral de Saúde [DGS], que tivemos de 
implementar, às quais nos tivemos de adaptar 
num curto espaço de tempo… Foram meses 
desafiantes, é certo, mas destaco o comporta-
mento exemplar de todos os profissionais que 
trabalham no Hospital de Braga. Apesar de não 
podermos esquecer os números negativos – 
os óbitos que aconteceram devido à COVID -, 
posso dizer que demos uma resposta exemplar 
à população que serviços. Tivemos um pico de 
116 doentes internados em enfermaria e nunca 
atingimos o limite, porque, cada vez que atin-
gíamos um patamar de camas ocupadas, já 
tínhamos o cenário seguinte pronto a ser exe-
cutado, com mais camas disponíveis. 

A curva de aprendizagem foi muito rápida.

Os primeiros seis meses foram de aprendiza-
gem para todos os profissionais, que comen-
tam isso mesmo, e particularmente os médicos, 
que tomaram conhecimento do desconhecido 
de uma forma muito ativa e rápida, usando 
tratamentos que depois se percebeu que não 
eram tão eficazes como aqueles que se admi-
nistram agora. No início, usava-se Cloroquina, 
depois outros fármacos que foram aparecen-
do como solução, mas que foram ‘caindo’ uns 
atrás dos outros. Hoje mesmo [16 de Outubro] 
soubemos que o próprio “Remdesivir” não é 
tão eficaz como se pensava. Por isso, esta curva 
de aprendizagem continua. 

Nas primeiras semanas, houve algum ex-
cesso de zelo ou foi uma adaptação neces-
sária por desconhecimento da doença? 

É possível que tenham acontecido ambos os 
casos. De qualquer forma, acreditamos que é 
sempre melhor a posteriori dizer “Ainda bem 
que não foi preciso”, que exageramos na pre-
paração, que dizer que deveríamos ter aposta-
do mais. Ao enfrentar o desconhecido, é sem-
pre melhor fazê-lo por exagero e por excesso, 
que por defeito. Essa postura prudente do 
Serviço Nacional de Saúde, não só no Hospital 
de Braga, mas em todos os hospitais, permitiu 
que fôssemos capazes de dar uma resposta à 
altura, como penso que é do entendimento dos 
utentes. As manifestações que recebemos de 
milhares de pessoas demonstram isso mesmo. 

Que ensinamentos se retiraram da primeira 
vaga no combate à segunda, que já come-
çou?

Há alguma preocupação das autoridades. Ain-
da temos algo desconhecido pela frente, que é 
a segunda vaga. Será que a gripe vem em for-
ça? Será que vai estar mais atenuada, devido às 
recomendações de uso de máscara de forma 
mais generalizada? Sabemos que, nos anos 
anteriores, tínhamos picos de internamento 
difíceis para os hospitais, em que era complica-
do dar resposta. Inclusivamente, precisávamos 
comprar camas em hospitais privados para os 
doentes que não conseguíamos ter nas nossas 
instalações. Por tudo isto, é difícil dizer o que 
vai acontecer; temos de continuar a aprender. 
O que é importante é que tenhamos recursos 
humanos e equipamentos capazes de respon-
der de forma adequada às necessidade. Nós 
duplicámos o número de camas de cuidados 
intensivos na Região Norte desde o início da 
pandemia e posso dizer que hoje estamos mui-
to mais capacitados para responder às necessi-
dades que estávamos há seis meses. 

Porquê lançar uma campanha (Braga fecha 
a porta ao vírus)? Já se esperava o aumento 
dos casos, como realmente está a aconte-
cer?

Sentimos que era necessário alertar as pessoas 
que a guerra contra a pandemia ainda não es-
tava ganha. A determinada altura, notámos al-
guma redução dos níveis de preocupação dos 
cidadãos. Como nos estamos a aproximar-nos 
do período de inverno, no qual já tínhamos 
problemas com a gripe e com doenças res-
piratórias, pensámos ser importante chamar 
a atenção em tempo útil. Se a preparássemos 
agora, provavelmente não iria ter a eficácia de-
sejada [foi apresentada no início de Setembro]. 
Penso que a campanha começou no momento 
ideal, mas prosseguirá por mais algum tempo, 
com ações mais direcionadas para grupos es-
pecíficos de pessoas.

Qual a capacidade máxima do Hospital em 
termos de camas e recursos humanos?

Nós estamos muito focados na capacidade 
de camas para COVID. No total, temos pouco 
mais de 700 camas, das quais contamos as dos 

cuidados intensivos, do berçário, camas pediá-
tricas, das diversas especialidades, como psi-
quiatria, por exemplo. Por isso, muitas vezes o 
número de camas induz em erro em relação à 
nossa capacidade. Nesta altura, temos 100 ca-
mas preparadas para a COVID. Não quer dizer 
que elas estejam paradas à espera de doentes, 
mas sim que o nosso plano permite ativar ra-
pidamente 100 camas. Neste momento, ainda 
estamos em recuperação de consultas e cirur-
gias – e é um atraso significativo, que estamos a 
tentar eliminar neste momento. Recuperar algo 
que é contínuo, porque os pedidos para cirur-
gia e consulta continuam a entrar, é ainda mais 
difícil. Estamos a trabalhar para além do que é 
a normalidade, trabalhando inclusivamente ao 
fim de semana. Em relação à COVID, temos a 
ala de infeciologia, que tem 26 camas. Quando 
essa ala esgotar – e estamos longe disso acon-
tecer -, vamos para a ala seguinte, reservando 
mais 30 camas. Neste momento, essa ala está a 
dar resposta aos internamentos do serviço nor-
mal. E, naquilo que definimos como primeira 
fase de resposta, podemos ir até às 100 camas. 
No entanto, se não for suficiente, vamos para 
outro piso e começamos reservar mais camas, 
mas aí já estaríamos a falar de um grande im-
pacto na atividade normal do hospital, reduzin-
do a atividade programada, nomeadamente, 
cirurgias. Esta gestão faz-se diariamente, de 
acordo com os novos casos com necessidade 
de internamento, com as altas. As novas diretri-
zes que saíram recentemente permitiram flexi-
bilizar as altas, com segurança. 

De que forma?

Segundo as novas orientações das autoridades 
competentes, os doentes agora não necessi-
tam de estar internados até terem um teste ne-
gativo, isto se cumprirem com todos os critérios 
para a alta hospitalar, claro. Isto permite agilizar 
a gestão de camas e permite-nos ter outra dis-
ponibilidade. Depois, há outras questões que 
nem sempre são faladas mas que fazem dife-
rença para a capacidade total do hospital, que 
tem a ver com os casos sociais. É uma dor de 
cabeça, principalmente na altura de Inverno, 
os doentes que estão internados, têm alta clí-
nica, mas não têm uma solução em lares ou nas 
próprias habitação – muitas vezes sem condi-
ções. Temos de fazer uma gestão permanente 
de todas estas situações. Certo é que temos re-
cursos humanos para estas camas e, se for ne-
cessário, o Ministério das Finanças já nos deu 
autonomia para contratar profissionais a termo 
para resolver necessidades urgentes. Estamos 
preparados para os vários cenários que pode 
surgir nas próximas semanas. 

Teme que a impossibilidade de voltarmos a 
uma quarentena como aconteceu em Mar-
ço e Abril possa sobrecarregar o SNS?

À medida que as coisas vão acontecendo, va-
mos atuando. Nós não sabemos se vamos es-
gotar a capacidade por COVID, se por gripe. 

“A determinada altura, 
notámos algum relaxamento 
da população em relação às 
medidas preventivas para a 
COVID, por isso, lançámos 
a campanha Braga fecha a 
porta ao vírus”
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Qual a percentagem de redução de con-
sultas e cirurgias durante os primeiros seis 
meses de pandemia e de que forma está a 
decorrer a retoma da atividade assistencial 
programada? 

Tivemos uma redução significativa, cerca de 
menos 28 % em cirurgias e menos 14% em con-
sultas. Desde maio, começámos o processo de 
retoma e recuperação das consultas e cirur-
gias, chamando todas as equipas disponíveis 
para esse fim. Desde agosto, iniciámos o pe-
ríodo de atividade adicional, que significa que, 
para além dos períodos normais de trabalho, 
quer os médicos, quer os cirurgiões, trabalham 
em horário pós-laboral – sendo pagos pela 
produção adicional, como explicou a Senhora 
Ministra [Marta Temido]. Estamos a trabalhar 
em horários alargados, ao sábado e ao domin-
go. É complicado dizer que, até ao fim do ano, 
vamos conseguir ter toda a atividade recupe-
rada, mas é essa a nossa ambição e vamos lutar 
por isso. De referir que, desde maio (altura da 
retoma da atividade) até meados de outubro, 
realizamos 44.321 consultas presenciais, 3.804 
consultas não presenciais, 77.943 consultas 
subsequentes presenciais e 69.973 consultas 
subsequentes não presenciais, 11.843 cirurgias 
(7.649 em ambulatório, 4.195 em convencio-
nal)  e 1.473.840 meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica.  

Por exemplo, em áreas como a Oncologia 
um atraso numa consulta terá um impacto 
muito grande no tratamento do doente.

A Oncologia foi a primeira a recuperar e recu-
perou-se rapidamente. Estou a falar de áreas 
como, por exemplo, a Ortopedia. Na Região 
Norte, há uma lista de espera e uma ‘pressão’ 
sobre essa especialidade muito significativa. 
Estamos a fazer vários períodos de trabalho 
adicional para resolver esse problemas, mas a 
verdade é que há listas de espera significativas 
em algumas especialidades, que já eram assim 
sem COVID. 

Que palavra gostaria de deixar aos colabo-
radores para os meses que se aproximam?

Força, porque nós vamos conseguir!

Marta Temido, Ministra da Saúde, espera-
va uma transição do Hospital de Braga da 
esfera privada para a pública com “norma-
lidade e tranquilidade”. Foi assim que de-
correu?

Eu acho que sim, pelo menos, eu vejo-a dessa 
maneira. A forma como o Hospital de Braga 
respondeu à pandemia, demonstra isso mes-
mo. Tivemos algumas dificuldades, que são 
públicas, nomeadamente, as expectativas de 
um conjunto de profissionais que não puderam 
ser imediatamente atendidas e situações que 
não foram previstas que pudessem acontecer. 
Na verdade, penso que demos provas que esta 
mudança da esfera privada para a pública não 
impactou naquilo que é a atividade do hospital. 
Continuamos a trabalhar e a produzir; inclu-
sivamente, em algumas especialidades, con-
seguimos aumentar. Por exemplo, em MCDT 
[Meios Complementares de Diagnóstico e 
Terapêutica], estamos a recuperar ainda de 
atrasos que recebemos do tempo da Parceria 
Público Privada. E nessa altura, já havia listas 
de espera. Este é um processo evolutivo. O que 
mais impactou na atividade do hospital foram 
as expectativas de um conjunto de profissio-
nais, quer em termos de período normal de tra-
balho – de passar para as 35 horas de trabalho 
–, quer em termos salariais. Apesar dos Acor-
dos Coletivos de Trabalho terem sido, desde 
o início do nosso mandato, matéria de grande 
relevância e um assunto de regular “discus-
são” com o Governo, não aconteceu tão rápido 
quanto desejaríamos, o que criou insatisfação 
nos profissionais e algumas greves. À parte 
isso, continuamos a trabalhar com indicadores 
muito positivos de qualidade de serviço, que é 
a nossa principal ambição.

Como é gerir um hospital que serve 1,2 a 
1,5 milhões de pessoas e tem mais de três 
mil funcionários, depois de ter estado em 
Vila Real, no Centro Hospitalar de Trás-os-
-Montes e Alto Douro, E.P.E.?

É um hospital mais pequeno, mas que tem um 

funcionamento muito próprio e outros proble-
mas, com duas unidades em Chaves e Lamego, 
que fazem parte do mesmo Centro Hospitalar. 
Em termos de dispersão geográfica e juven-
tude da população são diferentes. Não é mais 
difícil ou mais fácil, são realidades diferentes. 
Lá tínhamos mais dificuldade em contratar 
e sediar profissionais que em Braga, até pelo 
extraordinário hospital que temos, tanto em 
termos físicos, como em condições de traba-
lho. É um desafio diário gerir um hospital desta 
dimensão, com 3100 trabalhadores, que faz 
31/32 mil cirurgias/ano, que faz quase 500 mil 
consultas/ano… são números impressionantes.  

No momento da transição, levantaram-se 
dúvidas em relação à assistência a doentes 
com VIH ou Esclerose Múltipla. Essa ques-
tão foi ultrapassada?

Neste momento, não há qualquer problema. O 
Hospital está a tratar todos os doentes que têm 
essas doenças; todos os fármacos estão dentro 
daquilo que é a dispensa normal. Em relação 
aos doentes de Hepatite C, havia algum atraso 
na chegada de alguns fármacos, situação que, 
entretanto, foi resolvida. Estamos num proces-
so de prestação de cuidados de saúde abso-
lutamente normal, quer na Hepatite, quer na 
Esclerose Múltipla, quer no HIV. 

“A assinatura dos Acordos 
Coletivos de Trabalho veio 
trazer justiça a todos os 
colaboradores do Hospital de 
Braga. Não fazia sentido haver 
diferenças salariais e de horário 
para a mesma função”

15 · OUT·NOV · 2020



De que forma é que o acordo a assinatura 
dos Acordos Coletivos de Trabalho, que 
aconteceu recentemente, vai mitigar as di-
ferenças entre trabalhadores do hospital, 
principalmente, no que diz respeito à carga 
horária?

Era algo que nós queríamos ver resolvido rapi-
damente. O Conselho de Administração este-
ve sempre empenhado em aderir aos Acordos 
Coletivos de Trabalho. Era muito difícil explicar 
a um profissional que ele tem condições dife-
rentes de profissionais aqui ao lado, como em 
Guimarães ou Barcelos, que também são hos-
pitais públicos, sejam as condições salariais ou 
carga horária diferentes. Com a assinatura dos 
Acordos Coletivos de Trabalho, e mal haja a 
publicação do Boletim de Pessoal, que o Hos-
pital já acometeu para publicação e onde já são 
refletidos os acordos, equilibra-se a situação 
laboral dos colaboradores do hospital. Agora, 
seguem-se alguns processos administrativos, 
que nós não controlamos, até à publicação e, 
no mês seguinte, a folha salarial refletirá esse 
aumento. Essa situação tornará mais justa a 
situação laboral, por exemplo, de 168 enfer-
meiros que tinham vencimento inferior aos 
colegas, verão a sua situação resolvida; os as-
sistentes técnicos e outras carreiras especiais, 
como os Técnico Superior de Diagnóstico e 
Terapêutica ou os farmacêuticos, vão ver o seu 
salário ser nivelado com outros colegas de ou-
tras unidades hospitalares, que têm a mesma 
categoria. No caso dos assistentes operacio-
nais, essa atualização não se vai notar porque já 
foi feita pelo salário mínimo da função pública. 
Em relação ao período normal de trabalho, será 
executado já em janeiro, tal como o despacho 
assinado pelo Sr. Ministro das Finanças, João 

Leão, e pela Sra. Ministra da Saúde, Marta Te-
mido. Acreditamos que estão reunidas todas 
as condições para que, em Janeiro, o período 
normal de trabalho passe para as 35 horas.

Essa situação vai obrigar a um reajusta-
mento de pessoal.

É verdade. Um período de trabalho de 40 ho-
ras permite fazer turnos de trabalho um pouco 
mais longos e, passando para 35 horas, sere-
mos obrigados a ter mais colaboradores para 
cumprir. Um hospital não abre às 8 horas da 
manhã e encerra às 17h, está permanentemen-
te em funcionamento e tem de ter profissionais 
em permanência a cuidar dos doentes. 

Nuno Sousa, presidente da Escola de Medi-
cina da Universidade do Minho, afirmou há 
dias que não há vontade política em relação 
à constituição de um Hospital Universitá-
rio. É um projeto que considera importante 
para o Hospital?

É um projeto fundamental. Este é um hospital 

universitário. Ele é-o, porque recebe 80 a 90 
estudantes da Escola de Medicina, logo no pri-
meiro ano de estudos. 

Este ano, serão perto de 100. O Hospital de 
Braga já é um hospital universitário, todos os 
anos se formam aqui, já para a especialidade, 
dezenas de novos profissionais de saúde. A li-
gação à Escola de Medicina é quase umbilical, 
há uma porta aberta entre as duas instituições 
– até física, porque há uma ligação física pelas 
traseiras do hospital. O Centro Académico 
Clínico, composto pelo Hospital de Braga e 
pela Escola de Medicina da Universidade do 
Minho, é um dos melhores do país, com os me-
lhores indicadores em termos de investigação. 
30% dos ensaios clínicos em território nacio-
nal acontecem aqui. O que é importante, nes-
te momento, é reconhecê-lo como Hospital 
Universitário – é devido à cidade de Braga, aos 
docentes da Escola de Medicina e aos profis-
sionais do hospital.

O que falta, então, é a parte burocrática do 
processo?

Não há impacto, em termos financeiros. É algo 
que já poderia ter acontecido, tal como acon-
teceu nos hospitais do Centro Hospitalar de 
São João, no Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, no Centro Hospitalar Universitá-
rio Lisboa Norte… 

Gostava que fosse realidade durante a sua 
gestão?

Sim, sem dúvida, é para isso que estamos a tra-
balhar com o Prof. Dr. Nuno Sousa e com o Rei-
tor da Universidade do Minho, o Prof. Dr. Rui 
Vieira de Castro. Estamos todos empenhados 
em consegui-lo. 

A Liga de Amigos do Hospital de Braga 
acaba de comemorar o quarto aniversário. 
Qual a importância desta estrutura no uni-
verso hospitalar?

Temos uma relação muito próxima. A Liga de 
Amigos mostrou, durante este ano e logo que 
entrámos, imensa vivacidade e energia, no-
meadamente, com o Projeto das Salas, que 
destaco. Reuniu mecenas rapidamente para 
todo o projeto e, não fosse a pandemia, em 
dois meses teriam finalizado o projeto! Duran-
te o período de pandemia, conseguiram reunir 
mecenas e um valor impressionante de quase 
300 mil euros, para comprar equipamentos 
para o hospital que, de outra forma, deveriam 
demorar mais tempo – nem estavam previstos 
como prioridade. Com este apoio, foram com-
prados de imediato e já estão ao serviço dos 
profissionais e da população. É uma direção, 
liderada pela prof. Felisbela Lopes, muito ativa, 
que consegue reunir os mecenas de uma for-
ma fantástica. Só podemos agradecer o traba-
lho feito.
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Espaço Vita, em Braga, re-
cebeu a II Gala do Turismo 
VisitBraga, um evento que 
se realizou seguindo todas 
as regras impostas pela 
DGS. “Esta gala, referente 

a 2019, tem como objetivo distinguir todos 
aqueles que atuam no setor turístico, des-
de o alojamento, à restauração, a animação 
turística, reabilitação urbana, as personali-
dades… queremos homenageá-los porque 
eles contribuem ativamente para a valori-
zação do turismo de Braga”, explicou o ve-
reador do Turismo, Altino Bessa. “Estamos 
a falar de um setor de qualidade excecional. 
Essa qualidade também advém da qualifica-
ção, que tem sido aposta dos empresários e 
que faz com o nível do serviço prestado seja 
de muita qualidade. Seria mais fácil não se 

realizar esta gala este ano, mas cumprindo 
todas as regras da DGS”, assegurou o res-
ponsável. O momento que vivemos não é fá-
cil para os empresários será um teste de re-
siliência. “Sabemos que a retoma não trouxe 
os números que os empresários esperariam. 
O ano começou muito bem, com expectati-
vas em alta, depois de um 2019 muito bom. 
Tivemos dois meses – Janeiro e Fevereiro 
– com um crescimento de 12%, melhor que 
a média nacional e que a média da região 
Porto e Norte. O ano de 2020 iria ser um 
ano superior que os anteriores. Este evento 
também serve para isso, para lhes dar força e 
ânimo”, garantiu. “A mensagem que gostaria 
de deixar é que este será um ano para resis-
tir, para contrariar as adversidades. Quando 
voltarmos à normalidade, as infraestruturas 
estarão cá, nós continuaremos a promover 

a cidade e Braga continuará a estar muito 
bem cotada como destino de excelência”, 
finalizou. 

Uma das entidades que organiza esta Gala 
é a Associação Comercial de Braga. Rui 
Marques, Diretor Geral da instituição, es-
teve presente e destacou “a qualidade dos 
nomeados e vencedores, que é comum ao 
tecido empresarial do turismo”. Para o res-
ponsável, este “espírito de união que existe 
em Braga, em que empresas coocorrentes 
cooperam pelo bem de todos, está a ajudar 
a mitigar este momento dificílimo para as 
empresas”. Também Marco Sousa, da Enti-
dade do Turismo Porto e Norte, destacou “a 
estratégia conjunta de todas as entidades 
que têm uma ação importante na promoção 
e dinamização turísticas, assim como dos 
empresários”.

II GALA DO TURISMO VISITBRAGA

O
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Em tempos de pandemia, é importante destacar os players do setor
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DISTINÇÕES:
“Alojamento Hotelaria”: Hotel Vila Galé Collection
“Alojamento Local”: Braga Bells Guesthouse
“Restauração, Gastronomia Tradicional”: Dona Júlia
“Restauração: Novos Conceitos”: Dona Petisca
“Animação Turística”: Braga Tours
“Serviço de Apoio ao Turista”: Get Bus
“Intervenção Urbanística”: Porta Nova Collection House
“Inovação”: Bonus Itineris;
“Promoção e desenvolvimento do sector”: SC de Braga
“Prémio Carreira”: Bernardo Reis, provedor da Santa Casa da Misericórdia
“Personalidade do ano”: Confraria do Bom Jesus



VENHA 
PASSAR UM 
FIM DE TARDE 
DIFERENTE 
AO SABOR DE 
APEROL

Criada pelos irmãos Barbieri no início do século XX, 
rapidamente o Aperol ficou conhecido em toda a 
Itália, sendo um aperitivo mais apreciado produzi-
do inicialmente na cidade de Pádua, no norte do 
país. Entretanto, a bebida de cor alaranjada pas-
sou a ser produzida pela Campari e é o ingrediente 
principal de um dos cocktails mais famosos a nível 
mundial, o spritz. “A nossa proposta é oferecer um 
fim de tarde diferente, com um dos sabores italia-
nos mais icónicos, acompanhando com produtos 
regionais que nos chegam diariamente de Itália, 
mas também de produtos tradicionais portugue-
ses de inegável qualidade”, explica Jean Luca, ge-
rente do espaço.

Todas as quintas feiras, ao final da tarde (depois das 
17:30h e até às 19:30h), chame os seus amigos e co-
legas de trabalho para um aperitivo antes de jantar. 
Para animar o momento, o La Porta terá música 
ambiente ou um DJ convidado que criará um mo-
mento diferenciador e perfeito para relaxar no final 
de um extenuante dia de trabalho.

Se quiser, pode continuar na nossa companhia e 
aproveitar para provar a mais genuína gastronomia 
italiana da cidade de Braga ou passar pela nossa 
loja de produtos italianos, que tem as melhores 
massas, os vinhos, sumos e aperitivos, cafés e muito 
mais, para experimentar fazer as suas receitas! 

Esperamos por si!



Rua Dom Diogo de Sousa 19/21
4700-422 Sé – Braga

253 268 199
facebook.com/laportabraga
reservas@laportabraga.com

laportabraga.com
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presidente da Câma-
ra Municipal de Braga, 
Ricardo Rio, foi um dos 
oradores da conferência 
integrada na 18.ª Semana 
Europeia das Regiões e 

Cidades, organizada pelo Comité Europeu 
das Regiões, uma iniciativa que decorre on-
line até 22 de Outubro devido às regras de 
segurança sanitária impostas para conter a 
COVID-19.

Nesta conferência sobre o papel das Cida-
des e das Regiões para alcançar o Acordo 
Verde Europeu, Ricardo Rio referiu que a 
sustentabilidade é uma questão crucial para 
o futuro da Cidade e para a qualidade de 
vida dos Bracarenses.

O Autarca falou sobre a Estratégia Munici-
pal de Adaptação às Alterações Climáticas 
de Braga, que apresenta várias iniciativas 
ligadas à eficiência energética e mobilidade 
sustentável, e abordou o Relatório de Sus-
tentabilidade, que afirma um conjunto de 
compromissos que o Município de Braga 
quer valorizar nas suas políticas de concre-
tização da sustentabilidade local.

“A meta das alterações climáticas, os ob-
jetivos do desenvolvimento sustentável, a 
mobilidade urbana sustentável, a criação 

de uma Cidade mais verde e menos poluí-
da, com melhores condições de vida para a 
população são alguns dos objetivos a alcan-
çar”, salientou Ricardo Rio, sublinhando o 
trabalho de parceria que tem sido realizado 
com os agentes locais (empresas, universi-
dades e centros de investigação) para a cria-
ção de uma “Cidade inteligente e inovadora, 
alinhada com as preocupações ambientais e 
medidas que temos de seguir para garantir a 
neutralidade carbónica”.

O Edil referiu que o seu Executivo tem in-
vestido em fontes de energia limpas e que 
muitos dos serviços municipais são já ali-
mentados por energia solar. “Em termos de 
mobilidade, temos desenvolvido projetos 
que visam dar prioridade aos peões, modos 
suaves e transportes públicos, sendo que 
30% da nossa frota de autocarros será cons-
tituída por veículos elétricos ou movidos 
a gás natural até ao primeiro semestre de 
2021”, acrescentou.

De referir que a Semana Europeia das Re-
giões e Cidades é o maior evento anual das 
regiões e cidades europeias, reunindo re-
presentantes das regiões e municípios de 
toda a Europa em torno dos benefícios que 
os fundos da União Europeia representam 
na melhoria da qualidade de vida e quotidia-
no dos cidadãos.

O evento foi moderado por Jelena Dren-
janin, vice-presidente do município de 
Huddinge e vice-presidente do Grupo do 
PPE-CR e dirigido por Olgierd Geblewicz, 
presidente do Grupo do PPE-CR, da re-
gião da Pomerânia Ocidental e presidente 
da União do Regiões da República da Po-
lônia e por Mariya Gabriel, Comissária para 
a Inovação, Pesquisa, Cultura, Educação e 
Juventude.

Além de Ricardo Rio, o debate contou com 
as intervenções de Juan Manuel Moreno 
Bonilla, presidente da Andaluzia e relator 
da Lei Europeia do Clima, Ádám Karácsony, 
membro do Governo Local de Tahitótfalu 
e relator sobre o Futuro da política de Ar 
Limpo da UE, Rafał Trzaskowski, presidente 
de Varsóvia e relator para o sector europeu 
Pacto pelo Clima e de Markku Markkula, 
presidente do Conselho Municipal de Es-
poo e Presidente da Região de Helsínquia.

Este evento, co-organizado pela Direcção-
-Geral da Política Regional e Urbana (Co-
missão Europeia) e pelo Comité das Regiões 
Europeu, procura mostrar a capacidade das 
cidades e as regiões europeias criarem em-
pregos e contribuírem significativamente 
para as economias local, regional e europeia 
e para a boa governança europeia.

“SUSTENTABILIDADE É CRUCIAL 
PARA O FUTURO DA CIDADE”

O
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músico João Carlos Pinto foi o vencedor da Cidade de 
Braga da open call da iniciativa “City to City: Human Res-
ponsibility”, que junta num só propósito diferentes Cida-
des Criativas da UNESCO para as Media Arts. No início 
de Setembro, a cidade de Braga, juntamente com outras 
dez Cidades Criativas da UNESCO para as Media Arts, 

lançou uma chamada à participação de artistas naturais ou residentes em 
Braga para desenvolverem um projecto artístico online e em parceria com 
um artista de outra cidade. A open call decorreu até ao dia 25 de Setembro 
e o músico João Carlos Pinto foi o grande vencedor. A iniciativa promove a 
cooperação entre Cidades no apoio às artes e à criação artística enquanto 
forças motrizes do desenvolvimento sustentável nestes momentos de incer-
teza global. A obra artística vencedora está, assim, relacionada com o tema 
da Responsabilidade Humana. Para além de receber uma bolsa no valor mil 
euros para o desenvolvimento do seu projecto, o artista Bracarense terá a 
oportunidade de colaborar em formato digital com outra das vencedoras da 
open call: Sarah Degenhardt, da cidade de Karlsruhe. O projecto final será 
apresentado online, em Dezembro.

desperdício alimentar constitui um grave problema à 
escala mundial. Em Portugal, no contexto de crise eco-
nómica que vivemos importa combater a situação de 
desigualdade no acesso e no consumo de alimentos, o 
que implica sensibilizar a população para uma mudança 
de comportamentos. Neste sentido, para a promoção do 

combate ao desperdício alimentar e de uma cidadania mais activa em ma-
téria de sustentabilidade, é fundamental recorrer a diversas estratégias, no-
meadamente a nível educacional.

Nesta conjuntura surge o projecto ‘Casa Solidária’ desenvolvido pelo Mu-
nicípio de Braga, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação que se assinala 
hoje, 16 de Outubro, e que envolveu a concepção e implementação de uma 
parceria ao projecto ‘Virar a Página’, iniciativa esta que nasceu na véspera 
da declaração do estado de emergência devido à Covid19 e da necessida-
de sentida junto de pessoas e organizações de apoiar famílias que, de forma 
muito repentina, ficaram desprovidas de recursos.

Numa altura em que são servidas mais de cinco mil refeições semanais e sen-
do a única resposta existente no Concelho durante todos os dias da semana, 
a Autarquia Bracarense lançou o desafio aos vários vendedores do Mercado 
Municipal para que doem os seus excedentes para que mais famílias de Bra-
ga possam ter em suas casas os bens de primeira necessidade.

Para Sameiro Araújo, vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, “este 
é um dos projectos mais gratificantes que o Município abraça e pretende-
mos que mais vendedores do Mercado Municipal ou outros comerciantes 

do Concelho se associam a esta causa”, refere, esperando que esta iniciativa 
seja replicada em outros Municípios de forma a “ajudar quem mais precisa e, 
simultaneamente combater o desperdício alimentar”.

Os comerciantes interessados em aderir a esta causa, poderão contactar o 
Município de Braga através do endereço desporto.saude@cm-braga.pt

MÚSICO JOÃO CARLOS PINTO FOI O 
VENCEDOR DE BRAGA DA INICIATIVA 
“CITY TO CITY: HUMAN RESPONSIBILITY”

‘CASA SOLIDÁRIA’ PRETENDE AJUDAR 
DE FAMÍLIAS BRACARENSES

O

O
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SIMinho é o 1º Salão Imobiliário do Minho. A or-
ganização decidiu homenagear uma das regiões 
mais belas, e atualmente “das mais procuradas 
para casa própria ou habitação de férias, por por-
tugueses e estrangeiros”.

O evento é arrojado e inovador apostando, nesta 
primeira edição, num formato integralmente virtual. O Salão aconte-
cerá dias 13, 14 e 15 de novembro e vai congregar uma oferta 360. Da 
mediação imobiliária à arquitetura, design e decoração de interiores, 
passando por materiais de construção ou restauro. Vai, ainda, incluir 
uma área dedicada à sustentabilidade e aos projetos diferenciadores 
que estão a criar novos conceitos de habitação amiga do ambiente.

A 1ª edição do SIMinho conta com o apoio institucional da Entida-
de Turismo Porto e Norte e do Município de Braga. Já confirmadas 
estão as presenças de: Remax Move, Decisões e Soluções São Lá-
zaro, Remax Braga, A-Touch Winwel, DS Créditos Braga Norte, Re-
max Barcovez, Inova Imobiliária, Alma Braguesa, BGM Engenharia 
& Construção, ADQB - Arquitetura e Design, Martins & Companhia 
SA. São, ainda, parceiros da organização o Grupo Bernardo e Costa, 
o Hotel Vila Galé Braga e as Águas do Gerês.

A opção pela edição virtual responde aos desafios do presente mas 
traz uma ambição maior. Contrariamente aos tradicionais salões 
imobiliários, a organização do SIMinho quer romper fronteiras e per-
mitir a visita a todos os interessados, independente da sua localiza-

ção, disponibilidade para viajar ou nacionalidade.

A plataforma que vai alojar o evento será multilingue e vai permitir 
uma experiência de visita diversa. Ali, os visitantes vão poder explo-
rar livremente os vários expositores, interagir com as suas ofertas em 
display, conhecer outras à medida das suas necessidades e estabe-
lecer conversas de um para um para esclarecimento de questões, 
aconselhamento e/ou solicitação de propostas. A organização vai, 
igualmente, dinamizar alguns workshops, palestras e webinars sobre 
temas relacionados e relevantes, como forma de complementar e 
tornar a experiência dos visitantes mais completa e diferenciadora.

O SIMinho é o espaço certo para si se pretende adquirir a sua casa de 
sonho na região do Minho, seja para habitação própria ou de paraíso 
de férias. É para si se pretende recuperá-la, redesenhar o espaço ou 
remodelar a arquitetura de interior da sua casa. É para si se pretende 
capitalizar o seu negócio de mediação e agenciamento imobiliário. É 
para si se o seu negócio está ligado, direta ou indiretamente, à com-
pra e venda de casa. É para si se pretende fazer prospeção e colocar 
o seu imóvel à venda. É para si se é curioso e entusiasta pelo segmen-
to imobiliário.

A organização espera uma afluência superior a dez mil visitantes 
nesta primeira edição e está já a planear alguns eventos e workshops 
paralelos e de continuidade, bem como uma 2ª edição para 2021.

O
A 1ª EDIÇÃO DO EVENTO É VIRTUAL E UMA APOSTA CERTA PARA O MUNICÍPIO DE BRAGA
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ete dos 13 trilhos da Rede de Percursos Pedestres do Muni-
cípio de Esposende estão agora homologados e figuram na 
base de dados do Registo Nacional de Percursos Pedestres 
(RNPP). O processo de classificação dos restantes percur-
sos está em curso, sendo objetivo do município a disponibili-
zação de uma rede de opções alargada, dentro da oferta de 

mobilidade suave que carateriza o concelho de Esposende.

O registo dos trilhos de Pequena Rota, na Federação de Campismo e Monta-
nhismo de Portugal (FCMP), permitirá a sua divulgação em diversas agências 
de promoção e turismo, com o alavancar deste produto para o desenvolvi-
mento da economia local. As cartas de homologação emitidas pela FCMP 
são “Certificados de Qualidade”, cuja atribuição obedece a exigências rela-
tivas ao traçado, marcação e manutenção dos percursos pedestres, nomea-
damente no que diz respeito à segurança dos praticantes e à preservação do 
ambiente.

Assim, foram recentemente homologados os percursos “PR3-EPS Trilho das 
Cangostas”, “PR4-EPS Trilho das Azenhas de Antas”, “PR5 EPS Pela Arriba 
Fóssil- da Senhora da Guia ao Monte Faro” e “PR6-Castro de S. Lourenço”, 
num total de mais de 46 quilómetros que podem ser percorridos sem qual-
quer auxiliar, recorrendo-se  apenas às tradicionais marcas para orientação: 
“vira à esquerda”, “virar à direita”, “seguir em frente” e “Caminho errado”, com 
as cores amarela e vermelha, facilmente identificáveis. Contam estes percur-
sos com painéis no início e no fim, onde consta um mapa do trajeto e outras 
informações pertinentes, tais como sugestão dos locais a visitar, regras de 
conduta e contactos importantes para serem usados em caso de emergência.

Os trilhos são executados apenas em caminhos públicos, em terra batida, 
estradas e caminhos florestais, mas também obrigam a percorrer e explorar 
grandes afloramentos, revisitando os mais importantes miradouros, localiza-
dos nas cumeeiras dos montes, convidando a conhecer as belas paisagens. 
Picotinho, miradouros da Senhora da Guia, em Belinho, Senhora da Paz, nas 
Marinhas e o Monte Faro, em Palmeira, assim como o de S. Lourenço, em Vila 
Chã são locais de visita obrigatória e que, em breve, serão alvo de melhora-

mentos, com a colocação de placas de interpretação da paisagem. 

Com um inegável aumento na busca e frequência deste tipo de recurso, o 
Município de Esposende tem vindo a dedicar mais meios para a manuten-
ção e exequibilidade dos percursos. Da mesma forma garante que os trilhos 
estejam preparados com as marcas e demais sinalética para que possam ser 
percorridos autonomamente, sem qualquer apoio eletrónico, guia ou mapas 
e, devidamente limpos, monitorados três vezes ao ano e com o apoio das 
Juntas de Freguesia e da Esposende Ambiente, para a remoção de quaisquer 
resíduos que possam ser clandestinamente deixados.

Esta oferta permite o desfrute das paisagens pelos pedestrianistas e o conta-
to com a natureza, possibilitando um melhor conhecimento sobre o patrimó-
nio natural e histórico que são identidades do município. Por isso, abrangem 
áreas incontestáveis de encanto, tais como as margens do rio Neiva, a gra-
nítica Arriba Fóssil e a grande mancha florestal e de bosques, integrada em 
diversas freguesias por onde seguem os trilhos. Para além destas valências, 
há os dólmens, menires, castros, moinhos, azenhas e cangostas, que são tes-
temunhos silenciosos de um passado, antigo ou recente, marcas da presença 
do homem ao longo da História.

Paralelamente, encontra-se a ser desenhado um trilho de Grande Rota (GR), 
que irá atravessar todo o concelho de Esposende, de sul a norte, e que permi-
tirá a passagem e pernoita de pedestrianistas, contribuindo para um aumento 
do turismo e economia local, assim como conhecimento do património local.

No concelho de Esposende já encontramos outros grandes percursos, como 
o “Caminho Português da Costa” para Santiago de Compostela e o “Caminho 
para S. Bento da Porta Aberta” que se inicia em Fão, junto ao Bom Jesus e 
segue por Barcelos, Braga, Amares, Vila Verde e Terras de Bouro, num total 
de 70 quilómetros.

As informações sobre os percursos pedestres poderão ser obtidas no Portal 
de Turismo do Município (https://www.visitesposende.com/pt/fazer/percur-
sos) ou em diversos suportes, tais como o Guia dos Percursos Pedestres e as 
brochuras individuais.

ESPOSENDE TEM SETE PERCURSOS 
PEDESTRES HOMOLOGADOS

S
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A permanente busca pelo melhor
Com 18 anos de carreira, Paula 
Brás é uma das cabeleireiras mais 
prestigiadas e conceituadas de 
Portugal.  

A sua imagem de marca é a inovação. 
Quem a conhece sabe que não se 
acomoda. Está sempre à procura 
de novidades, seja nos processos, 
tecnologias ou produtos, para 
proporcionar os tratamentos mais 
eficazes e inovadores aos seus 
clientes. Quer sempre estar um passo 
à frente. Ir mais além, até à raiz do 
problema.

Especializada em tricologia, ramo da 
ciência que trata os problemas que 
afetam a saúde dos cabelos, Paula 
Brás tem reforçado a sua aposta na 
terapia capilar, uma disciplina que 
tem conhecido avanços significativos 
nos últimos anos, permitindo 
aos profissionais ir mais longe no 
tratamento dos problemas do couro 
cabeludo, como a alopecia, dermatites 
seborreicas e oleosidade.

“Desde sempre que defendo que um 
cabelo bonito é um cabelo saudável. 
Só se cuidarmos da saúde capilar é que 
conseguimos alcançar os melhores 
resultados e os cabelos com as 
melhores sonham e anseiam”, refere 
Paula Brás, realçando que a terapia 
capilar exige muito conhecimento 
técnico e científico e apenas deve ser 
realizada por profissionais altamente 
qualificados.

A INOVAÇÃO COMO FORMA DE ESTAR

Queremos ser reconhecidos como uma verdadeira clínica dos 
cabelos e da pele. Este posicionamento não surge por acaso. 
Resulta da filosofia de serviço que, por um lado, busca a 
perfeição em tudo o que fazemos e o que envolve a experiência 
do cliente numa visita aos nossos espaços. Por outro, é a nossa 
abordagem para alcançar a beleza. Para nós, a verdadeira 
beleza vem do interior, daí que, o nosso protocolo priorize o 
tratamento para se conseguir chegar à beleza.

Paula Brás



Rua Miguel Torga, 154
Guimarães

Rua Miguel Torga, 182
Guimarães

t. 253 523 121
facebook.com/paulabrasstudio/
instagram.com/paulabrasstudio/
info@paulabras.com
www.paulabras.com
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a atual situação em que vivemos, as 
pessoas em posições de liderança 
têm grandes desafios a transcender. 
Analisemos “porquê”!
A pandemia, diretamente, pode não afetar muitas ativida-
des. No entanto, quando os indivíduos e suas comunidades 
são afetados, tudo é afetado!

Vivemos uma época de mutação social em grande escala. 
O que se passou até agora é apenas o início dum grande 
período de intensas transformações que exigirão capacida-
de de adaptação a todos os níveis: social, económico, finan-
ceiro, social, educacional, pessoal…

Uma Nova Era está a ser criada e tudo necessitará de ser 
ajustado. E o que teremos todos que fazer? Que mudanças 
ocorrerão? A verdade é que ninguém sabe, nunca ninguém 
viveu os tempos futuros que se avizinham. No entanto, é 
possível fazer algumas projeções…

Relativamente à Liderança, novas competências, bem mais 
exigentes, serão necessárias. A Liderança Pessoal será im-
perativa para todos aqueles que quiserem liderar outros. 
Conhecer-me em profundidade, ter consciência daquilo 
que me move e influencia a minha vida, ter o autocontrolo 
saudável e necessário para atuar e inspirar, entre outros… é 
o exigido a qualquer um com funções de liderança.

Não será possível liderar os outros nos tempos que se avizi-
nham, sem ter Inteligência Emocional bem desenvolvida e 
conhecer ferramentas de Gestão Emocional. Como acon-
tece sempre que um acontecimento emocionalmente in-
tenso tem lugar, a hierarquia de valores das pessoas trans-
forma-se e é necessário encontrar respostas rápidas para 
segurar, motivar e orientar as equipas. Já muitos afirmaram 
que a Gestão Emocional Eficiente é o próximo passo 
evolutivo da Humanidade, quiçá tenhamos começado 
agora a dá-lo…

Encontrar respostas para as situações desafiadoras que 
atualmente vivemos exigirá mais do que novas ferramentas 
- exigirá também novas aprendizagens! Para fazer face aos 
desafios empresariais que se fazem e farão sentir, não pode 
ser com medidas paliativas, nem ferramentas imediatas ou 
“milagrosas”. 

Nas atividades em que o capital humano seja um fator im-
prescindível e diferenciador, o investimento terá que ser na 
capacitação desses profissionais para que cada um se con-
siga autogerir e contribuir assim para a dinâmica do todo. 

O medo é das emoções mais destrutivas quando não con-
trolada, o atual clima que vivemos é um terreno fértil para 
que esta emoção prolifere de forma descontrolada. Com-
petências como a Gestão Emocional Eficiente passarão a 
ser necessárias e fundamentais para qualquer profissional 
nesta terceira década do terceiro milénio. É imperativo aju-
dar as pessoas a entender as suas emoções e ajudá-las a 
fazer essa gestão.

Se pensarmos que os problemas do trabalho se levam para 
casa e os de casa para o trabalho, entendemos bem por que 
razão o clima emocional de cada indivíduo determina a sua 
eficiência e produtividade. E o contrário também acontece, 
quando o trabalho determina a qualidade do seu ambiente 

familiar e das suas relações.

Compreender que o humano é o foco de toda e qualquer 
aprendizagem é dar um “salto quântico” na abordagem 
que fazemos das competências. Não sei se continua a fa-
zer sentido a diferenciação entre hardskills e softskills. Se 
sabemos que a capacidade de aprendizagem de uma nova 
tarefa, a concentração no desempenho são profundamen-
te influenciados pelo estado emocional da pessoa, pergun-
temo-nos: Qual é a base de todas as competências?

PRECISAMOS DE APRENDER A SER ANTES DE 
APRENDER A FAZER, POIS SE ASSIM NÃO FOR 
NUNCA FAREMOS BEM E, SOBRETUDO, NUNCA 
ESTAREMOS BEM. 

Os desafios que esta situação nos coloca exigirão muito 
de nós. Exigirão um salto evolutivo, uma mudança de pa-
radigma, a alteração radical de perspetivas e abordagens, 
exigirão a ressignificação do atual papel da liderança. Uma 
Nova Realidade está a emergir e todos precisamos de nos 
adaptar a ela. 

A Inteligência Emocional, tida até há bem pouco tempo 
como uma inteligência periférica e supérflua no mundo dos 
negócios, mostra-se agora fundamental para fazer face aos 
desafios desta pandemia. A grande dificuldade desta Inte-
ligência é que sem a termos, dificilmente a ensinamos, sem 
a dominarmos dificilmente a mostramos, sem a compreen-
dermos não seremos capaz de a identificar. Esta é a Inteli-
gência que quem a tem sabe reconhecê-la e identificar 
nos outros… e quem não a tem, não faz sequer ideia do 
que lhe falta.

Às empresas cabe agora o papel de ajudar a construir esta 
Nova Sociedade, promovendo dentro das suas portas uma 
valorização da Gestão Emocional Eficiente, uma Educação 
Emocional Consciente que permita a cada trabalhador de-
sempenhar as suas tarefas de forma saudável, eficiente e 
produtiva. 

Os Líderes do Futuro são estes, homens e mulheres emo-
cionalmente educados, conscientes dos seus desafios e 
comprometidos em ser o Exemplo para as suas equipas.

LIDERANÇA NO 30 MILÉNIO

Ana Raquel Veloso
Palavras com Saúde
Blog

N





Lidalva Matos lidera uma equipa de profissionais com formação avançada em cuidados de beleza, que está à sua espera para cuidar de si!

Inspirada nas suas raízes angolanas, Lidalva propõe um espaço que faz sobressair a tropicalidade e charme da mulher africana, transpondo-
-os para a realidade portuguesa. “Este é um sonho de criança que se tornou realidade. Aqui, queremos mostrar que é possível que qualquer 
mulher cuide de si de forma rápida e confortável, com toda a comodidade e personalização. Criámos um espaço de grande qualidade, 
intimista, que permite que cada cliente seja atendida individualmente. Todas devemos tirar algum do nosso tempo para ficarmos bonitas”, 
afirma. 

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

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

CUIDE DE SI,  SEMPRE!



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

Rua Cónego Rafael Álvares da Costa n.º 130
4715-288 Braga
913 727 875
253 179 614
geral@lmstudio.pt lidalvamatosstudio
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omemorado desde 1981 a cada dia 16 de Outubro, o 
Dia Mundial da Alimentação é alusivo à data de cria-
ção da Organização das Nações Unidas para a Ali-
mentação e Agricultura (FAO). Esse marco traz uma 
importante reflexão sobre a necessidade de uma 
alimentação saudável, acessível e de qualidade, cha-
mada de “Segurança Alimentar e Nutricional”. 

Os eventos são organizados em mais de 150 países, 
tornando-se um dos dias mais celebrados no calen-
dário da ONU. O objetivo dessa comemoração é 
consciencializar a ação global para aqueles que so-
frem com a fome e a necessidade de garantir a segu-
rança alimentar e dietas nutritivas para todos.

Segundo dados do relatório “O Estado da Seguran-
ça Alimentar e Nutrição no Mundo 2020” (State of 
Food Security and Nutrition - SOFI)”, pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) e por outros fundos, 
cerca de 750 milhões pessoas foram expostas a ní-
veis graves de insegurança alimentar em 2019.

Neste dia, além de falarmos sobre as ações mundiais 
relacionadas à promoção da alimentação segura a 
toda população, não podemos esquecer a má nutri-
ção de pessoas com excesso de peso e do estilo de 
vida atual, que também é preocupante para a saúde 
como um todo. Temos que ser conscientes dos dois 
quadros nutricionais que a população se encontra e 

de como podemos intervir com estratégias nutricio-
nais efetivas e políticas públicas mais assertivas.

Desde a sua primeira comemoração, o Dia Mundial 
da Alimentação aborda temas diferentes a cada ano 
com o intuito de potencializar a consciencialização 
de pessoas de várias áreas e contextos, descentra-
lizar investimentos e viabilizar o acesso de todos à 
alimentação saudável. Dentre eles, destacam-se: 
“A comida vem primeiro”, 1981; “Alimentação e meio 
ambiente”, 1989; “A luta contra a fome e a desnu-
trição”, 1996; “Lutar contra a fome para reduzir a 
pobreza”, 2001; “Sistemas alimentares saudáveis”, 
2013; “Mudar o futuro da migração: investir em segu-
rança alimentar e no desenvolvimento rural”, 2017, e 
“Nossas ações são nosso futuro: um mundo #fome-
zero para 2030 é possível”, 2018.   

Neste ano, o tema é “Cresça, alimente, sustente. 
Juntos”, onde lança um apelo à solidariedade global, 
dentro do cenário de pandemia de Covid-19, para 
ajudar as pessoas mais vulneráveis a recuperarem 
e tornar os sistemas alimentares mais sustentáveis, 
fortes e resilientes.

Façamos com que as comemorações e reflexões 
deste dia durem o ano inteiro!

O QUE COMEMORAMOS NO DIA 
MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO?
16 DE OUTUBRO

Mariana Briote
Nutricionista CP 406N
Mestre em Nutrição Clínica
Facebook @mariana.briote
Instagram @mariana.briote
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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

CONSULTA DE ROTINA,
EM TERAPIA DA FALA?

Terapeuta da Fala é o responsável por fazer a preven-
ção, a avaliação e a intervenção em áreas como a co-
municação, a linguagem, a fala, a motricidade orofacial, 
a deglutição e a respiração, em idade pediátrica. 

Nenhuma criança aquando do seu nascimento vem 
com “manual de instruções” e os pais “de primeira via-
gem”, nos primeiros anos de vida, têm muitas dúvidas 
que não se sentem cabalmente capazes para solucio-
nar sozinhos. Neste sentido, surge a consulta de saú-
de infantil, ou seja, a de rotina no Médico de Medicina 
Geral e Familiar (vulgo Médico de Família), no Pediatra, 
na Enfermagem… porém, se pensarmos, por exemplo, 
no desenvolvimento linguístico, imprescindível para o 
sucesso académico, ou a avaliação orofacial e conse-
quente funções mastigatórias e respiratórias, primor-
dial para uma boa amamentação e, mais tarde, de-
senvolvimento da oclusão dentária/estética facial, são 
áreas que acabam, no meio de tantas dúvidas dos pais, 
por não serem questionadas diretamente ao Pediatra 
ou Médico de Família. Em boa verdade, por vezes, os 
pais não têm conhecimento para questionar estas in-
formações, ou então, há tantas outras questões para 
solucionar na consulta médica que o tempo acaba por 
voar e dirigir-se a consulta para a alimentação, as cóli-
cas, a vacinação e as alergias. 

A consulta de Terapia da Fala não devia ser uma rotina? 
Em boa verdade, devia, sendo o marco feito anualmen-
te, onde em cada fase do desenvolvimento se deveria 
avaliar as competências globais do âmbito de atuação 
do Terapeuta da Fala, orientando os pais, muitas vezes, 
para modificação de comportamentos parentais de 
forma a  guiarem o desenvolvimento, muitas vezes, sem 
ser necessário, em alguns casos, a consulta continua de 
seguimento. 

Por exemplo, um atraso de desenvolvimento de lingua-
gem (ou seja, uma criança que diz poucas palavras, que 
não constrói frases, que aponta para o que quer, que 
imite apenas sons), chega à consulta de Terapia da Fala, 
por norma, entre 27 meses (2,5 anos) e os 36 meses (3 
anos), mas também já aconteceu procurar a consulta 
mais tarde, perto dos 4 anos. Sabemos que quanto mais 
cedo for a intervenção, maior o sucesso, mas se estes 

pais que se encontram muito preocupados porque o 
seu filho não fala, e veem os filhos dos amigos a falar ca-
balmente, se aos 12/15 meses, tivessem conhecido es-
tratégias para estimular linguagem, no contexto casa, 
se conhecessem aspetos que potencializam os atrasos 
de desenvolvimento de linguagem (permanência de 
videojogos, vídeos no telemóvel, televisão),… será que 
o número de alterações de linguagem não seria me-
nor?. Por outro lado, se pensarmos nas crianças mais 
crescidas, que após a entrada para a escola primária se 
percebe que estão a ter grandes dificuldades na apren-
dizagem da leitura e da escrita, mas que são crianças 
faladoras, e que por isso nunca os pais contataram o Te-
rapeuta da Fala, vêem-se “obrigados” a durante o pri-
meiro ciclo recorrer à Terapia da Fala, pela criança não 
diferenciar sons. Não seria mais fácil atuar-se a nível da 
prevenção, antes de se instalar a dificuldade na criança, 
vigiando entre os 3-4 anos, onde as primeiras etapas de 
desenvolvimento metafonológico (capacidade de re-
fletir sobre os sons da língua) se deve iniciar?

Nas crianças que avalio, em que as famílias veem preo-
cupadas com hesitações da fala (por receio de uma ga-
guez), aos três anos, ou porque não dizem o som /r/ aos 
quatro anos, faço sempre por esclarecer os pais para 
a necessidade de se avaliar outras áreas, naquele mo-
mento, ou mais tarde, conforme se justifique, mas que 
são marcos de desenvolvimento importantes e que a 
criança deve adquirir e os pais em situação de alerta. 

Sempre que agendar a consulta do seu filho no Pe-
diatra, no Médico de Família ou no Dentista, pondere 
a marcação com um Terapeuta da Fala (que não inter-
vém só na fala). Na minha opinião, a consulta devia ser 
anual, como já referi, para avaliar o desenvolvimento 
e mapear as áreas que necessitam de intervenção, ou 
não, ou orientar os pais para aquelas que estão emer-
gentes, mas precisam de uma estimulação, que pode 
ser indireta (através dos pais) ou direta (com Terapeuta 
da Fala).  
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A Barber & Care está presente em Braga e Guimarães, oferecendo um 
serviço profissional e de qualidade, pensado para homem e mulher. 
A componente técnica e tecnológica de última geração presente nos 
nossos espaços permite obter os melhores resultados.

Destacamos os tratamentos estéticos para rejuvenescimento da pele 
e harmonização facial e corporal, minimizando quase em 100% dos 
problemas decorrentes da idade e desgaste diário. Esta tecnologia de 
estética corporal/facial foi desenvolvida pela universidade de Harvard, 
por cientistas americanos e israelitas, conhecida como Venus Legacy. A 
função desta inovadora máquina é tratar a flacidez, as articulações, ru-
gas, linhas de expressão, gordura localizada, e muito mais, alcançando 
resultados incríveis, trazendo um ar de rejuvenescimento à sua pele.

Oferecemos tratamentos faciais com uma linha de produtos da Soskin, 
uma marca francesa especialista em biologia cutânea, que procura me-
lhorar a qualidade da pele. Proporciona uma pele mais firme e brilhante, 
através de tratamentos de limpeza, hidratação e rejuvenescimento.

Trabalhamos também com as mais recentes técnicas do mundo da 
micropigmentação de sobrancelhas, nomeadamente microbland e 
o efeito soft ombre, com leveza e naturalidade, dando trazem vida e 
harmonia ao rosto dos nossos clientes. Temos também a micropigmen-
tacao labial, que tem o efeito de um batom semipermanente: muitas 
pessoas procuram este procedimento com o objetivo de corrigir imper-
feiçoes estéticas, causadas em alguns casos por acidente, cirurgia, ou 
fatores genéticos.  

Para as mulheres que desejam acordar sempre belas, trazemos as mais 
novas tendências de tratamento que transmitem o efeito maquilha-
gem, de acordo com a tonalidade de cada pele, e o BB GLOW, que 
transmite um efeito base para a pele.

Para saber um pouco mais sobre nós e sobre o nosso trabalho, venha 
conhecer-nos no Minh Center e no Guimarães Shopping e fiquem por 
dentro de todas as novidades nas nossas redes sociais!  



barberandcare

BRAGA 
Minho Center, Loja 44 
Tel. 253 723 674

GUIMARÃES 
Guimarães Shopping, Loja 206 
Tel. 253 726 036

contato@barber-care.com
www.barber-care.com



Sónia Vaz
Psicóloga
Serviço de Consulta de Psicologia Infantil 
e da Adolescência, Hospital Privado 
Braga Sul
Membro Efetivo Ordem dos Psicólogos

A HIGIENE DO BEM-ESTAR, NA 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

termo - higiene do bem-estar -  é novo, suscita curiosidade, e 
no tempo que vivemos tem, ainda mais, significado. A primei-
ra impressão, em jeito de pergunta, poderá ser, como é que 
uma caraterística, que tem tanto de psicológico, de emocio-
nal, como é a perceção de bem-estar individual, pode adquirir 
estratégias… de higiene …, procedimento que habitualmente 
associamos a algo de cariz rotineiro, ou mesmo, automático? 
Na verdade, o conceito de higiene do bem-estar distancia-se 
desse paradigma, pois convida a que, no quotidiano de cada 
um, seja dado um foco particular a processos mentais, emo-
cionais e atitudinais; dinâmicas, portanto, que requerem tem-
po (equilibrado, realista), evasão , auto-reflexão e movimento.

O conceito de higiene do bem-estar adquire particular signi-
ficado, em tempos de alteração do quotidiano funcional, de-
vido à pandemia por COVID 19, sendo que, não só em adul-
tos, mas também em crianças e adolescentes, pode constituir 
uma importante ferramenta de promoção da saúde mental.

A Rede Europeia para a Psicologia Positiva (European Net-
work for Positive Psychology- ENPP) defende que a higiene 
do bem-estar pode desenvolver-se com base em seis pilares, 
aplicados, também, então, à infância e adolescência: conhe-
cimento emcional, empenho, relacionamento, significado, 
compromisso e saúde. A ENPP, aponta neste domínio, dife-
rentes sugestões, em torno de cada um desses pilares:

•Conhecimento emocional: reconhecer emoções indi-
viduais; e encontrar um equilíbrio entre o reconhecimento 
diário de obstáculos, contrariedades e a análise centrada,-
também,na positividade inerente às vivências do dia. Neste 
âmbito, é benéfico ajudar a criança, ou o adolescente, a de-
senvolver a estratégia de, no final do dia, aferir o aconteci-
mento mais e menos positivo que o mesmo dia incluiu. Esta 
ferramenta é um importante auxílio para o equilíbrio entre 
vertente emocional positiva, e negativa, do dia.

• Envolvimento: naqueles que são os  seus objetivos para 
o dia. Objetivos que podem ser diversos, como abraçar uma 
rotina proativa, logo pela manhã, de modo a desenvolver, 
também,  uma maior proatividade funcional, para o dia. En-
volvimento em objetivos que também podem ser de apren-
dizagem, de modo a que a experiência diária da mesma, seja 
sinónimo de confiança,reforço positivo e segurança (criar 
um ambiente físico que permita o envolvimento individual, 
no período de estudo -ambiente com luz natural, tranquilo, 
mesa isenta de distratores, como brinquedos, ou canetas de 
múltiplas cores; no caso de adolescentes, colocar o telemóvel 

noutra divisão, em silêncio; desligar a televisão…). Objetivos, 
também, de envolvimento, por exemplo, nas aulas, presen-
ciais, ou online, para o dia: participar na aula, desenvolver um 
trabalho de auto-regulação, ao nível do foco de atenção) .

• Relacionamentos: mesmo que o presente exija restri-
ções quanto ao contacto com familiares, colegas, ou amigos, 
ajudar a criança, ou adolescente, a desenvolver, frequen-
temente, contactos criativos à distância com os mesmos, 
salientando que a restrição é o contacto físico, não social, ou 
emocional. Além das mensagens, ou videochamadas, con-
teúdos criativos podem ser: mensagens por códigos, com re-
cursos a emojis, para o outro, significativo, decifrar; anedotas, 
por etapas; um dilema a descobrir; uma porção de imagem, 
para descobrir a que imagem original pertence (se possível 
referente a um local de vivência significativa, para ambos)

• Significado: dedicar algum tempo individual, a algo, para 
si, com verdadeiro significado. Iniciar um projeto gráfico mul-
timédia, escrever um conto, pesquisar sobre um tópico de 
interesse (artista, país, filme…), fazer um álbum de fotografias 
individual,descritivo, são alguns exemplos.

• Compromisso: estabelecer um contrato individual, no 
cumprimento de tarefas essenciais. Nesta fase de adaptação 
de horários escolares, vários adolescentes contam, no seu ho-
rário, com mais manhãs, ou tardes, livres, pelo que, por vezes, 
é fácil «perderem-se» no tempo livre. Neste sentido, pode ser 
benéfico ter um plano de compromisso, escrito,com tópicos 
a cumprir, no tempo livre. Este plano deve incluir as tarefas 
escolares necessárias, mas não só. Deve incluir também, 
tempos de pausa, tempo de atividade física (mesmo que em 
casa), de participação nas tarefas domésticas,tempo de lazer; 
etc.

• Saúde: embora tenha havido necessidade de condicionar 
as atividades físicas, de contacto,de grupo, para prevenção 
do contágio por COVID-19, a valorização da atividade físi-
ca, do movimento intencional, individual,  deve ter lugar no 
dia-a-dia de crianças e adolescentes, introduzindo também 
outras atividades de lazer, associadas à auto-reflexão e ao 
contacto com o exterior (caminhadas; andar de bicicleta; fa-
zer programa de exercício físico, em casa, com recurso aos 
múltiplos vídeos e aplicações online,disponíveis; colocar um 
tapete numa varanda, sentar, fechar os olhos e dirigir atenção 
focada aos sons envolventes; aprender a respirar abdominal-
mente, são alguns exemplos).

SAÚDE

48 · OUT·NOV · 2020

O



SAÚDE

48 · OUT·NOV · 2020



Arnaldo Pires
Médico Especialista em Medicina Interna
Chefe de Equipa do Serviço de Urgência 
do Hospital de Braga
Médico do Hospital Privado de Braga 
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O
CIDADES MAIS VERDES, PESSOAS 
MAIS ATIVAS, MELHOR SAÚDE.

confinamento reforçou, claramente, os benefícios dos es-
paços verdes, na manutenção da saúde física e mental das 
pessoas.

A dúvida, a incerteza, o medo instalado pelo desconheci-
mento do vírus, associado à imposição de confinamento, le-
vou ao aumento de situações de ansiedade, de descontrolo 
alimentar, de alterações do sono e mal estar físico.

Quem possui espaço verde, quintal ou jardim, perto de casa, 
conseguiu mitigar, melhor, todos estes sintomas. 

O Dr David Strayer, professor de psicologia na Universidade 
de Utah, com estudos nesta área já há muito que concluía 
que “caminhar, na natureza, apresenta benefícios reais e 
mensuráveis para a solução criativa de problemas. Isso for-
nece uma justificativa, para tentar entender o que é uma 
maneira saudável de interagir no mundo, e que estar pe-
rante um computador 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
pode ter custos, mas que podem ser corrigidos com uma 
caminhada na natureza.”

Uma caminhada na natureza é uma forma, natural, susten-
tável e económica, de atenuar sintomas como ansiedade, 
depressão, distúrbios de sono que podem surgir, nas diver-
sas fases da vida. Os ambientes naturais permitem que o sis-
tema de atenção executiva cerebral se reabasteça.

Para além disso, existem estudos que correlacionam as ca-
minhadas e as corridas, semanais, regulares, a rondar os 120 
a 150 minutos com a melhoria da capacidade de memoriza-
ção, pelo aumento de uma área cerebral, conhecida como 
hipocampo.

O contacto com a natureza, através de uma simples cami-
nhada, pode fortalecer a memória; melhorar a densidade 
óssea; melhorar o sistema imunológico; melhorar a dispo-
sição mental (humor); potenciar a capacidade de resolução 
de problemas; diminuir a percentagem de gordura corporal 
e aumentar a massa muscular; reduzir o risco cardiovascular 
e, desta forma, a mortalidade; melhorar o sono.

As caminhadas na natureza reduzem a exposição aos estí-
mulos urbanos, ruído automóvel ou estímulos visuais (out-
doors), induzindo sensação de paz, serenidade e bem estar 
mental. Estas devem ser consistentes, se possível, com au-

mento gradual de cadência, se tolerada. A hidratação cor-
poral não deve ser descurada, bem como os alongamentos, 
no final da atividade, para reduzir o risco de lesões e acele-
rar a recuperação induzida pelo esforço. Use calçado ade-
quado e, sobretudo os diabéticos, devem vigiar pequenas 
lesões que surjam, induzidas pelo esforço, e contactar os 
serviços de saúde se necessário.

As nossas cidades, e os nossos modos de vida atuais, afo-
gam-nos de estímulos  (sirenes de carros de emergência, 
buzinas de automóveis, telefones a tocar, alarmes de diver-
sos aparelhos eletrónicos, televisão) que nos sequestram a 
disponibilidade cognitiva, limitando a criatividade e agra-
vando a irritabilidade.

A cidade do futuro caminha para uma melhor conjugação 
entre espaço habitacional e espaços verdes, e de lazer. Exis-
te pressão democrática para que todas as habitações este-
jam a menos de 15 minutos, a pé, de um parque urbano, para 
uma redução do tráfego automóvel, para um estímulo à 
mobilidade ativa, agregada a transportes públicos. Isto, para 
reduzir a exposição das pessoas ao ruído; para as estimular a 
serem mais ativas; para tornar as cidades mais verdes, com 
ar mais “respirável”; para atrair mais pássaros, ao seio da ci-
dade, e com isso induzir outros estímulos cerebrais, como 
ocorre quando se ouvem seus cantos, que podem conduzir 
a bem estar mental. 

Regularmente, se ouve falar que não é agradável circular ou 
caminhar na cidade por causa do ruído e da poluição; bem 
como pela falta de passeios, ou passeios com piso adequa-
do; pela falta se sombra, das árvores, que tornam as ruas 
mais agrestes no verão; pela falta de continuidade de pas-
seios ou pela falta de condições de atravessamento de ruas.

A cidade tem de se reinventar para ser, ela mesma, fonte de 
sáude e bem estar populacional. 

Até lá, procure os espaços verdes atuais, disponíveis, e cami-
nhe. Seja ativo, pela sua saúde física e mental.
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UM ESPAÇO DE REFLEXÃO SOBRE 
O PRESENTE E O FUTURO NO 
COMBATE À FOME E DESNUTRIÇÃO

Dia Mundial da Alimentação, é celebrado desde 1981  a 16 
de outubro , a data da criação em 1945, da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). 
Neste dia são organizados eventos em mais de 150 países. 

O objetivo do Dia Mundial da Alimentação é alertar cons-
ciências para a necessidade de um movimento  global en-
volvendo organizações internacionais, governos, institui-
ções publicas e privadas, organizações não governamentais 
,empresas e cidadãos em prol daqueles que sofrem com a 
fome e apelar à garantia da segurança alimentar e uma dieta 
nutritiva para todos. 

Nos 75 anos que passaram desde a fundação da FAO e mui-
to também pela sua ação, o mundo fez grandes progressos 
na luta contra a pobreza, a fome e a desnutrição. No ano em 
curso o Programa Alimentar Mundial da FAO ,foi agraciado 
com  o Prémio  Nobel da Paz de 2020  pelos seus esforços 
no combate à fome, pela sua contribuição para melhorar 
as condições de paz em áreas afetadas por conflitos e por 
atuar como uma força motriz nos esforços para prevenir o 
uso da fome como arma de guerra e de conflito explicou o 
presidente do Comité do Prémio Nobel da Paz, Berit Reiss 
Andersen.

Ainda assim, demasiadas pessoas permanecem em situa-
ção de vulnerabilidade. Mais de 2 mil milhões de pessoas 
não têm acesso regular a uma alimentação suficientemente 
segura e nutritiva. 

A pandemia da COVID-19, que gerou uma grande recessão 
global e lançou milhões de pessoas na pobreza, veio agravar 
esta situação, ameaçando inverter ganhos importantes em 
segurança alimentar, nutrição e meios de subsistência. 

A erradicação da fome é um dos 17 Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável da Agenda 2030 adotados pelos 193 
Estados-Membros das Nações Unidas em 2015. 

De facto o número 2 dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável ODS2 – Fome zero e agricultura sustentável, 
estabelece como fim acabar com todas as formas de fome e 
subnutrição até 2030, de modo a garantir que todas as pes-
soas do mundo – especialmente as crianças – tenham aces-
so suficiente a alimentos nutritivos durante todos os anos. 

Para alcançar este objetivo, é necessário promover práticas 
agrícolas sustentáveis, por meio do apoio à agricultura fa-

miliar, do acesso equitativo à terra, à tecnologia e ao merca-
do. Por outro lado, apesar do contexto pandémico em que 
vivemos, é inaceitável que a fome esteja a aumentar num 
momento em que o mundo desperdiça mais de mil milhões 
de toneladas de alimentos por ano. De acordo com estima-
tivas da Organização das Nações Unidas para a Alimenta-
ção e Agricultura, cerca um terço dos alimentos produzidos 
anualmente para consumo humano, a nível mundial, são 
perdidos ou desperdiçados. Por exemplo, só na União Eu-
ropeia, vão para o lixo todos os anos cerca de 88 milhões de 
toneladas de alimentos. São mais de 170 quilos por pessoa. 
Em Portugal são desperdiçadas 1 milhão de toneladas de 
alimentos.

Perante esta realidade é de assinalar que o ano de 2020 fica 
marcado como aquele em que pela primeira vez se cele-
brou a 29 de setembro - O Dia Internacional da Conscien-
cialização sobre as Perdas e Desperdício Alimentares

Uma data escolhida pela ONU para lembrar que não pode-
mos continuar a desperdiçar 1/3 de tudo o que produzimos. 
Esta pratica tem de ser combatida porque não é sustentável 
a nível ambiental, social e económico, nem ético, deitar ali-
mentos para o lixo. 

Em Portugal este  dia foi marcado pelo lançamento oficial 
do movimento “Unidos Contra O Desperdício” | Um Mo-
vimento Cívico Para Acabar Com O Desperdício Alimentar 
“que une a sociedade num combate ativo e positivo ao des-
perdício alimentar, reforçando a importância de cada um de 
nós nesta luta e do qual a a Comissão Nacional de Comba-
te ao Desperdício Alimentar (CNCDA) é um dos membros 
fundadores. “

O Movimento que conta com o Alto Patrocínio do Presiden-
te da República e o apoio institucional do Secretário-Geral 
da ONU, visa  contribuir para facilitar o aproveitamento de 
excedentes, tornando habitual a luta contra o desperdício 
alimentar.

Incentivar e facilitar a doação das sobras, bem como promo-
ver um consumo responsável são outros dos objetivos deste 
movimento.

Combater o desperdício alimentar, tem de ser uma respon-
sabilidade  partilhada por todos os cidadãos.

Mais informação em www.unidoscontraodesperdicio.pt

Luísa Rodrigues
Licenciada em Relações Internacionais 
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omeçou há sete me-
ses um dos mais im-
portantes projetos de 
apoio social da cidade 
de Braga de resposta 
aos efeitos da pan-

demia. “Foi decidido no momento 
em que fechámos a escola. Coincidiu 
com o momento em que foi encer-
rada a atividade de várias respostas 
sociais e instituições, alegando que 
os seus os voluntários entraram em 
confinamento – resultado de alguma 
precipitação baseada no pânico, cer-
tamente. Quando me apercebi disso, 
lancei o repto no Facebook para que 
começássemos a pensar naquelas 
pessoas que iriam perder os apoios, 
mas também nas novas necessidades 
que iriam surgir, pessoas que vivem na 
rua, algumas ligadas a prostituição, os 
frágeis e desafortunados, em geral…”, 
conta Helena Pina Vaz, diretora do 
Colégio Luso Internacional de Braga, 
entidade que lançou o projeto e a cuja 
coordenação se mantém ligada.

As semanas seguintes confirmaram a neces-
sidade deste projeto e foi feito um reforço de 
refeições e voluntários. “Após o alerta, recebo, 
de imediato, mensagens privadas de dezenas 
de pessoas que me asseguravam que poderia 
contar com elas, que estariam dispostas a aju-
dar, que sabiam que um grande caos se instala-
ria e alguém teria de ficar na rua, fazendo face 
à emergência, e não em casa. Essa publicação 
teve cerca de três mil partilhas. Era sábado. 
Como tínhamos a cantina disponível porque 
não tínhamos alunos, decidimos começar na 
segunda-feira seguinte com 67 refeições. No 
dia seguinte duplicaram, e no outro triplica-
ram, porque as pessoas começaram a ter co-
nhecimento do nosso projeto: foram sendo 
cada vez mais as pessoas a ajudar e as pessoas 
que precisavam de ser ajudadas. Estamos a fa-
lar de situações realmente dramáticas, como 
um idoso com pouca mobilidade, que fazia as 
refeições num café por baixo da sua casa. Ele 
descia, almoçava ou jantava e regressava de 
imediato a casa. O café fechou e alguém teve 
de ajudar. Felizmente, conseguimos um con-
junto de voluntários, desde o início, sempre 
connosco, que deu tudo, e continua a dar, pelo 
Virar a Página”, agradece a responsável pelo 
Virar a Página, designação dada ao projeto 

algumas semanas depois de o iniciar para que 
todos percebam que é uma solução transitória 
na vida de quem precisa. 

E não foram poucos: 170 voluntários estão ati-
vamente a trabalhar, suprindo as várias neces-
sidades do projeto, que vão desde cozinhar, 
organizar as ementas por pessoa ou família, 
recolher alimentos, recolher donativos, lavar 
a loiça ou limpar e organizar o espaço – que 
neste momento está a funcionar na cozinha do 
Centro Paroquial de Gualtar. Durante os sete 
meses de Virar a Página, já foram servidas mais 
de 75 mil refeições a mais de 450 pessoas, 
sendo que 150 delas já deixaram de necessitar 
desse apoio. “Recebemos pedidos de apoio de 
situações tão complexas como famílias, cujos 
pais tiveram de ficar em casa e depois desco-
briram que a empresa para onde trabalhavam 
não fazia descontos para a Segurança Social, 
por isso não tinham direito a qualquer apoio 
financeiro do Estado. Tivemos casos de grá-
vidas que ficaram sem trabalho… Há imensos 
problemas para os quais não há resposta, o 
que nos faz ponderar manter o projeto mes-
mo depois de conseguir vencer a luta contra a 
pandemia”, afirma Helena Pina Vaz.

Desconfinamento trouxe novos desafios

Inicialmente, o ‘posto de comando’ foi o CLIB, 
não só para as refeições, mas como armazém 
da solidariedade bracarense. Além da comida, 
começaram a surgir solicitações para roupa, 
mobiliário, livros até. Quando os alunos regres-
saram ao CLIB, e para não colidir com o plano 
de contingência da escola, porque o Virar a 
Página implica entradas e saídas constantes 

de pessoas, foi decido procurar um novo es-
paço, sendo recebidos de braços abertos pelo 
pároco e pela comunidade de Gualtar desde 
Maio. “Teremos de pensar como poderemos 
prosseguir com o projeto, num momento se-
guinte. Há necessidades em Braga que preci-
sam de ser atendidas. O concelho tem cinco 
cantinas sociais que, no total, servem menos 
refeições que nós, desde o primeiro dia. Sem 
esquecer o absurdo que é estarem fechadas 
ao fim de semana… Quando delineei esta ini-
ciativa, nunca me passou pela cabeça que não 
funcionasse ao fim de semana, aos feriados, na 
Páscoa, todos os dias. E já estamos a planear 
o Natal. Quem precisa come todos os dias”, 
alerta. 

Diariamente, há seis a sete pessoas que es-
tão na cozinha, três a quatro para embalar (há 
duas refeições em cada entrega, almoço e 
jantar, e, sempre que possível, complementos 
para pequeno almoço e lanche). Há uma ou-
tra equipa que chega às 11:30 para preparar a 
distribuição dos alimentos casa a casa, no pró-
prio carro dos voluntários, uma necessidade 
em tempo de pandemia, mas que a organiza-
ção pretende que cesse, criando-se pontos de 
entrega e recolha, para tornar o processo mais 
fácil, porque, nas palavras da responsável, “a 
distribuição consome-nos muito tempo, por-
que os voluntários vão a sítios tão distantes 
de Gualtar como Martim ou Ruães, nos seus 
carros pessoais. É uma área geográfica muito 
alargada”. Além destas, há as equipas de reco-
lha em pastelarias, que todos os dias cedem os 
excedentes; outra que vai ao Marcado Abas-
tecedor. 

VIRAR A PÁGINA

C



REPORTAGEM

56 · OUT·NOV · 2020

Empresas e particulares ajudam como podem

Sem suporte financeiro e começando do zero, 
encontrar alimentos para dar de comer a tanta 
gente pode ser um exercício complicado. Helena 
Pina Vaz conta que “inicialmente, o CLIB supor-
tou as despesas de espaço, luz, água, gás e pes-
soal, porque não despedimos ninguém durante 
a pandemia e os colaboradores que estavam 
disponíveis foram alocados para o projeto. As 
empresas e particulares deram-nos donativos; 
muitos restaurantes e hotéis que tiveram de fe-
char deram-nos os produtos que se estragariam 
se não fossem consumidos e no início tivemos 
um ‘boom’ de oferta. Depois passámos uma fase 
de grande necessidade, porque já não tínhamos 
onde ir buscar os alimentos e as pessoas também 
já não tinham a ideia de ajudar tão presente na 
cabeça. Agosto foi dificílimo, tanto na questão 
alimentar como nos voluntários, porque muitos 
estavam em casa com os filhos. Agora, conti-
nuamos assim, com o apoio de várias empresas 
a quem agradecemos muito, que nos dão uma 
‘mesada’ que nos permite assegurar as refeições, 
mesmo que não haja alimentos angariados”.

Os voluntários chegam de todos os lados: uns 
não trabalham, outros trabalham mas conse-
guem conciliar com os horários laborais, e até 
uma funcionária do CLIB, por exemplo, a Ma-
nuela Cardoso, grande fã deste projeto, que, 
todos os dias, vai de manhã dar uma ajuda, volta 
ao trabalho e depois ainda regressa durante o 
almoço. Também contamos com muitos estu-
dantes universitários, e há ainda vários os que já 
foram beneficiários e/ou ainda são beneficiários 
destas refeições, alguns que já viraram a página e 
são agora voluntários. “Sabemos que há institui-
ções que não permitem que os beneficiários se 
tornem voluntários, mas nós temos uma ideia to-
talmente oposta”, garante, e o sucesso é enorme. 

Eu viro a página, eu ajudo a virar a página

É o exemplo de Daniel, que rapidamente passou 
de beneficiário e agora está a ajudar, como vo-
luntário. “Sinto o dever de ajudar estas pessoas, 
porque eu também estive do outro lado. É uma 
ajuda boa para quem está a precisar e não sabe-
mos o dia de amanhã, se vamos precisar”. Com 
os seus ‘phones’ nos ouvidos e poucas palavras, 
mas concentrado nas suas tarefas de distribuição 
de alimentos pelas dezenas de tabuleiros encar-
reirados pelas mesas, com um número de código 
que representa uma pessoa, uma família. É um 
número de esperança.

Também Susan Geiser, caribenha residente em 
Braga, decidiu aderir ao movimento Virar a Pá-
gina: “O trabalho humanitário faz parte da minha 
família. A minha mãe foi enfermeira, o meu ma-
rido diplomata nas Nações Unidas, a minha filha 
ainda trabalha nas Nações Unidas, na área dos 
Direitos Humanos. Corre-me nas veias, estou 
muito feliz por poder estar aqui a ajudar. Estou 
muito feliz por estar aqui”, comenta, enquanto 
espalha sorrisos por detrás da máscara e boa dis-
posição. Muita e boa disposição, diga-se! Carlos 
Ribeiro está nesta plataforma solidária desde 
o primeiro momento. Metódico, apesar de não 
querer assumir-se como organizador, acaba por 
ser ele quem comanda as operações daquela 
manhã. “Quando tenho algum tempo, gosto de 
ajudar. Trabalhei durante 41 anos e achei que não 
queria trabalhar mais, mas não queria estar para-
do. A minha filha falou-me disto e venho desde o 
início, desde o primeiro dia”, conta. Poderia estar 
em casa, a usufruir do tempo para si… “Sim, é ver-
dade, poderia estar a escrever um livro ou a pintar 
um quadro, que são coisas que eu estou a fazer e 
me dão muito prazer, mas isto faz-me sentir bem, 
realizado”, explica. 

PORQUÊ VIRAR A PÁGINA?

O nome tem a ver com a motivação 
dos promotores e do objetivo, que é 
ambicioso, para os beneficiários. “A 
nossa ideia é que esta resposta a que 
as pessoas se agarrem e se ‘pendurem’ 
de forma indefinida, mas a sobrevi-
vência num momento mau da vida e 
um ponto de partida para uma vida 
normal. Queremos que, tanto os be-
neficiários, como quem faz donativos, 
percebam que isto é temporário. Esta-
mos muito atentos e temos um grupo 
de assistentes sociais que têm feito um 
trabalho excecional de triagem e iden-
tificação dos casos urgentes”, agrade-
ce Helena Pina Vaz.

Em relação às necessidades, continua 
a ser necessário verbas para adquirir 
diariamente bens, pagar contas de luz 
e gás, doações de alimentos e volun-
tários, pois nem sempre é fácil de en-
contrar pessoas com disponibilidade. 
Há, ainda, algum desconhecimento 
do que é feito e como é feito o apoio 
social no nosso país, que Helena Pina 
Vaz considera manifestamente insufi-
ciente: “Os cidadãos afirmam que há 
famílias que não precisam, que já re-
cebem um cabaz. Mas alguém sabe o 
que tem esse cabaz? Eu quis ver um, 
para ser justa na avaliação. E percebi 
que dificilmente daria para fazer uma 
das refeições do dia, quanto mais para 
assegurar toda a alimentação de uma 
pessoa. Além disso, é composto por 
imensos congelados. Estamos a aju-
dar pessoas que são beneficiários de 
RSI [Rendimento Social de Inserção], 
que vivem em casas sem condições e 
muitas vezes sem frigorífico, com con-
gelados, com 400 gramas de peixe por 
mês, 5 litros de leite… É uma pequenís-
sima ajuda, insuficiente e que nem faz 
sentido em muitas situações”, critica e 
lamenta profundamente. 
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Sou mãe de uma menina de 11 anos e de um menino de irá 
fazer 6 anos em novembro. Apesar de o regresso às aulas 

já se ter iniciado, não me sinto inteiramente confortável em 
deixá-los na escola pois, interagindo com mais pessoas, temo 

que possam contrair a doença Covid-19. Sei que o nosso 
ensino escolar é obrigatório até aos 18 anos, mas também sei 

que devo proteger a saúde dos meus filhos. O que posso fazer 
quanto a este dilema?

C
SAÚDE OU EDUCAÇÃO, 
EIS A QUESTÃO!
ara Leitora,

Este é, sem dúvida, um ano atípico para todos. Com a amea-
ça constante de um vírus invisível, suscetível de atacar os 
mais frágeis, o receio e dúvida que vivencia é partilhado por 
inúmeras pessoas. Considerando ainda o modo como o ano 
letivo anterior terminou, muitos progenitores questionam se 
devem permitir que os filhos frequentem a escola ou se, face 
ao aumento de novos casos de contágio, deverão optar por 
mantê-los em casa e mais protegidos.

Esta situação coloca pais, tal como a leitora, numa posição 
em que têm de optar entre o direito à educação e o direito à 
saúde dos seus filhos.

No nosso país, a educação para além de ser um direito de 
todos, é igualmente um dever. Atualmente, a escolaridade 
tem caráter obrigatório para os ensinos básicos (1.º, 2.º e 3.º 
ciclos) e o ensino secundário, até ao 12.º ano, abrangendo 
pessoas com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos. 

Os pais e encarregados de educação têm o dever de matri-
cular os seus filhos e educandos, desde os 6 anos, quando 
ingressam no ensino primário, não se verificando essa obri-
gatoriedade quanto ao ensino pré-escolar. Ressalta-se que 
este dever de proceder à matrícula verifica-se sempre e in-
dependentemente de a instituição de ensino frequentada 
ser de caráter público, privado, cooperativo ou uma institui-
ção de educação e/ou formação.

No contexto da pandemia e no âmbito da legislação atual, 
todos os alunos deverão frequentar a escola num regime 
presencial, que vigora como regime regra, não se aplican-
do este regime aos alunos que integrem um dos grupos 
de risco. Esta exceção deverá ser comunicada por escrito 
pelo encarregado de educação e comprovada mediante a 
apresentação de um atestado ou declaração médica. Veri-
ficando-se esta situação, pode ser requerido à direção da 
instituição de ensino o apoio remoto ao qual o aluno tem 
direito, sendo este um regime excecional e não presencial, 
como seja o caso de um regime misto ou um regime exclu-

sivamente autónomo.

Importa ainda mencionar que, não fazendo o aluno parte de 
um dos grupos de risco, as faltas serão consideradas justifi-
cadas desde que sejam uma consequência de isolamento 
profilático, determinado por doença infeto contagiosa de 
pessoa que coabite com o aluno, incluindo-se nesta hipóte-
se a suspeita de contágio por Covid-19, e cuja situação de 
isolamento seja comprovada através de declaração da au-
toridade sanitária competente.

Se, apesar da obrigatoriedade mencionada, os progeni-
tores optarem por não permitir o ingresso escolar dos fi-
lhos, poderá ocorrer uma outra situação. Sendo o direito à 
educação um direito das crianças consagrado em diversos 
diplomas legais, verificando-se um certo número de faltas 
injustificadas, o estabelecimento de ensino encontra-se le-
galmente obrigado a comunicar essa situação à Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) ou ao Ministério 
Público, junto do Tribunal de Família e Menores territorial-
mente competente. Isto deve-se ao facto de tais faltas po-
derem ser indicativas da possibilidade de a criança estar a 
viver uma situação de risco.

Nas situações em que a ausência da criança nas atividades 
escolares seja justificada, terá direito a beneficiar de medi-
das de suporte à aprendizagem e à inclusão, as quais podem 
ser organizadas em medidas universais, medidas seletivas 
e medidas adicionais. Estas medidas deverão ser definidas 
pelos professores responsáveis e/ou pela escola e deverão 
igualmente ser adequadas à recuperação da aprendizagem 
em falta, assim se garantindo a possibilidade de sucesso 
escolar das crianças impedidas de frequentar o estabeleci-
mento de ensino em regime presencial.

Em jeito de conclusão se ressalva que a decisão a ser toma-
da quanto à frequência presencial, ou não, no estabeleci-
mento de ensino deverá sempre considerar que, em caso de 
conflito entre o direito à saúde e o direito ao ensino, o direito 
da criança à saúde deverá prevalecer.

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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ESPECIALISTAS EM
MECÂNICA AUTOMÓVEL

A AUTODAKAR AGORA CHAMA-SE RS POWER!

Depois do sucesso que a dupla Henrique Santana e Ricardo Carvalho, dois profissionais que lideram 
uma equipa de grande qualidade e profissionalismo, tiveram na AutoDakar, inicia-se uma nova etapa 
na empresa. O espaço RS Power pretende ser uma oficina especializada em multimarcas, com um ser-
viço de grande qualidade em Mecânica geral, reparações, Chaparia, Lavagens, Pintura e ainda Mon-
tagem e calibragem de pneus. Tem, ainda, serviços técnicos especializados, que incluem também a 
preparação de carro para competição automobilística. 

O conhecimento técnico e de mecânica que acumularam ao longo dos anos permite aos dois jovens 
empreendedores oferecerem um serviço rápido, de grande qualidade, com reparações e mecânica 
geral .  Seriedade, compromisso e profissionalismo são as principais qualidades da equipa que trabalha, 
todos os dias, para o servir da melhor forma. 

• REPARAÇÕES E MECÂNICA GERAL • LAVAGENS • MONTAGEM E CALIBRAGEM DE PNEUS
• PINTURA • PREPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA COMPETIÇÃO



Rua de Mazagão, 86 – Aveleda
4705-075 Braga
253 286 479 
963 507 344
autodakar2019@gmail.com
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erto de completar 47 anos de 
idade, Carlos Sá é uma referên-
cia do ultra running mundial e 
um dos mais conceituados or-
ganizadores de eventos de trail 
running. No seu currículo, o 

barcelense conta com primeiros lugares na Bad-
water Ultramarathon (217 km), na Grand Raid des 
Pyrénées (160 km), Trail Morzine – Avoriaz (43 km) 
e Madeira Island Ultra-Trail (116 km), bem como 
quartos lugares na Marathon des Sables (250 km) 
e Ultra Trail du Mont Blanc (103 km).

Num artigo intitulado “Carlos Sá Nature Events, o 
império do Trail”, a consagrada revista espanhola 
TrailRun considera Carlos Sá um dos melhores 
organizadores de provas da modalidade a nível 
mundial. De melhor corredor de montanha luso 
a um dos melhores organizadores de corrida do 
mundo, Carlos Sá é elogiado pela sua dedicação 
e visão na organização de eventos. A crescente 
qualidade dos mesmos é associada à capacidade 
que Carlos Sá tem em oferecer aquilo que o atle-
ta procura: “uma verdadeira experiência de vida 
onde se mistura o desporto, a cultura e o épico”.

O também embaixador da marca americana Sau-
cony enfrenta agora um desafio totalmente novo 
– a pandemia de Covid-19. A Trail-Running.pt 
conversou com o Carlos Sá e ficou a saber como 
esta condicionou a sua atividade.

Como se adaptou a tua “máquina” de organi-
zação de eventos à pandemia? Como é gerir 
eventos sem certezas?

Só quem gosta muito daquilo que faz é que enca-
ra uma organização com 800 atletas nesta nova 
realidade. Aceitei organizar o TransPeneda-Gerês 
e o Penacova Trail do Centro não só pelo desafio, 
como também pela responsabilidade que temos 
para com a modalidade. Achámos que os atletas 
e toda a economia que gravita à volta dos even-
tos necessitavam deste estímulo. Estamos numa 
altura na qual não devemos pensar em ganhar ou 
perder dinheiro, mas sim fazer acontecer...

Mas creio que, a nível financeiro, será inviável a 
longo prazo este modelo que adotámos, pelo que 
teremos de nos adaptar num futuro próximo, se 
esta situação se prolongar no tempo.

E como atleta, o que mudou nas tuas rotinas 
de treino?

Infelizmente, estou numa fase menos ativa da mi-
nha carreira enquanto atleta. Tento manter a mi-
nha atividade regular para continuar com um esti-
lo de vida saudável e esperar que, com o tempo, o 
meu corpo possa regenerar e livrar-se das lesões e 
limitações que tenho neste momento.

Foram muitos anos ao mais alto nível e, às vezes, 
temos mesmo de parar e ouvir os sinais do nosso 
corpo.

Já organizaste dois eventos em tempos de Co-
vid. Como decorreram e quais os constrangi-
mentos que se verificaram?

Primeiramente, a gestão da adesão aos eventos. 
Somos quase todos mais ou menos conhecidos, e 
estar todos os dias a dizer a amigos que não lhes 
conseguimos mesmo arranjar um dorsal é desgas-
tante.

Em segundo lugar, a implementação de todas as 
regras de segurança e fazê-las cumprir. Felizmen-
te, posso contar com uma equipa extraordinária 
que abraça estes desafios com amor e determi-
nação, e consegue transmitir aos nossos clientes 
essa dedicação. Clientes esses que são cada vez 
mais exigentes mas, sentindo confiança da nossa 
parte, as coisas funcionam na perfeição.    

Estivemos em ambos os eventos. Em Penaco-
va, o evento que foi Campeonato Nacional de 
Trail foi muito disputado. Esperavas esta com-
petitividade? Qual o feedback dos atletas?

Sim, esperava esta competitividade. Felizmente, 
temos novos valores que vão certamente dar mui-
tas alegrias ao trail nacional num futuro próximo. 
O que o trail precisa é disto: grandes eventos e 
espetáculo, e isso só é possível quando uma gran-
de parte dos melhores atletas do momento se en-
contra em competição, como foi o caso.

O feedback é fantástico. Penacova fica com uma 
responsabilidade muito grande para os próximos 
anos, uma vez que foram milhares aqueles que 
quiseram competir e não conseguiram vaga. Te-
mos de continuar o bom trabalho de consolidação 
da marca Penacova, que começa a ser uma gran-
de referência nacional.  

Como vês o panorama de eventos após o fim 
da pandemia?

Vivemos numa incerteza tal, que nem me arrisco a 
fazer previsões a médio prazo. Contudo, nós por-
tugueses somos bons a adaptar-nos a quaisquer 
que sejam o cenário e circunstância. O trail run-
ning terá sempre o seu espaço, os moldes é que 
podem ser diferentes dos que eram até março de 
2020.

CARLOS SÁ EM ENTREVISTA
“O trail running terá sempre o seu espaço, os moldes é que 
podem ser diferentes dos que eram até março de 2020”

P
Por: Trail-Running.pt   Fotografia: DR
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A Luz América existe desde 2004 e é especialista em iluminação, interior e exterior. A oferta variada, com 
representação de marcas nacionais e internacionais, é um dos pontos fortes da empresa, que conta com 
dois espaços em Braga e um em Vila do Conde. 

Permitir a criação de ambientes personalizados, com iluminação exclusiva, e oferecer a possibilidade de 
optar por um design mais clássico ou mais vanguardista faz parte dos objetivos da Luz Améria. Além da 
iluminação propriamente dita, pode encontrar todos os acessórios necessários e iluminação técnica, de 
interior e exterior. 

Qualidade, profissionalismo e garantia são os pontos fortes da Luz América, que espera por si para reno-
var a iluminação da sua casa e torná-la mais económica!

CENTRO DE NEGÓCIOS DE SEQUERIA – Rua do Pinheiro | 4705 – 629 Braga | 253 624 136
NOGUEIRA -  Rua Artur Garibaldi (junto à Toyota) |4715-162 BRAGA |253 679 320
VILA DO CONTE – Avenida António Oliveira Ramos | 4480-494 Touguinha | 252 010 831

geral@luzamerica.com LuzAmericaIluminacao

A CRIAR AMBIENTES DESDE 2004
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academia Bike Atitude foi oficialmente lançada, com 
uma apresentação realizada no Bairro das Andorinhas, 
e contou com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Braga, Ricardo Rio, da equipa Trial Por-
tugal e da empresa municipal BragaHabit. A academia 
tem como objetivo levar o Trial Bike aos jovens residen-

tes nos bairros mais desfavorecidas, promovendo a inclusão, a prática de 
desporto e um estilo de vida saudável. Apoiada pela Portugal Inovação 
Social, através de Fundos Comunitários, e promovida pela Câmara Mu-
nicipal de Braga, através da empresa municipal BragaHabit, a academia 
Bike Atitude nasceu no seio da equipa Trial Portugal e será dinamizada 
nos bairros Andorinhas, Enguardas e Picoto. A iniciativa arranca já neste 
mês de Outubro e desenvolve-se ao longo de dois anos. “O Trial Bike é 
uma vertente do ciclismo excepcional, que pode ser praticada em meio 
urbano, pois qualquer desnível é um desafio para nós. Esta vertente exige 
equilíbrio, concentração e autoconfiança, características muito positivas 
ao desenvolvimento das crianças e dos jovens” explica Daniel Sousa, um 
dos fundadores da equipa Trial Portugal. Para Ricardo Rio, Presidente da 
Câmara Municipal de Braga, este tipo de projetos tem uma importância 
crucial na integração das populações que residem nos bairros. “Não bas-
ta à Câmara Municipal fazer aquilo que está a fazer neste momento ao 
reabilitar e dotar os bairros de excelentes condições físicas e infra-estru-
turais, é também crucial integrar as comunidades na sociedade e abrir 
os espaços à fruição da população, evitando a criação de guetos com a 
integração dos bairros na malha urbana”, salientou o Edil.  A academia 
Bike Atitude está também a ser implementada nas cidades do Porto e 

Barcelos. A Trial Portugal é uma equipa de ciclismo, que além da sua ati-
vidade de competição e promoção da utilização da bicicleta, desenvolve 
e implementa projetos de inclusão através do desporto. A equipa já ven-
ceu cinco Campeonatos Nacionais e sete Taças de Portugal de Trial Bike, 
em competições homologadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo, 
assim como já participou em nove edições da Volta a Portugal em Bici-
cleta, como equipa dinamizadora do público.

elebrou-se dia 9 de outubro n´O Poverello, o Dia Mun-
dial dos Cuidados Paliativos, sob o tema ”Meu cuidado, 
Meu conforto.” Por causa da pandemia, esta foi uma 
celebração reservada a doentes e profissionais da ins-
tituição, num ambiente caloroso e de fraternização. A 
ação, iniciou-se com a partilha pessoal, da diretora téc-

nica da Unidade Cuidados Paliativos, Dra. Claúdia Bueno, assim como 
da coordenadora da enfermagem, enfermeira Margarida Fernandes e 
de alguns doentes aí internados. Seguiu-se a inauguração de um qua-
dro alusivo à data, o qual foi realizado em equipa: profissionais e doen-
tes. Este momento foi abençoado com uma oração, conduzida por Frei 
Marcos Mendes, membro da administração d´O Poverello. Terminou de 
forma festiva com um cântico final, o qual foi entoado por todos.

A comemoração do DIA MUNDIAL DOS CUIDADOS PALIATIVOS, que 
se assinala anualmente no segundo sábado do mês de outubro é pro-
movida, a nível mundial, pela Worldwide Palliative Care Alliance (Aliança 
Mundial para os Cuidados Paliativos).

O objetivo consiste em aproveitar a ocasião para realçar a necessidade 
de acesso a estes cuidados e chamar a atenção para todas as pessoas 
que foram afetadas por uma doença incurável e/ou grave e com prog-
nóstico limitado, seja pessoalmente ou apoiando um ente querido.

A Unidade de Cuidados Paliativos d´O Poverello é uma das componen-
tes da Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Domus Frater-

nitas - Fundação de Solidariedade Social, que teve início das suas ativi-
dades em janeiro de 2012 e fica localizada em Braga. 

O Poverello é a única instituição do distrito de Braga que possui Unidade 
de Cuidados Paliativos inseridos na Rede Nacional. “Entendemos que 
seria muito melhor se tivéssemos mais oferta de camas, pois trata-se de 
um serviço muito sensível e de grande urgência para nossa sociedade.”

PROJETO PIONEIRO BIKE ATITUDE 
POTENCIA PRÁTICA DE TRIAL BIKE NOS 
BAIRROS DE BRAGA

O POVERELLO COMEMOROU O DIA 
MUNDIAL DOS CUIDADOS PALIATIVOS 

A
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oão Paulo Castro nasceu no Porto a 25 de maio de 1974, 
mas cresceu em Calvos, Póvoa de Lanhoso, aldeia sede 
da Banda Musical de Calvos e também do Grupo Musi-
cal Ritmo. Foi a convite do seu amigo Caló Freitas que 
viria a ter o seu primeiro projeto musical, durante sete 
anos. 

Através desta primeira experiência apaixonou-se por aquilo que é 
a magia de lidar diretamente com o público, que incluiu participa-
ções em espetáculos de música ao vivo, apresentação e animação 
de eventos de quiz, karaoke, apresentação de eventos musicais, des-
portivos, empresariais e desfiles de moda. Enquanto cantor, 
detentor de uma grande voz, é eclético nos estilos que apresenta, 
tendo uma tendência para sonoridades suaves e jazzísticas, apre-
sentando-se a solo ou fazendo-se acompanhar de músicos de exce-
lente qualidade. 

Pode vê-lo e ouvi-lo semanalmente no Meliá Braga Hotel & Spa, uma 
relação que conta 9 anos de muita música. Fundador, compositor e 
letrista do projeto “Three Dots and a Dash”, representa atualmente, 
na condição de Lead Singer, o grupo Ukapa. Em 2021 completará 25 
anos de palcos. Saiba mais dobre João Paulo Castro em:

Linkedin.com/in/castrojpaulo
Instagram.com/castrojpaulo
Facebook.com/jpaulocastro

oiserv, multi-instrumentista a quem já chamaram 
‘o homem-orquestra’ ou ‘banda de um homem só’, 
conta no seu currículo com o bem sucedido disco 
de estreia “One Hundred miles from thoughtles-
sness” [2008], o EP “A day in the day of the days” 
[2010], o galardoado “Almost Visible Orchestra” 

que foi distiguido como melhor disco de 2013 pela Sociedade Portu-
guesa de Autores e ainda em 2016 o longa-duração “00:00:00:00” 
que é descrito pelo músico lisboeta como “a banda sonora para um 
filme que ainda não existe, mas que talvez um dia venha a existir”.
Noiserv regressa em 2020 às edições discográficas com um trabalho 
escrito inteiramente em português. “Uma Palavra Começada Por N” 
assume um tom mais confessional que os registos anteriores e apro-
xima-se ainda mais do ouvinte através da sonoridade que sempre o 
caracterizou aliada à sua língua materna.Duração prevista: 1h15

JOÃO PAULO CASTRO 
PAIXÃO PELA MÚSICA PARA OUVIR NO 
MELIÁ BRAGA HOTEL & SPA

NOISERV
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SÁBADO | 21:30 |24 DE OUTUBRO | SALA PRINCIPAL
M6
10 €CARTÃO QUADRILÁTERO
5 €COMPRAR BILHETE RESERVAR BILHETE
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RODAPANORAMA, sediada na Avenida Cidade do 
Porto, celebra este ano o seu 8º aniversário e faz o 
convite a todos para conhecerem o seu percurso. 

Com orgulho no trabalho realizado, a RODAPA-
NORAMA enfrenta com resiliência e otimismo a 
conjuntura e incertezas vividas no mercado atual, 

continuando a ser um parceiro de negócios de confiança. Comemo-
rar mais um ano é comemorar o resultado de muito trabalho e de-
dicação; é o símbolo de toda uma evolução e crescimento desde o 
seu início.

Desde 2008, os sócios Teresa Jorge e Filipe Almendra estão ligados 
ao ramo automóvel através da empresa de revenda de pneus BR-
GTyre, Lda. Há 8 anos, investiram num novo projeto com o objeti-
vo de criar uma empresa especializada na indústria automóvel que 
prestasse um serviço rigoroso, completo e de qualidade aos clientes 
mais exigentes, surgindo assim a RODAPANORAMA.

Hoje, o espírito empreendedor, a entrega, o investimento contínuo e 
a aposta numa forte e bem estruturada equipa de técnicos especia-
lizados com mais de 20 anos de experiência e know-how, colocam a 

RODAPANORAMA na dianteira do seu setor.

Ao longo dos anos, a RODAPANORAMA tem vindo a reforçar o 
compromisso de estabelecer parcerias que servem os interesses dos 
seus clientes - Leaseplan, Arval, Primavera, Sporting Clube de Bra-
ga, Bosch, AFUM, Delphi, Fundo Social do Município de Braga, entre 
muitos outros – prestando um serviço com elevados padrões de qua-
lidade e com uma equipa qualificada. Durante este percurso, mais de 
75.000 viaturas beneficiaram dos serviços da RODAPANORAMA.

Acreditamos que o nosso sucesso está no esforço e qualidade com 
que executamos o nosso trabalho e na determinação com que abra-
çamos novos desafios. 

Por isso, defendemos que é imperativo que o cliente continue em 
primeiro lugar, que a resposta seja dada de forma rápida e eficaz, 
com responsabilidade ambiental e acompanhando a evolução do 
mercado automóvel.

O nosso obrigado a todos os nossos colaboradores, clientes, forne-
cedores, parceiros e amigos!

EMPRESA BRACARENSE 
RODAPANORAMA ASSINALA O
8º ANIVERSÁRIO

A
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epois da estreia mundial na Rampa Porca de Murça, 
em março, Ricardo Gomes voltou a pilotar o Tesla 
P100D EGT do Team Acrescentar, desta feita na em-
blemática Rampa Serra da Estrela, segunda prova 
do Campeonato de Portugal de Montanha. Piloto 
de Braga pôde mostrar a rapidez do inovador mo-

delo elétrico, mas foi afetado pelo sobreaquecimento das baterias. 
O Campeonato de Portugal de Montanha prosseguiu no belíssimo 
cenário da Covilhã, numa prova onde Ricardo Gomes pôde voltar a 
pilotar o Tesla do Team Acrescentar, sete meses depois da abertura 
da época, em Murça. O piloto bracarense, que em julho tinha conse-
guido duas vitórias na sua categoria na prova do Group 1 Portugal no 
Autódromo do Algarve, já conseguiu usar toda a capacidade do Tes-
la em algumas subidas, conseguido o tempo de 3m19,8s durante os 
treinos. Contudo, o sobreaquecimento das baterias viria a impedi-lo 
de completar toda a prova.

 “Em primeiro lugar, foi muito bom voltar a competir e principalmente 
num traçado tão espetacular como o da Serra da Estrela”, começou 
por referir Ricardo Gomes. “Vínhamos de um longo período sem 
pilotar o Tesla, pelas circunstâncias que todos conhecemos, mas 
na Covilhã já pude finalmente perceber a rapidez do carro quando 
usamos a capacidade máxima. O tempo de 3m19,8s nos treinos dei-
xava-nos relativamente próximos dos Porsche da categoria GT, que 

penso ser o nosso lugar natural no campeonato. Contudo, também 
percebemos que quando as temperaturas de funcionamento supe-
ravam os 130 graus Celsius, os sistemas do carro bloqueavam a en-
trega da potência máxima. Isso acabou por condicionar o nosso fim 
de semana. São aspetos a corrigir, mas que não invalidam um balan-
ço globalmente positivo”, afirmou o versátil piloto bracarense, que 
terminou no 14.º lugar entre os concorrentes do CPM.

epois da vitória em Murça, José Correia (Osella) re-
forçou o comando do Campeonato de Portugal de 
Montanha com o 2.º lugar da geral na Rampa Serra 
da Estrela – Covilhã, saindo novamente vencedor 
entre os pilotos que pontuam para o campeonato. 
No regresso à competição, Gabriela Correia também 

levou o SEAT da JC Group Racing Team ao pódio na categoria Tu-
rismos. Depois da paragem de sete meses motivada pela pandemia 
mundial de COVID-19, o Campeonato de Portugal de Montanha re-
gressou nas belas paisagens da Covilhã, onde José Correia deu mais 
um passo em frente na luta pelo título absoluto. Depois de ter supe-
rado um problema na bateria do seu Osella no sábado, o piloto de 
Braga voltou ao seu ritmo habitual no domingo e garantiu o 2.º lugar 
da geral e a vitória entre os concorrentes inscritos no CPM. “Foi um 
fim de semana positivo, que terminou com um resultado importan-
te para o nosso campeonato. Tivemos de superar alguns problemas 
no carro, mas depois penso que conseguimos bons tempos nas duas 
subidas de prova de domingo, o que nos permitiu voltar a lutar pela 
vitória numa rampa bonita e exigente”, referiu José Correia, cada vez 
mais líder no campeonato.

Gabriela Correia, de apenas 19 anos, nem parecia estar sem competir 
há vários meses, voltando a mostrar a sua classe na Covilhã. A jovem 
piloto bracarense, que utiliza uma SEAT León Mk3 mais antigo do 

que a da concorrência direta, conseguiu o 3.º lugar dos Turismos e o 
top 10 da geral absoluta. “Foi a minha terceira Rampa Serra da Estrela 
e realmente é um traçado de que gosto muito, por ser tão técnico 
e difícil de decorar. Correu tudo bem e penso que, neste momento, 
este é o nosso lugar natural nos Turismos, por isso fiquei muito con-
tente por regressar ao campeonato com um pódio”, afirmou a popu-
lar Gabriela Correia.

RICARDO GOMES COM BALANÇO 
POSITIVO NA RAMPA SERRA DA ESTRELA

JOSÉ CORREIA REFORÇA LIDERANÇA NO 
CAMPEONATO DE PORTUGAL DE MONTANHA

D

D



m pleno Outubro de 2020, penso que a 
grande maioria das pessoas sabe como 
toda a indústria têxtil e da moda sobre-
carrega o planeta, como as roupas baratas 
disponíveis globalmente só o são graças 
a fenómenos de crueldade humana in-
dizível, como o ritmo aluciante de toda a 

máquina criativa provoca uma cada vez maior ausência 
de peças especiais e realmente bem feitas, e de como 
toda esta velocidade e escala levaram à acumulação de 
quantidades absurdas de stocks que, neste momento, os 
gigantes do fast fashion se esforçam violentamente para 
escoar das lojas e armazéns. 

Se alguma coisa temos que agradecer à pandemia, é o 
facto de ter carregado no travão e obrigado todos a pa-
rar e repensar o modus operandi do ecossistema criati-
vo e produtivo. Obrigou também a grande maioria dos 
consumidores a refrear dramaticamente o consumo. A 
recessão mundial e a perda global de poder de compra 
irão, no seu conjunto, provocar uma inevitável retração 
no consumo de roupa. Vejo nisto uma oportunidade fun-
damental para nos tornarmos consumidores mais aten-
tos, alimentando os ciclos de moda sustentável, ecológi-
ca, consciente.

Há não muitas décadas, muitas pessoas sabiam costu-
rar, remendar, arranjar. Ou conheciam quem soubesse a 
umas portas ao lado. Rapidamente, e a par da escalada 
do fast fashion, fomo-nos distanciando da nossa rou-
pa. Deixamos de compreender como é feita uma peça, 
a quantidade de operações de costura que envolve, o 
tempo que demora a executar. Deixamos de valorizar um 
bom forro e acabamentos, de conhecer a diferença en-
tre tecidos. Passamos a ter muitas peças do mesmo tipo 

e a descartá-las mal apresentassem algum problema ou, 
simplesmente, nos aborrecêssemos dela. 

O distanciamento foi tal que, durante anos, não soube-
mos quem fazia as nossas roupas, inebriados pela pos-
sibilidade de aquisição a preços tão baixos. Só há muito 
pouco tempo se ergueu uma bandeira vermelha sobre o 
assunto: a tua roupa é feita do outro lado do mundo, a tro-
co de escravatura moderna, trabalho infantil, exploração 
sexual. E já não é só a roupa barata. Praticamente toda a 
indústria é cúmplice e conivente com esta realidade.

5 COISAS que podes fazer para travar todo 
este ciclo de injustiça e insanidade:

1.  Antes de qualquer coisa, arruma seriamente o teu ar-
mário. Avalia se serve todos os teus propósitos e papéis 
de vida, diagnostica possíveis lacunas, põe de lado o que 
está em excesso, vê se há algo de que precises e planeia 
futuras compras, reduzindo esta alínea ao mínimo.

2.  Liberta espaço, pendurando tudo o que não precisas 
e esteja em bom estado. Convida amigos e deixa-os levar 
o que quiserem. Doa o resto, ou vende no EBay ou OLX. 
Tudo o que não estiver em bom estado (muito desgas-
tado, desemparelhado ou irrecuperável), põe em sacos 
e entrega num balcão que tenha campanhas de recolha 
de resíduos têxteis. A H&M, por exemplo, dá-te vales de 
5€ por cada saco de roupa que lhes entregues.

3.  Este é um passo que muitas pessoas saltam e é uma 
pena: pega em peças de que gostes mas não estejam 
perfeitas e manda arranjar. É surpreendente a quanti-
dade de roupa que temos e que pode ser arranjada ou 
transformada, voltando a circulação e evitando novas 
compras. Toda a gente deveria ter o número de telefone 
de uma costureira e de um sapateiro de confiança. Para 
além de serem pessoas extremamente talentosas e artís-
ticas, podem ajudar-te a poupar muito dinheiro.

4.  Reaprende a comprar peças especiais, que sejam úni-
cas, bem feitas, que adores e que durem muito tempo. 
Elege marcas e design locais. Investe em peças de pro-
jetos que usem materiais ecológicos e procedimentos 
sustentáveis. Acima de tudo, apoia marcas que renovem 
as economias locais e tratem os seus trabalhadores de 
forma justa, para que possam ter dignidade, segurança, 
felicidade no trabalho e um propósito de vida.

5.  Considera uma avença mensal ou anual com um sty-
list. O styling em si abarca todas estas operações, com 
o acréscimo de o stylist ser um companheiro que vai 
ajudar-te a coordenar tudo o que já tens, a diagnosticar 
possíveis problemas, comprar de forma muito mais es-
tratégica, a planear os teus outfits de acordo com os teus 
objetivos e a usar a roupa como veículo da tua expressão 
pessoal e profissional.

Nenhum de nós irá salvar o Planeta sozinho, ou num dia. 
Temos que fazer alguma coisa, a cada dia, cada um de 
nós. 

Na foto, casaco em pêlo sintético Embrace Inc. desenha-
do a lápis de cor, executado artesanalmente, forrado a 
seda e feito à mão, em Portugal.

TENDÊNCIA 
CONSCIÊNCIA

E
CÂNDIDA PINTO
Designer de moda, stylist e 
criadora da marca Embrace 
Inc., estudou entre Braga, Vie-
na e Berlim. Foi colaborado-
ra da ELLE alemã e da ELLE 
portuguesa, especializou-se 
posteriormente em Moda, 
Costura e Costura Avançada. 
Tem formação complementar 
em Tecnologias da Informação 
e da Comunicação e E-Com-
merce. É coordenadora da área 
de Moda da Revista Sim, bem 
como de equipas de produção 
de moda. A sua marca Embrace 
Inc. tem vestido diversas figu-
ras públicas para eventos de 
relevo, como MTV Red Carpet 
Awards e Globos de Ouro.

www.facebook.com/embrace.inc

www.instagram.com/embrace_inc

candida.mctp@gmail.com
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Ou como (ainda) podes (tentar) salvar o mundo, começando no teu armário.
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APOCALYPSE
NOW 1

Com o mundo à beira do abismo, 
o ser humano tem a oportunidade 
única de expressar-se exatamente 
como é: esotérico, supersticioso, 
futurista (o novo otimista), pode-
roso, perplexo ou cético. A Moda 
tem essa magia e poder.  Estru-
turas, volumes, dramatismo e fe-
tichismo – esta estação fria terá 
de tudo um pouco na expressão 
desta (já não tão) nova e estranha 
realidade.
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A QUALIDADE TEM UM NOME!

Com uma história de vários anos no mercado do têxtil-
lar, desde as toalhas à roupa de cama, passando pelas 
tapeçarias e artigos de decoração, os espaços Algodão 
& Companhia acompanham as famílias que procuram 
qualidade, variedade e durabilidade em artigos de fabrico 
100% nacional. O design é outro dos fatores chave que 
fazem dos nossos espaços paragem obrigatória para 
decorar a sua casa: aqui, vai encontrar aquilo que procura, 

porque a nossa equipa cria uma coleção para cada estação 
com uma paleta de cores e estilo que serve o cliente que 
procura linhas mais arrojadas, mais simples ou tradicionais.
Nos pormenores e linhas de cada peça tentamos oferecer 
uma nova possibilidade, um novo conceito, uma nova 
proposta para si, criando espaços nas nossas lojas que lhe 
permita visualizar o resultado final.
Estamos aqui para a(o) ajudar a mudar a sua casa!



BRAGA (CAPELISTAS)
Rua dos Capelistas - 28
4700-307 Braga
253 059 830

BRAGA (MINHO CENTER)
C. C. Minho Center - Loja 21
4715-149 Braga
253 260 119

BARCELOS
Av. Alcaides de Faria - 439 D
4750-106 Barcelos
253 824 420

geral@algodaoecompanhia.pt
www.algodaoecompanhia.pt
facebook.com/algodaocompanhia
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THE
MATRIX 2

Ano após ano, as mensagens na 
passerelle são claras: a realida-
de é ilusão, o caminho do amor é 
semelhante ao da loucura, e o ser 
humano tem dificuldade em en-
contrar equilíbrio com o seu meio 
ambiente. Resta escolher o outfit 
correto para tanta insanidade, em 
metalizados, pele em look total, 
veludos escuros, vestidos maxi e 
visuais hardcore.
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COCOON
3
Como se ainda fôssemos a tempo 
de nos redimir, várias foram as ca-
sas que propuseram visuais casu-
lo, como habitáculos solitários de 
uma cultura ainda pouco ou nada 
desconfinada, marcadamente in-
dividual e protecionista. Ventos 
que já sopravam na viragem do 
ano e que a Moda, como é habi-
tual, já antevia, mesmo antes de o 
mundo ter caído sobre as nossas 
cabeças. Toda a gente sabe como 
é vital um agasalho em dias de for-
te ventania.
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THE EYE OF
THE STORM4

Resta-nos refletir acerca da per-
tinência ou não da Moda em 
tempos de calamidade, e em que 
identidade assumimos em pleno 
olho do furacão. Tempos como os 
que vivemos pedem que cada um 
assuma claramente o papel que 
quer desempenhar. Desenha-se 
uma nova feminilidade, mais ou 
menos adulta, mas sempre asser-
tiva e fundamentalmente livre. Em 
looks totais ou peças separadas, o 
ar do tempo é de ecletismo e fan-
tasia, com um flair de armadura 
em que até os folhos e as franjas 
têm a sua dureza.
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