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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

stá prestes a acabar 2020, o ano em que parece que tudo é possível. Nas 
nossas memórias perdurará, por muitos anos, tudo isto que aconteceu 
até agora e que, no ano passado, por esta altura nos pareceria descabido, 
quase resultado de um qualquer roteiro cinematográfico de fraca cate-
goria. 

Os dados disponíveis, que indicam uma quebra nos casos, e a descober-
ta da vacina que, tanto quanto se sabe, tem uma eficácia suficiente para 
poder ser administrada e poucos ou nenhuns efeitos secundários, levam 
a crer que 2021 será um ano de retoma. Não à vida que tínhamos antes, 
que essa não volta, mas a algo mais aproximado, porque a segurança e a 
higiene passarão a estar presentes no dia-a-dia dos cidadãos e das em-
presas como nunca estiveram até aqui.

É tempo de olhar para o futuro e para um tempo novo; para uma nova 
forma de pensar prioridades e definir objetivos. Se há coisa que a pande-
mia mostrou foi que, de um momento para o outro e no espaço de algu-
mas semanas, uma doença atingiu proporções globais e que as nossas 
ações interferem mais na vida dos outros que aquilo que gostaríamos. E 
demonstrou que, nem sempre, valorizamos os nossos serviços de saúde, 
os nossos bombeiros, os nossos polícias; as pessoas que trabalham nos 
supermercados e os agricultores; os farmacêuticos e o pessoal das en-
tregas; os professores e todos aqueles que, de uma forma solidária, dão 
do seu tempo para ajudar quem mais precisa. 

Fruto do cansaço e alguma impaciência de uma situação que, além de 
global, está a demorar a ser controlada, nota-se um crescente extremis-
mo nas posições em relação à pandemia que, apesar de compreensível, 
não pode ser aceitável. Nem da parte dos obcecados com a doença, que 
tentam encontrar mortos e doentes em cada esquina, como dos nega-
cionistas, que acreditam que isto faz parte de uma plano para nos con-
trolar, para controlar a economia e outras teorias da conspiração. Há uma 
doença que tem um potencial de infeção acima da média, cujos efeitos, 
dependendo da carga vírica, podem ser graves, como acontece com ou-
tras doenças. É científico e inegável. Cabe-nos fazer a nossa parte, com 
responsabilidade, mas sem alarmismos. 2021 é já ali.

Se nunca foi a um mercado, devia experimentar. Não só porque ajuda a 
economia local, já que os comerciantes são, na grande maioria, da região 
onde está instalado, mas também porque se encontra muita qualidade a 
preços excelentes e a experiência é impagável. O novo mercado de Bra-
ga, batizado de Praça, valoriza um setor que não baseia a sua atividade 
na investigação científica para obter o máximo de lucro possível, mas sim 
no conhecimento ancestral, que passou de geração, para obter a má-
xima qualidade a favor do cliente. Curiosamente, a sensação que fica é 
que se desvaloriza a segunda em detrimento da primeira, o que não faz 
qualquer sentido.

Basta fazer um zapping na televisão e perceber onde os grandes chefes 
e cozinheiros vão comprar os seus alimentos. Exatamente, nos mercados 
das cidades onde vivem. 

Acredite: não é por acaso.

FELIZ NATAL E UM 2021 CHEIO DE COISAS BOAS

Juntos vamos conseguir! A Revista Sim vai continuar a estar ao seu lado, 
como até agora. E, este ano, mais que em qualquer outro, fazemos votos 
para que tenha um Natal perto de quem mais ama, dentro das disposi-
ções de segurança e higiene definidas pelas autoridades, e que 2021 seja 
o ano da esperança. São os votos de toda a equipa da Revista Sim.

2021, RÁPIDO, POR FAVOR!

E
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stá patente na Casa dos Crivos, até dia 24 de Janeiro de 2021, 
uma exposição coletiva de artes plásticas e visuais no âmbito do 
programa ACTUM – Convocatória Aberta de projetos artísticos 
2020. Segundo Lídia Dias, vereadora da Cultura, esta exposição 
em pleno mês de Dezembro é fruto do ´tempo particular que vi-
vemos´. “Também para os artistas este é um período de diferen-
tes vicissitudes e dificuldades. Esta iniciativa foi uma forma de 

fomentar a criação e de lhes transmitir esperança e motivação para expres-
sarem a sua arte”, disse.

A mostra traduz o processo de criação artística individual das vinte e três 
propostas multidisciplinares selecionadas da ´Medida 2 – Artes Plásticas e Vi-

suais’ do ACTUM, que tiveram como intuito principal a reflexão e a conceção 
sobre o estado do mundo e o momento que experienciamos individualmente 
e como sociedade. Uma reflexão sobre o presente mas que, sobretudo, ajuda 
a antecipar o futuro.

As obras produzidas abarcam diferentes domínios (pintura, escultura, ins-
talação, desenho, vídeo e fotografia) e estão integradas nesta exposição e 
numa plataforma de arte online, contando com o apoio zet gallery e curadoria 
de Helena Mendes Pereira, diretora-geral e curadora da zet gallery. Durante a 
sua exibição, as obras poderão ser vendidas sem qualquer contrapartida mo-
netária para o Município de Braga ou para a zet gallery.

ACTUM TRANSMITIU ´ESPERANÇA 
E MOTIVAÇÃO´ NUM PERÍODO DE 
DIFICULDADES PARA OS ARTISTAS

E
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novo Parque Infantil do Santuário do Sameiro, em Braga, 
uma homenagem a José Domingos Pimenta Correia Fer-
nandes, de 52 anos, autista profundo, foi inaugurado sim-
bolicamente no dia 8 de Dezembro, dia da solenidade da 
Imaculada Conceição de Maria, e à qual a família Correia 
Fernandes tem grande devoção. 

A inauguração contou a presença do pai, José Correia Fernandes, contou, 
resumidamente, a experiência de ter um filho autista. “Ele não fala, não vê, 
não ouve. A condição dele agravou-se progressivamente na infância e obriga 
a que esteja constantemente acompanhado, seja a mãe, as irmãs ou a cuida-
dora, Emília Oliveira. Tentámos tudo, fez sete operações, mas foi impossível 
reverter a situação. Este parque é uma homenagem ao meu filho, que não 
pôde brincar, mas queremos que outras crianças, independentemente das 
suas limitações possam brincar aqui. Por isso, criámos um parque totalmente 
adaptado”, referiu José Correia Fernandes, conhecido empresário das em-
presas O Setenta, Perfilnorte e Colaborante.

Na inauguração, esteve presente o Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Orti-
ga, que destacou o contributo dos fiéis para a criação e desenvolvimento dos 
Santuários, um pouco por todo o país: “Os santuários cresceram à volta de 
uma imagem, no caso, a Senhora do Sameiro, mas apenas ficam completos 
com os espaços adjacentes, como é o caso deste novo parque. As pessoas 
procuram os santuários para rezar, mas também para conviverem. Para as 

obras que têm sido feitas, é imprescindível o contributo de empresas e par-
ticulares. Digo mais: das esmolas de todos, porque não podemos ter medo 
das palavras. O conjunto de todas as contribuições permitem o esplendor e a 
beleza que encontramos aqui, no Santuário do Sameiro. Destaco o benfeitor 
José Correia Fernandes por todo o apoio que tem dado à confraria, desde há 
muitos anos. Este parque infantil, que tem uma homenagem ao seu filho, é 
mais um exemplo disso”, referiu D. Jorge Ortiga.

João Paulo Abreu, presidente da Confraria do Sameiro, agradeceu, também, 
o apoio recebido em mais uma obra feita com a colaboração de muitas ins-
tituições e benfeitores. “A confraria não tem rendimentos que lhe permitam 
manter todo este património, quer o arbóreo, quer o edificado, e ainda todo 
o serviço que presta às pessoas. O contributo de todos os fiéis e instituições 
que connosco colaboram é condição sine qua non para subsistir. Registo a 
generosidade de todos. Hoje [dia 8 de Dezembro] é o dia do Sameiro por ex-
celência, que surgiu para celebrar o Dogma da Imaculada Conceição e, por 
isso, é a data ideal para grandes inaugurações”, congratulou-se o responsá-
vel. Também o vereador da Câmara Municipal de Braga, Altino Bessa, des-
tacou o papel dos benfeitores, mas também da Igreja: “É impossível pensar 
numa cidade como a nossa sem a contribuição da Igreja na preservação do 
património. O trabalho que se tem feito ao longo das décadas é assinalável”, 
elogiou o vereador do ambiente e turismo.

NOVO PARQUE JOSÉ DOMINGOS 
PIMENTA CORREIA FERNANDES

O

Um espaço ao serviço de todas as crianças e famílias
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ascido no dia do pai de 1968, José Domingos Pimenta Correia 
Fernandes é o quarto irmão, depois de Cândida, Fátima e Tere-
sa. Cedo, os pais, José Correia Fernandes e Angelina Pimenta, 
perceberam que o bebé não registava os níveis de crescimento 
e desenvolvimento desejáveis, à medida que os meses passa-
vam, e começaram à procura de respostas. Várias operações 

depois, não foi possível reverter os graves efeitos que o autismo provocou. “Para o 
nosso pai, ele será a eterna criança. A simbologia deste parque tem a ver com a di-
ficuldade que sempre tivemos para ele brincar, a sociedade não estava preparada 
para responder a uma criança assim há 50 anos. Ele nasceu a ver mas foi perdendo, 
apesar das sete cirurgias, e acabou por desenvolver outras capacidades, como o 
olfato e o tato. Ele consegue ter alguma autonomia: vai à casa de banho, faz algu-
mas refeições sozinho, mas há outras situações que temos de ser nós a ajudar”, 
conta a irmã Fátima Fernandes.

Há 50 anos, nos anos 70, pouco ou nada se sabia sobre o autismo. Hoje, tudo mu-
dou; evoluiu-se imenso nessa área a já há um conjunto de tratamentos e terapias, 
como a terapia da fala, terapia ocupacional, terapias de aprendizagem, que conse-
guem, em certa medida, retardar os efeitos nefastos da doença. “Dantes, dizia-se 
que o Autismo não se poderia contrariar, mas hoje já se sabe isso não será total-
mente verdade. Acredito que, se o meu irmão nascesse nos dias de hoje, teria uma 
vida muito mais independente e com mais qualidade. Outro exemplo é a medica-
ção, que hoje é mais de acordo com as necessidades de uma pessoa com autismo. 
O que se dava a uma criança com este problema há 40 ou 50 anos eram calman-
tes. O autista é uma pessoa com um sistema nervoso diferente e acreditava-se que 
era a melhor medicação possível”, explicam Teresa e Cândida Fernandes.

O desejo da família é que este parque permita a todos as crianças que, infelizmen-
te, nasceram com este e outros problemas, possam ter um pouco mais de felicida-
de e humanidade. 

N

JOSÉ DOMINGOS PIMENTA CORREIA FERNANDES 

FALTA DE TRATAMENTOS E TERAPIAS 
DIRECIONADOS PARA O AUTISMO ERA A 
REALIDADE HÁ QUASE 50 ANOS





A HISTÓRIA QUE COMEÇA AGORA!
Toda a reconstrução do edifício, um processo que durou mais de dois anos, foi pensada para 
uma finalidade: proporcionar aos bracarenses um espaço de moda amplo, com uma oferta 
diferenciadora e marcas que se destacam. O espírito jovem e urbano que está inscrito no ADN 
Urban Project está presente em cada zona, numa simbiose perfeita entre passado e presente.
Nas marcas exclusivas, destacam-se Karl Lagerfeld, Aniye By, My Twin, Barbour, Scotch & 
Soda ou Armani Exchange, entre muitas outras. 

Brevemente, e assim que as condições de saúde pública permitirem, a Urban Project 
apresentará uma nova faceta deste projeto!

Urban Project Avenida Central, a moda e a história num só espaço!

É um dos edifícios mais bonitos da 
cidade e recebeu, recentemente, uma 
reabilitação que demonstra bem como 
é possível conjugar espaço destinado 
a atividade comercial e preservação do 
acervo histórico ‘in situ’.

Depois do início das obras, foram 
encontrados vestígios não só da 
presença Romana, como da antiga 
delimitação da muralha da cidade, que 
avançou e recuou ao longo dos séculos. 
Este trabalho de contextualização 
histórica foi feita em toda a loja e 
está aberto ao público. O trabalho 
de recuperação e musealização foi 
feito em parceria com a Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, 
encontrando-se vários objetos durante 
as escavações, curiosamente, algumas 
ligadas à moda (pulseiras), a atual 
finalidade deste espaço. 

O espaço onde se situa hoje a loja 
Urban Project teve várias finalidades 
ao longo dos séculos, até porque 
era ali que passava a Via Nova, uma 
importante rota que ligava Bracara 
Augusta (Braga) a Asturica Augusta 
(atualmente, Astorga, em Espanha). Na 
Idade Média, no início do século XIV, 
construiu-se ali uma das paredes do 
castelo que fechou a zona urbana da 
cidade, evoluindo ao longo dos anos até 
chegar à configuração e função que tem 
hoje em dia: um espaço comercial. É, 
também, uma parte importante daquilo 
que conhecemos hoje como ‘Arcada’, 
porque na reconstrução toda a fachada 
histórica foi preservada. 

LOJA COM HISTÓRIA



up.urbanproject urbanproject_ info@urbanprojectstore.com
www.urbanprojectstore.com (Loja Online)

LOJAS:
Braga
Braga Parque
253 278 267

Porto
Mar shopping
229 961 492

Guimarães
Guimarães Shopping
253 408 542

Póvoa de Lanhoso
253 632 575

Caldas das Taipas
253 472 497

Praça da República, 1
4710-328 Braga´
924 460 770



Município de Braga distribuiu medalhas de mérito muni-
cipais a várias entidades e personalidades que se notabi-
lizaram pelos seus feitos cívicos ou méritos pessoais. No 
total, foram 58 as medalhas de mérito atribuídas no dia 
9 de Dezembro, numa cerimónia que decorreu no Altice 
Forum Braga. Este ano, devido às medidas restritivas em 
virtude da pandemia de Convid-19, a cerimónia não se 

realizou no dia de S. Geraldo (5 de Dezembro), padroeiro da Cidade, como 
costuma acontecer.

A medalha de Grau Honra foi atribuída ao Hospital de Braga; a medalha de 
Grau Ouro foi entregue a Domingos Macedo Barbosa, Fernando Monteiro 
(póstumo), Francisco de Carvalho Guerra, Jaime Lemos (a título póstumo), 
João Aguiar Campos, João Duque, José da Cruz Vilaça, José Teixeira, Lars 
Montelius, Nuno Sousa, Pedro Rodrigues (a título póstumo), Rui L. Reis e Rui 
Vieira de Castro. A medalha de Grau Ouro foi também atribuída a diferen-
tes instituições da Cidade: a Associação de Futebol de Braga, a Cachapuz, a 
Chapelaria Machado, a Confraria do Bom Jesus do Monte, o Correio do Mi-
nho, as Frigideiras do Cantinho, o Grupo Casais, o Instituto Monsenhor Airo-

sa, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, a Irmandade de Santa Cruz, o 
Mercado São João e o Museu dos Biscaínhos.  

A medalha de Grau Prata foi atribuída a Adriano Cerqueira (a título póstu-
mo), Altino do Tojal (a título póstumo), António Araújo, Eduardo José Gomes 
Camaselle Mendez ´Dito´ (a título póstumo), Eduardo Pires de Oliveira, Eli-
sa Lessa, Elisabete Matos, Elísio Araújo, Fernando Jorge (a título póstumo), 
Helena Pina Vaz, Hugo Delgado (colaborador da Revista SIM), Jerónimo Fer-
nandes (a título póstumo), Joana Azevedo, Jorge Amado, Jorge Cruz, José 
Delgado (a título póstumo), José Miguel Braga, Luís Macedo, Maria Torcato 
Batista, Mariana Machado, Mário Silva e Pedro Morgado.   

O Município de Braga atribuiu a medalha de Grau Prata àAssociação Por-
tuguesa de Deficientes – Delegação de Braga, o Banco Alimentar Contra a 
Fome de Braga, o CAB – Centro Académico de Braga, a Centésima Página, 
a FAJUB – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga, o Grupo 
Folclórico S. João Batista de Nogueira, a Labina – Fundição Injetada, Lda, a 
Liga Portuguesa Contra o Cancro – Delegação de Braga a RUM - Rádio Uni-
versitária do Minho e o Tin.Bra foram também homenageadas pela Autarquia 
Bracarense. 

BRAGA HONRA MÉRITO INDIVIDUAL
E COLETIVO 

O
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Dezenas de comerciantes levantam-se 
todos os dias, bem cedo, para que às 7h 
da manhã toda a banca esteja prepara-
da para os ‘fregueses’. “Vamos à Praça!”, 
agora faz mais sentido que nunca. Hoje 
o mercado municipal de Braga é mais 
que um local de compra e venda de 
bens alimentares, plantas ou animais; 
é uma comunidade dentro de uma co-
munidade, que compete saudavelmen-
te entre si para ver quem tem o melhor, 
mais fresco e mais saboroso, benefi-
ciando quem compra. Uma cidade cos-
mopolita como Braga quer ser precisa 
de um espaço assim. E já tem.
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pós quase dois anos de requalificação, o renovado mercado 
de Braga, agora denominado ‘Praça’, abriu ao público e foi ofi-
cialmente inaugurado. “Este não é o mercado velho em insta-
lações novas, mas um espaço com toda a modernidade, mais 
organizado e com todas as valências necessárias. Optámos 
por não reservar mais que 20% de espaço para restauração, 

ao contrário do que aconteceu na remodelação de outros mercados em outras 
cidades, porque quisemos manter a essência de um mercado de frescos”, referiu 
Olga Pereira, vereadora da Gestão e Conservação de Equipamentos Municipais. 
“A Praça representa uma nova centralidade para a cidade, capaz de responder 
aos desafios do futuro e preparado para o nível de exigência do cliente atual”.

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, definiu esta obra 
como prioritária para a cidade. “Não poderíamos deixar morrer o mercado, mas 
se não fizéssemos nada era esse o risco que correríamos. É um equipamento ab-

solutamente fundamental e icónico para Braga. Esta obra é uma mais-valia para 
a cidade, no entanto, tudo isto só faz sentido com as pessoas que trabalham aqui: 
os que já trabalhavam e os novos comerciantes que se juntaram a nós depois de 
perceber o potencial da Praça”, defendeu, acrescentando: “Quero deixar uma 
palavra de agradecimento a todos os que estiveram envolvidos neste projeto, 
que cumpriu tudo aquilo que foi delineado desde o início, quando, em 2014, lan-
çámos um concurso de ideias”.

Com um investimento de 6 milhões de euros, aos quais se juntam 500 mil em 
equipamentos, o projeto de arquitetura foi desenvolvido pelos arquitetos Luís 
Santos e Rui Araújo, da APTO – arquitetura, a construção esteve a cargo da Cos-
teira SA e a Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra foi da responsa-
bilidade da Tabique, todas elas empresas bracarenses e lideradas por bracaren-
ses, um facto destacado por Ricardo Rio durante a inauguração oficial.

NOVO MERCADO MUNICIPAL - ‘PRAÇA’

A

Uma requalificação que cria uma nova centralidade
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m Outubro de 2014, os Arquitetos Luís Santos e Rui Araújo ven-
ceram o concurso de ideias para o Mercado Municipal (na altura, 
também fazia parte do grupo o arquiteto Rui Machado). “Em rela-
ção a essa altura, sendo apenas uma ideia e não um projeto, hou-
ve muita coisa que mantivemos no desenho final. Só demonstra o 
quão pragmática era a nossa proposta. Fizemos vários inquéritos 

a comerciantes e a compradores, que nos permitiu chegar à ideia que apresentá-
mos. Naturalmente, era apenas um esboço, mas que deu boas linha orientadoras 
para aquilo que vemos hoje”, explica Luís Santos, que desenvolveu o projeto de 
arquitetura da Praça em conjunto com Rui Araújo, ambos do gabinete APTO – Ar-
quitetura.

Mais tarde, surgiu o convite oficial para desenvolver a ideia inicial e transformá-la 
num projeto para o Mercado. “Sentimos que se criou uma relação win-win para 
ambas as partes. A Câmara Municipal, porque ficou com um projeto feito por al-
guém que está por dentro da realidade do mercado e da cidade, que já tinha estu-
dado muito todas as variáveis, conseguindo atingir os objetivos propostos; e para 
nós, porque conseguimos ter uma grande oportunidade no início de carreira”, as-
seguram os arquitetos.

As dificuldades encontradas

Num edifício com tantas lacunas e com a necessidade de recuperar o edificado, a 
dificuldade principal, para Rui Araújo, foi “conseguir desenvolver um projeto que 
tivesse uma organização unificada. Como ideia, é fácil de pensar; mas a execução 
é complexa, nas partes que não estão visíveis ao público, como são exemplo as 
cargas e descargas ou os compartimentos de apoio. Foi um desafio muito grande. 
Tentámos passar uma ideia de simplicidade, embora soubéssemos que o desenho 
e a execução não seriam fáceis. A começar pelo chão, as bancas – cada uma tem 
um desenho próprio e uma adaptação própria de fixação ao chão; a cobertura foi 
muito trabalhada, implicando muito estudo ao longo dos meses de preparação do 
projeto”. 

O formato da zona central, quase em anfiteatro, implicou “conciliar rampas e pata-
mares, com a questão ergonómica do vendedor: da altura da banca, da exibição do 
produto, da perspetiva do comprador… todo este trabalho exigiu muita tentativa e 
erro até chegarmos à solução final”, garante Luís Santos, que acrescentou: “Uma 
das caraterísticas que queríamos resolver no antigo mercado é que tinha várias pla-
taformas, em níveis diferentes. E, como não havia uma cobertura, os comerciantes 
tinha de se proteger com toldos, guarda-sóis... Isso ‘fragmentava’ a visão que tinha 
quem entrava no Mercado. Nós decidimos criar a praça, ‘virando’ tudo para o inte-
rior. Ou seja, todos os comerciantes estão virados para a praça, uniformizando todo 
o espaço e eliminando esses níveis”. Rui acrescenta: “Quando entramos temos 
logo uma perceção de onde está tudo o que preciso comprar, o comerciante onde 
costumo ir e consigo orientar-se no espaço de forma simples e fácil”.

DEVOLVER A ‘PRAÇA’ À CIDADE

E
Luís Santos e Rui Araújo foram os arquitetos responsáveis pelo projeto
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A cobertura que tem 
muita ciência por detrás
No concurso de ideias, havia uma sugestão para a cobertura, 
mas não estava totalmente decidido que materiais usar ou de 
que forma seria feita a sustentação. “Ao longo de todo o pro-
cesso, fomos trabalhando o telhado com uma empresa de São 
João da Madeira, a DIGITALAB, que nos auxiliou a desenvol-
ver aquela cobertura, através de um programa de parametri-
zação. Há muita ciência e desenvolvimento no telhado”, conta 
Rui Araújo. Porquê? Luís responde: “Foi criado um algoritmo 
calculado através de diferentes parâmetros: a malha estru-
tural do edifício, os pontos onde apoiam os pilares; as alturas 
mínimas e máximas das treliças que suportam a cobertura; a 
normalização de vidros tipo para haver uma estandardização; 
e os tamanhos da madeiras. São muitos fatores que são tidos 
em conta para chegarmos à cobertura que está lá.”. Rui acres-
centa: “O estudo para chegarmos a esta forma geométrica da 
madeira teve em conta a questão estética, sem dúvida, mas 
também a componente funcional da construção, a cargo da 
Costeira SA, que deveria ser a mais simplificada possível. Não 
são peças maciças, mas sim várias partes que encaixam umas 
nas outras. O nosso estudo chegou ao pormenor de analisar 
qual a medida máxima de cada um destes módulos de madei-
ra e as medidas do meio de transporte - porque estas madei-
ras vêm todas dos países nórdicos – para conseguirmos obter 
o melhor resultado possível na instalação”. 

A madeira chama-se Cross-Laminated Timber (CLT), em por-
tuguês livre, madeira laminada cruzada, em que várias ‘lame-
las’ de madeira são coladas em direções opostas para garantir 
maior resistência. E a escolha permitiu, além da beleza estéti-
ca e do conforto, que a zona central tivesse o máximo de área 
livre, exatamente, como uma praça.A cobertura tem abertu-
ras laterais, para permitir a circulação de ar, evitando gastos 
adicionais em sistemas de ventilação, desenfumagem e ar 
condicionado, que iriam encarecer sobremaneira a obra e a 
manutenção do espaço. “Assumimos a Praça como um espa-
ço exterior coberto, para evitar esse custo”, refere Luís Santos.

Mais que um mercado, 
um novo polo de 
atração
O nome não foi pensado por ninguém, 
apenas assumido. “As pessoas sempre 
chamaram praça ao mercado, que foi o 
nome que escolhemos desde o concurso 
de ideias. É o nome óbvio para as pessoas 
que são de cá”, contam. 

Uma Praça totalmente preparada para o 
futuro era um dos objetivos, mas também 
deve ser pensada numa perspetiva de usu-
fruto pela população.
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“Os bracarenses sempre viveram muito o mer-
cado Quisemos valorizar esse sentimento de 
pertença, essa ligação forte, devolvendo o 
mercado à cidade e às novas gerações, que 
se preocupam com as questões da ecologia e 
sustentabilidade. Para isso, é importante que 
se consuma mais produtos frescos locais, que 
é a atividade do mercado, por excelência. Está 
implícita uma ideia de transição de conheci-
mento, das pessoas que sempre trabalharam 
no mercado para as pessoas mais jovens, que 
vão, com certeza, valorizar cada vez mais os 
produtos pela origem, pela ausência de quími-
cos na produção e pela genuinidade. A Praça 
deve ter essa ambição, de ser suficientemente 
interessante para os mais jovens”, afirma Luís. 

Rui confirma: “A hasta pública foi um sucesso, 
o que é bastante revelador de como os empre-
sários e comerciantes veem ali uma excelente 
oportunidade. Aliás, devo dizer que, num pri-
meiro momento, muitos do que já estavam no 
antigo mercado até ponderaram reformar-se, 
mas mudaram de ideias porque perceberam 
que o projeto tinha imenso potencial”, refere 
Rui Araújo. 

O que vem a seguir?
“É isso que queremos saber”, gracejam. “Va-
mos trabalhar em projetos à escala local, mais 
na área da habitação unifamiliar e reabilitação 
do prédio. Desde a crise de 2008, o inves-

timento em obras públicas tem decrescido. 
Penso que as indicações que existem é que vai 
voltar a haver investimento público em obras 
de grande envergadura, como forma de recu-
perar a economia desta crise atual. Penso que, 
depois do que fizemos na Praça, poderemos 
estar bem posicionados para abraçar novos 
desafios nesta área”, assegura Luís. Rui acres-
centa: “Não é todos os dias que se reabilitam 
mercados, ainda mais na nossa cidade. Foi um 
orgulho ter feito parte disto”. 
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OLGA PEREIRA
VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

lga Pereira chegou à vereação há pouco mais de 
um ano, a 28 de Outubro de 2019, para substituir 
Firmino Marques, deputado eleito pelo círculo de 
Braga para a Assembleia da República, assumindo 
os pelouros da Administração Municipal, Recursos 
Humanos, Gestão e Conservação de Equipamentos 

Municipais, Habitação e Polícia Municipal. O início foi de grande 
responsabilidade: assumiu desde logo o projeto do Mercado Muni-
cipal, uma das principais obras do executivo para o mandato 2017-
21, além do Forum Braga. A definição de todo o projeto tem como 
grande objetivo fazer do novo mercado um espaço atrativo para co-
merciantes e consumidores, dotando-o de valências do século XXI, 
como a possibilidade de guardar as comprar em cacifos refrigera-
dos, e fazendo correções tão simples como definir um horário fixo 
para a abertura e encerramento.
Além da gestão de equipamentos municipais, Olga Pereira tem em 
mãos pelouros importantes, como a habitação, em que quer resol-
ver definitivamente a questão do Bairro Social do Picoto, ou a Polí-
cia Municipal, para a qual deseja novas instalações.

O
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OLGA PEREIRA
VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

“Estamos a trabalhar 
para que a Praça 
possa conquistar 

novos consumidores”



Explique-nos o seu percurso e a sua ligação à 
política.

O meu percurso escolar é todo em Braga, primei-
ro no Colégio Dublin, depois na André Soares, 
seguindo-se Carlos Amarante e Alberto Sampaio. 
Entrei na Universidade Católica do Porto e licen-
ciei-me em Direito. Depois, comecei a trabalhar 
em Braga, onde exerci durante cinco anos. De-
cidi, então, que pretendia uma profissão que me 
desse mais estabilidade e concorri para o lugar 
de jurista da Administração Regional de Saúde 
do Norte. Essa é a minha profissão e é para lá que 
vou regressar quando deixar de exercer funções 
públicas. 

E o seu percurso político?

Eu fui desafiada a entrar para a JSD quando esta-
va na Escola Carlos Amarante, o que aceitei. Ao 
longo dos anos, tive vários cargos dirigentes, até 
que, aos 30 anos, transitei para o partido. Fiz par-
te de várias comissões políticas do PSD e ajudei a 
corporizar a oposição ao então governo camarário 
[de Mesquita Machado]. Quando o Ricardo Rio 
ganhou a Câmara Municipal, convidou-me para 
Chefe de Gabinete. 

Um grande desafio.

Sim, sem dúvida. Havia uma grande expectativa 
na cidade e sentimos uma enorme responsabili-
dade. Eu estava a adorar aquele trabalho, porque 
considero que o presidente Ricardo Rio é um 
grande líder de equipa, uma fonte de inspiração 
para todos nós. Ele exerce uma liderança parti-
lhada, que integra todos os elementos da equipa 
e cada um sente-se importante. A função em si 
era muito exigente, nomeadamente pelo horário 
e pela intensidade diária, pela forma determinada 
como nos envolvíamos nos projetos. 

Ter sido Chefe de Gabinete do Presidente foi 
uma mais-valia para assumir o cargo de verea-
dora executiva, quando Firmino Marques saiu 
para a Assembleia da República?

Não era suposto isso ter acontecido. Num percur-
so normal, eu continuaria o meu trabalho como 
Chefe de Gabinete. O Firmino Marques teve de 
interromper e fui desafiada a assumir este cargo, 
algo que estou a fazer com entusiarmos e o mes-
mo sentido de responsabilidade. Eu não encon-
trei propriamente surpresas, porque eu já tinha 
bastante conhecimento de todos os processos re-
lacionados com a vereação que assumi [pelouros 
da Administração Municipal, Recursos Humanos, 
Gestão e Conservação de Equipamentos Munici-
pais, Habitação e Polícia Municipal]. É um desafio 
diferente em relação ao que estava habituada. 
Uma coisa é coordenar a atividade de forma a in-
formar o presidente, outra é ‘meter a mão na mas-
sa’ e ter de levar um projeto do início ao fim e ser 
responsável por ele. 

E gerir pessoas.

O presidente Ricardo Rio já tinha a responsabi-
lidade dos Recursos Humanos, que eu segui de 
perto, e agora passou para mim.  É uma realidade 
da qual tenho bastante conhecimento e uma área 
que gosto de trabalhar.

Como foi liderar de perto o projeto do mer-
cado?

O meu gabinete geriu todo o processo, nomea-
damente, a transição dos comerciantes para o 
Mercado Provisório e, depois o regresso ao novo 
espaço. Conseguimos envolver todos os profis-
sionais e técnicos desta vereação, todas as pes-
soas ligadas ao projeto, e faço um balanço muito 
positivo de tudo o que aconteceu. Cada pessoa 
tem conhecimento e forma de estar diferente, 
que é necessário considerar, respeitar e enqua-
drar para termos sucesso, retirando o melhor de 
cada um. As portas do gabinete estiveram aber-
tas para receber quem quisesse tirar dúvidas, 
fazer sugestões e, da nossa parte, tentámos dar 
seguimento a todas as questões levantadas. 

Passou-se de uma estrutura degradada, com 
comerciantes com muitos anos de trabalho. 
O que mudou com a Praça?

A Praça foi apresentada à cidade, quisemos 
mostrar aos cidadãos que o que se vende no 
mercado tem muitíssima qualidade e é con-
correncial com qualquer grande superfície. Na 
verdade, mudou muito pouco, mudou um edifí-
cio. As pessoas são as mesmas. Quem estava no 
mercado, há muitos anos, tem agora uma ener-
gia e motivação novas. Há uma nova forma de 
trabalhar, porque pretendemos que o mercado 
seja mais atrativo e responda às necessidades do 
público que já era cliente, que conhece a quali-
dade do que se vende lá. Paralelamente, penso 
que estão reunidas todas as condições para 
captar novas pessoas. Aos comerciantes que 
já faziam parte do mercado juntaram-se novos 
que também trazem uma energia diferente, ou-
tros conhecimentos, contributos para otimizar o 
funcionamento. Da parte empresarial, a procura 
tem sido intensa, continuamos a ter pedidos de 
informação de empresários que querem ir traba-
lhar para o mercado.

Levantaram-se algumas dúvidas relativa-
mente à procura, por se considerar que havia 
muitos custos para os comerciantes.

Essas dúvidas foram rapidamente dissipadas, 
não só pela procura que registamos, mas por-
que essa procura excedeu as expectativas, com 
bancas a atingirem os 10 mil euros no leilão, e 
pessoas a ficarem de fora, por não haver mais 
lugares.  Em breve, voltaremos a fazer uma nova 
hasta pública, porque temos disponíveis mais 
dois lugares. 

De que forma é que o município pretende 
que funcione a zona da restauração e quem 
poderão ser os ‘players’ que vão dar alma a 
esse espaço?

Nós já sabemos quem são os players que vão 
ficar com o espaço, porque o processo de con-
cessão está em andamento. Há três concorren-
tes que me parecem fortíssimos – eu não sou 
membro do júri, mas o que me transmitiram é 
que as propostas apresentadas são muito inte-
ressantes. Até ao final do mês, deveremos ter no-
vidades a esse respeito. O que desejamos para 
a ala da restauração é que funcione como um 
espaço âncora, em sinergia muito próxima com 
o mercado. Uma das exigências que colocámos 
no caderno de encargos foi que a restauração 
compre os seus produtos aos comerciantes do 
mercado, como se o seu armazém estivesse ali 
ao lado, para criar uma dinamização económica 
natural. Pretendemos desenvolver um conjunto 
de iniciativas que permita chamar público mais 
jovem ao mercado, que haja uma habituação de 
ir lá comprar os seus produtos, almoçar, ou assis-
tir a um showcooking, por exemplo. 

Uma das novidades é a possibilidade de de-
senvolver outro tipo de ventos no espaço, 
como é exemplo a organização do MYCA - 
Minho Young Chef Awards. Porquê?

Nós criámos quatro salas de formação para pro-
mover workshops, ações de formação e como 
apoio a essa atividade. Pretendemos promover 
mostras gastronómicas, degustações… A verda-
de é que há condições físicas de excelência que 
queremos rentabilizar, atraindo iniciativas que 
possam dar uma vida à Praça que nunca teve.

Lisboa e Porto, por exemplo, já tinham estru-
turas muito semelhantes, como o Mercado 
da Ribeira ou o Espaço Time Out, respeti-
vamente. A ideia foi criar algo semelhante 
aqui?

Nós quisemos complementar a oferta do merca-
do, de cada comerciante, valorizando a sua ati-
vidade. Esta tendência acontece não só em Por-
tugal, mas também internacionalmente. Braga, 
ao contrário dos exemplos que referiu, manteve 
o mercado com uma linha tradicional de venda 
de produtos alimentares e frescos, enquanto os 
mercados que refere transformaram-se quase 
exclusivamente em praças de alimentação. A 
área de restauração, no nosso caso, surge como 
uma área complementar, cerca de 20% da área, 
e não como área principal. 
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“Não tenho dúvidas que, 
em termos de qualidade, 
o mercado municipal faz 
concorrência a qualquer 
média ou grande superfície” 

“A restauração deve 
complementar a atividade 
do mercado, criando novas 
possibilidades”



O mercado tem uma zona que permite que o 
cliente compre os seus produtos de manhã 
e que os guarde numa área refrigerada, po-
dendo ir buscá-los ao fim do dia, mantendo 
dessa forma a frescura. É uma proposta ino-
vadora. Como é que funciona? 

Nós tentámos a tentar fazer com que as pessoas 
não tenham desculpas para não vir ao mercado, 
criando a possibilidade do cliente fazer compras 
em momentos diferidos. Por exemplo, alguém 
que tenha horários de trabalho complicados, 
que não se compadeça com o horário de fun-
cionamento do mercado, pode comprar. Como? 
Telefonando ou acedendo ao site que estará dis-
ponível dentro de dias, no qual estarão presen-
tes todos os vendedores, os respetivos contac-
tos e o catálogo de produtos que comercializam. 
Quem não puder ir fisicamente, pode encomen-
dar o que pretende, o comerciante prepara tudo 
e entrega no balcão da Praça, que depois acon-
diciona a encomenda em ambiente refrigerado. 
Pode levantar, mais tarde, os seus produtos dire-
tamente no balcão de apoio, se for no horário de 
funcionamento da Praça. Se não tiver possibili-
dade de ir durante do horário de funcionamento, 
tem à disposição cacifos refrigerados, uma espé-
cie de mini frigorífico onde a encomenda é guar-
dada, que abre através de uma plataforma digital 
– um QR Code que o cliente recebe. Pode jantar 
na zona de restauração e, no final, levanta as suas 
compras com toda a comodidade. Este sistema é 
totalmente inovador, único no país, e resultou de 
uma parceria com a empresa Jordão, especialis-
ta neste tipo de equipamentos.

Uma das coisas que referiu como importante, 
quando falou do marcado noutras situações 
era a definição de um horário. Já conseguiu?

Sim, sem dúvida [risos]. Antes, havia um horário 
à segunda, outro à terça, outro à quarta… era di-
fícil para o cliente saber com certeza, causando 
inconveniente. Não era possível programar as 
compras e organizar o dia. Neste momento, a 
Praça está aberta das 07h às 17h, durante a se-
mana, e aos sábados das 07h às 14h, em período 
de não confinamento. 

Havendo uma área de restauração, será pos-
sível estender esse horário?

Eu sempre disse aos comerciantes que esta foi a 
proposta para abrir e para experimentar, mas es-
tamos abertos a adaptações para responder às 
necessidades dos consumidores e às ambições 
dos comerciantes. É natural que, após a abertura 
da zona de restauração, o mercado tenha de se 
adaptar. Se eu tenho aqui 100, 200 ou 300 pes-
soas para jantar, provavelmente haverá público 
que justifique adaptar a hora de encerramento.

Qual a sua opinião sobre o projeto, princi-
palmente, a cobertura que é icónica e visual-
mente impactante?

Eu considero o projeto arrojado, lindíssimo. 
Acredito quer reúne todas as condições para 
obter um prémio de arquitetura. As madeiras da 
cobertura conferem-lhe conforto. Penso que, 

em termos de estrutura, temos um belo exem-
plo de recuperação de um edifício antigo, com 
tudo o que o mercado precisa; agora, temos de 
lhe dar vida, criando ali uma nova centralidade e 
valorização da zona. Foi por isso que decidimos 
esta remodelação. 

De que forma a liquidação da SGEB - Socie-
dade Gestora de Equipamentos de Braga 
S.A. permitirá canalizar recursos para recu-
peração de património já existente ou até a 
construção de novos equipamentos?

O executivo camarário tentou a liquidação da 
SGEB há já algum tempo, mas as entidades 
competentes para avaliar o caso não permitiram 
que avançasse. Felizmente, conseguiu-se agora 
e, está provado, vai permitir poupar uma ver-
ba substancial que poderá ser canalizada para 
outros investimento, que não estaria ao nosso 
alcance de outra forma. Temos vários projetos 
em carteira, nomeadamente, o São Geraldo, a 

antiga Escola Francisco Sanches e a Central de 
Camionagem, que são prioritários. A Francisco 
Sanches vai avançar já no início de 2021, com o 
lançamento do concurso público para a obra. 
Serão intervenções feitas de forma faseada, ali-
viando o esforço económico ao longo do tempo. 
Em relação ao São Geraldo, penso que até ao 
final de 2021 será lançado o concurso público, 
estando, neste fase, a ser terminado o projeto de 
arquitetura. E temos a Central de Camionagem, 
que ainda estamos a equacionar de que forma 
poderá ser valorizada.

A Central de Camionagem está no mesmo 
ponto que estava o Mercado há três anos?

Não. Há situações que são urgentes, como a re-
novação das casas de banho. O edifício não está 
em más condições, nem a construção degrada-
da, mas carece de uma atenção especial e de 
uma modernização.  
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Falta um ano do seu mandato, que é mais cur-
to que o habitual, mas tem definido, nas in-
tervenções públicas, a habitação como uma 
prioridade. Queria perguntar-lhe em que 
ponto estão os processos dos bairros sociais 
das Enguardas, Santa Tecla e Andorinhas, as-
sim como a reabilitação do Bairro Social do 
Picoto, que é assumido como urgente?

Os processos de reabilitação dos bairros estão 
em curso. O Bairro de Santa Tecla atrasou em 
relação ao que tínhamos previsto, por ter sido 
necessário providenciar apartamentos de tran-
sição para alojar os moradores, enquanto eram 
realizadas as obras nas residências. Esse proces-
so atrasou a conclusão das obras, porque todas 
essas mudanças foram assumidas por nós. Todas 
as famílias terão habitações condignas para ha-
bitar. Em relação ao Bairro do Picoto, esperamos 
a marcação da escritura por parte da Arquidio-
cese de Braga, porque enquanto a Câmara Mu-
nicipal não for proprietária do bairro não pode 
promover qualquer obra em património alheio. 
Só podemos equacionar e avançar para qual-
quer intervenção depois disso.

Estamos a falar de demolição e reconstrução 
ou reabilitação? É do conhecimento público 
que os materiais e a construção já não estão 
de acordo com as normas atuais de constru-
ção.

Pois… eu tenho dúvidas que era de acordo com 
as normas que se usavam na altura em que foi 
construído… O Bairro do Picoto, por incrível que 
pareça, é o mais recente da cidade de Braga. Te-
mos de encontrar uma solução para ali. Eu não 
sou engenheira, não sei se é possível algum tipo 
de recuperação. O que eu constatei quando vi-
sitei o bairro é que não tem condições dignas de 

habitação e precisa de uma solução. É uma prio-
ridade para nós.

A zona é conhecida por ser problemática, 
com histórico de tráfico de droga, por exem-
plo. Está pensada uma intervenção mais glo-
bal para mitigar essa situação?

Eu sei que aquela zona já teve problemas graves, 
não sei se ainda se mantêm. É uma situação que 
deve ser coordenada com a Polícia de Seguran-
ça Pública, porque a Câmara Municipal não tem 
competências criminais. 

Em alguns concelhos, aposta-se na desloca-
lização das famílias em zonas problemáticas 
para bairros diferentes e distantes geografi-
camente, separando-as. Acha que é uma boa 
solução?

Eu acho que é uma boa solução e considero que 
os moradores que vivem em habituação social 
devem cumprir rigorosamente o regulamento, 
que é claro: se estiverem envolvidos em pro-
cessos ilícitos, deixam de ter acesso a habitação 
e apoios públicos. Eu sei que a Bragahabit tem 
uma série de processos de despejo que, fruto 
da pandemia, estão suspensos. No entanto, a lei 
tem de ser aplicada e será aplicada, assim que as 
condições sanitárias e judiciais o permitam.  

Foi uma aposta ganha o terceiro turno da Po-
lícia Municipal?

A restruturação da Polícia Municipal, a escolha 
do comandante e a criação do terceiro turno são 
apostas ganhas, sem dúvida. A Polícia Municipal 
está no terreno de forma mais efetiva e recupe-
rou o seu amor-próprio e o reconhecimento da 
população. Estamos a conseguir reordenar o es-
tacionamento no centro histórico, os condutores 
já pensam duas vezes antes de estacionarem em 

infração. 2021 será um ano de novos desafios, 
porque aceitámos a competência descentrali-
zada de fiscalização que o Governo delegou nas 
Câmaras Municipais. Pretendemos continuar a 
consolidar a imagem da Polícia Municipal e alar-
gar a sua ação, de forma mais visível, às fregue-
sias do concelho. E vamos tentar criar condições 
para instalar melhor a Polícia Municipal.

Isso significa uma mudança para novas ins-
talações?

Sim, é essa a nossa vontade. 

As alterações realizadas na Polícia Municipal 
foram facilitadas pela passagem da compe-
tência de fiscalização do estacionamento à 
superfície pelos Estacionamentos Urbanos 
de Braga. Concorda?

Permitiu aliviar a Polícia Municipal, que passou a 
poder dedicar-se mais a outras tarefas. Os EUB 
têm profissionais especialistas nesse trabalho. 
Vejo esta situação como muito positiva. 

Em relação ao número de efetivos, está satis-
feita com o cenário atual?

Nós admitimos recentemente 15 agentes de 
grande valia que vieram dar uma nova energia 
à Polícia Municipal, algo que me deixou muito 
satisfeita. Não significa que não ambicione que 
a equipa cresça: por causa da criação do terceiro 
turno, naturalmente, que obrigou a uma reorga-
nização de pessoal, mas também porque as so-
licitações de entidades externas e de empresas 
municipais têm crescido. Não será no próximo 
ano, mas será no futuro próximo.

“Pretendemos que as novas 
instalações da Polícia 
Municipal sejam uma 
realidade em breve”
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intar o Natal de Alguém 
– Árvores Solidárias” é a 
designação da iniciativa 
do programa “Guimarães, 
Cidade Natal” que visa 
despertar o espírito soli-

dário da sociedade. A partir da próxima sema-
na serão colocadas na cidade seis árvores pin-
tadas por seis artistas plásticos vimaranenses, 
com caixas de troca de alimentos, roupa, livros 
e brinquedos, cujos conteúdos serão para ofer-
tar a seis instituições do concelho.

“Esta é mais uma forma de revelar o espírito 
solidário dos vimaranenses, através da recolha 
de bens que serão distribuídos pelas nossas 
instituições e famílias carenciadas, por forma a 
mitigar algumas das dificuldades que são nota-
das principalmente neste período inusitado de 
pandemia”, comentou a Vereadora da Cultu-
ra do Município de Guimarães, Adelina Pinto, 
enaltecendo ainda a ligação entre a dinamiza-
ção do espaço público, o embelezamento das 

artes e a solidariedade com as nossas institui-
ções.

As “Árvores Solidárias” serão colocadas esta 
semana no Largo da Misericórdia, Largo Có-
nego José Maria Gomes, Largo Navarros de 
Andrade, Largo Condessa Mumadona, Aveni-
da de Londres, Avenida D. João IV, e cada uma 
estará identificada com a instituição para onde 
serão enviados os bens recolhidos, como são 
os casos da  Refood, Fraterna, Centro Juvenil 
de S. José, Associação de Apoio à Criança, As-
sociação para o Desenvolvimento das Comu-
nidades Locais e Lar de Santa Estefânia.

André Pinto, Pepe Garcia, Maria Terra, Délia 
Carvalho, Rita Pinheiro e Vasco Carneiro são 
os artistas plásticos vimaranenses que se asso-
ciaram a esta iniciativa, expressando desta for-
ma a respetiva criatividade em cada uma das 
árvores no âmbito da iniciativa “Pintar o Natal 
de Alguém”. Através este projeto estabelece-
-se a ligação entre a cultura, solidariedade e 
startups criativas.

Beneficio”, um projeto 
de slow fashion ambien-
tal que reutiliza os cintos 
de segurança para criar 
mochilas é o grande ven-
cedor do JUMP 2020, o 

concurso para novos negócios promovido e 
organizado pelo município de Vila Nova de Fa-
malicão, através da iniciativa Famalicão Made 
IN, em parceria com a UPTEC - Parque de 
Ciência e Tecnologia da Universidade do Por-
to. A final do concurso com edição dedicada 
ao E-Commerce decorreu num live streaming 
transmitido na página de facebook do Fama-
licão Made IN e premiou ainda os projetos In-
Souto, Industrial Marketplace, uma plataforma 
de vendas e negócios direcionada para a base 

da industria; e o projeto IPão, que faz a ligação 
e-commerce entre padarias distribuidoras de 
pão e clientes que pretendem receber pão 
fresco.

O grande vencedor, O Beneficio, foi contem-
plado com um prémio de 5 mil euros atribuído 

pelas empresas Salsa e Porminho. O segundo 
classificado, InSouto, recebeu um prémio de 
1500 euros, atribuído pela empresa Patentree 
e por fim, o terceiro classificado, o IPão, rece-
beu a quantia de mil euros entregues pela em-
presa Wingsys.

Refira-se que o desafio, lançado no passado 
mês de junho já vai na  sua segunda edição 
foi dirigido a startups e projetos assentes em 
novos modelos de negócio que promovam o 
E-commerce. No total foram submetidos 17 
projetos. Recorde-se que o JUMP, que na sua 
primeira edição premiou três novos negócios 
na área da economia circular, tem como obje-
tivo captar ideias de negócio e promover novas 
soluções e serviços para a indústria, as cidades 
e os cidadãos.

ÁRVORES SOLIDÁRIAS NAS RUAS DE 
GUIMARÃES PARA RECEBER ROUPA, 
LIVROS, BRINQUEDOS E ALIMENTOS

PROJETO DE SLOW FASHION QUE 
REUTILIZA CINTOS DE SEGURANÇA VENCE 
CONCURSO JUMP

P

O

GUIMARÃES

FAMALICÃO
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este Natal de 2020, os alunos do CLIB continuam a 
apoiar o VAP, estando envolvidos na angariação de pre-
sentes que acompanharão as refeições que vão ser ser-
vidas nos dias de Festa. Desde março acompanharam 
ativamente a criação do projeto da cozinha solidária no 
CLIB e, todos os dias, vêm de muito perto as necessida-

des crescentes de quem procura ajuda e o quanto este projeto cresceu. 
A pandemia não passou e as necessidades crescem também. Conside-
rando que este tem de ser um Natal como os outros, os alunos do CLIB, 
ao invés de receber, irão contribuir com um dos muitos presentes que o 
CLIB, em parceria com o Virar a Página procuram angariar estes dias para 
os muitos beneficiários das refeições solidárias. “Pedimos às famílias uma 
carta explicando o que gostariam de receber neste Natal. As necessida-
des são imensas e os desejos são, essencialmente, de bens de primeira 
necessidade” diz Helena Pina Vaz, diretora do CLIB, “Há quem nos peça 
um fogão, um frigorífico, porque simplesmente não têm, fraldas, roupa 
interior, etc.”, explica ainda, “fizemos este levantamento e é muito in-
quietante,” continua, “a lista é enorme, mas iremos tentar corresponder 
a cada um dos pedidos, pois são muito urgentes e elementares. Realça-
mos, no entanto, que várias famílias invocam não querer pedir mais nada, 
dado que é já tão precioso o facto de contarem com duas refeições to-
dos os dias e as receberem também no Natal”. O CLIB e o VAP têm-se 
desdobrado em esforços de angariação na tentativa de conseguir, não 
só distribuir as refeições também nesta quadra, mobilizando voluntários 
nos feriados, mas ver cumprido cada um dos pedidos destas famílias que 
têm tão pouco. 

Preparam-se cabazes e pequenos aconchegos para refeições melhora-
das nos dias 24 e 25. “Ainda estamos a pedir chocolates, compotas, bo-
lachinhas, queijos, frutos secos e cristalizados, bolo-rei…” explica Helena 
Pina Vaz. “Procuramos que as refeições destes dias sejam um pouco me-

lhores”. “Para os presentes, procuramos ainda pequenos eletrodomés-
ticos, novos ou em bom estado, como um secador de cabelo e um as-
pirador, sapatilhas, de vários tamanhos e computadores ou tablets para 
estudantes”, revela ainda “se alguém quiser ajudar, pedimos que nos 
contacte a saber o que faz ainda falta no momento.”

O Colégio Luso Internacional de Braga é a única escola internacional 
em Braga, com um currículo e metodologias que visam a excelência na 
preparação académica, o CLIB promove uma diversidade adequada de 
programas, materiais e atividades quotidianas, fornecendo uma educa-
ção de alta qualidade, equilibrada e relevante a todos os seus alunos, in-
cluindo sempre que possível a participação e colaboração dos pais em 
todas as iniciativas que promove. 

ais de 150 kg de roupas, brinquedos, móveis e pe-
quenos eletrodomésticos prontos para doação a 
várias famílias carenciadas da União de Freguesias 
de Celeirós, Aveleda e Vimieiro. É este o balanço 
do contributo dos colaboradores do Grupo José 
Pimenta Marques para uma iniciativa do grupo em-

presarial, inserida na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.

Os colaboradores do Grupo José Pimenta Marques entregaram esta se-
mana mais de 150 kg de roupas, brinquedos, móveis e pequenos eletro-
domésticos ao Executivo da União de Freguesias de Celeirós, Aveleda 
e Vimieiro, para serem distribuídos por famílias num contexto socioe-
conómico desfavorecido, neste Natal. Inserida na Semana Europeia da 
Prevenção de Resíduos, que decorreu de 21 a 29 de novembro, esta ação 
com fins solidários tinha também como objetivo dar uma nova vida a ob-
jetos usados e em bom estado, alertando para a importância de “Reutili-
zar” para a sustentabilidade do planeta.

Nas palavras do presidente da União de Freguesias, Manuel Gomes de 
Oliveira, “este tipo de iniciativas é de louvar, pois, além de chamar a aten-
ção para questões como o ambiente, vem ajudar os nossos habitantes”. 
“Só podemos agradecer ao Grupo José Pimenta Marques e à Balanças 
Marques por se recordarem sempre da nossa comunidade, sobretudo 
nesta época que antecede o Natal”, conclui.

Sediado em Celeirós, em Braga, o Grupo José Pimenta Marques, do 
qual faz parte a Balanças Marques, tem apostado em várias iniciativas na 
freguesia e dedicou-se este ano, internamente, ao tema da Sustentabi-
lidade, tendo adotado um troço do rio Este e realizado outras ações no 
âmbito ambiental.

COZINHA DO “VIRAR A PÁGINA” VAI SERVIR AS 4 
REFEIÇÕES NOS DIAS 24 E 25 E OFERECE PRESENTES 
DE NATAL ÀS FAMÍLIAS QUE ALIMENTA EM BRAGA

COLABORADORES DO GRUPO JOSÉ PIMENTA 
MARQUES DOAM BENS A FAMÍLIAS CARENCIADAS

N
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hama-se Patrícia Ochôa Pimentel, está prestes a com-
pletar 50 anos e decidiu dar uma volta de 180 graus à sua 
vida. Depois de vários anos a trabalhar numa livraria, de-
cidiu que era hora de recuperar um sonho antifo: criar ar-
tigos totalmente personalizados, principalmente, a partir 
de materiais reciclados. “Numa época em que se fala tanto 

em sustentabilidade – e sendo eu uma pessoa preocupada com o ambien-
te, os trabalhos que faço passam quase todos pela reutilização de materiais”, 
explica a empreendedora. “Os materiais com que trabalho são sempre ma-
térias-primas recolhidas na natureza, como pinhas, troncos, flores, musgos, 
conchas, pedras; linho antigo comprado em feiras de velharias, serapilheiras, 
sisal, ráfia, tecidos de algodão… A reutilização passa por aproveitar caixas de 
vinho em madeira, latas de conserva,  kapalines de publicidade, móveis e 
muitos outros artigos que o destino seria o lixo”, garante Patrícia, que está a 
começar, apesar de ter este sonho há muito tempo.

Quando, no final de 2019, se decidiu ‘lançar’, esperava que 2020 fosse um 
ano em cheio, com eventos e feiras para mostrar o seu trabalho… mas, pelos 
motivos que todos conhecemos, não conseguiu. “Visto que as feiras e even-
tos ligados ao artesanato foram todos cancelados, mas não desanimei. Criei 
uma espécie de showroom em casa. Quem quiser, pode visitar e conhecer as 
minha criações, sendo extremamente rigorosa nas questões da higiene e se-
gurança. Cada visita pode ter apenas duas pessoas”, afirma, adiantando quais 
os planos quando lhe perguntamos pelo futuro: “Este projeto da exposição 
tem por base  ver a recetividade das pessoas em relação aos meus trabalhos. 
Não descarto a ideia de um espaço físico,  loja não mas sim um atelier”.

Lutar pelos sonhos 

Para Patrícia Pimentel, não é o Cartão de Cidadão que lhe diz o que pode ou 
não fazer, se é altura ou não para mudar de vida. “Sinto-me com vontade de 
vencer, de dar uma oportunidade a mim mesma, de dar asas à imaginação. E 
também incentivar as pessoas a reduzirem o consumo de plásticos e  reutili-
zarem o que têm em casa, evitando a compra desmesurada de futilidades só 
porque sim”, alerta a empreendedora.

Se quiser saber mais sobre esta proposta 100% ecofriendly, visite o Face-
book|Naturarte e conheça alguns trabalhos da ‘eco-artesã’.  

REUTILIZAR MATERIAIS
PARA FAZER PESSOAS FELIZES!

C

Ficou desempregada aos 49 anos, mas quer fazer do artesanato forma de vida e criar sorrisos nos clientes



Praça Conde Agrolongo, 49
4700-312 Braga

914 004 606
facebook.com/Tea4Nine.pt

As pessoas entraram na nossa casa por acaso, 
Mas não foi por acaso que permaneceram.

6 anos a celebrar o Natal com a Revista Sim e 
esperamos continuar em 2021!
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Fermentum, empresa spin-
-off da Universidade do Mi-
nho, dedica-se à produção 
e distribuição da Cerveja 
LETRA e durante os últimos 
quatro anos fez parte de um 

projeto de doutoramento que lhe permitiu 
desenvolver destilados com propriedades 
semelhantes ao whiskey, mas com inspira-
ção cervejeira e com recurso a um proces-
so que reduz significativamente o tempo de 
processo. Foi em 2018 que a cervejeira de 
Vila Verde se aventurou nos destilados, com 
a criação do primeiro hoppy Gin português, 
numa parceria com uma destilaria local, To-
morrows Recipe que produz o gin Valley.

Os Letra Spirits são destilados com origem 
nas cervejas 100 % malte. Para além do ho-
ppy Gin, a marca apresenta nesta época na-
talícia dois novos destilados, o “Malt Spirit 
- Port Oak Aged” e o “Malt Spirit - Imperial 
Stout Oak Aged”, onde o primeiro estagiou 
em madeira de carvalho que tinha estado 
previamente em contato com vinho do Por-
to e no segundo destilado o carvalho esteve 
em contato com a cerveja Letra G - Imperial 
Stout. Ambos os “Malt Spirits” foram sujeitos 
a um processo inovador desenvolvido em 
parceria com a Universidade do Minho que 
os torna semelhantes a whiskeys. Filipe Ma-
cieira um dos fundadores da cerveja Letra 

afirma mesmo que “numa prova cega estes 
dois novos “Malt Spirits” têm todas as ca-
racterísticas para serem considerados whis-
keys de qualidade superior, no entanto não 
se podem chamar de whiskey uma vez que 
para ter essa denominação teria de estagiar 
pelo período mínimo de 3 anos em barri-
ca e tal não aconteceu.” Francisco Pereira, 
fundador da cerveja Letra e doutorado pela 
Universidade do Minho, revela que “estes 

produtos têm enorme potencial e tiveram 
a base no conhecimento científico que deu 
origem a uma tese de doutoramento e outra 
de mestrado em parceria com o Centro de 
Engenharia Biológica da Universidade do 
Minho. Temos uma linha de maturação de 
cervejas pelo método tradicional em barrica, 
mas a empresa pelo seu ADN inovador lan-
çou este projeto e o resultado é uma técnica 
de maturação acelerada, que nos permitirá 
obter bebidas (cerveja e/ou destilados) com 
perfis sensoriais muito complexos em menor 
tempo de contato entre a madeira e a bebi-
da. É um exemplo de como uma pequena 
empresa consegue combinar ciência e criar 
um produto/técnica inovadora que vai abrir 
uma linha de oportunidades no mercado”. 

Os Letra Spirits apresentam-se num kit de 
3 garrafas de 20 cl (Hoppy Gin, Malt Spi-
rit Porto Oak Aged e Malt Spirit - Imperial 
Stout Oak Aged) e um copo específico para 
prova de destilados. Em fase de lançamento 
só existem 70 kits o que torna este produto 
muito exclusivo e apetecível devido ao seu 
preço de 39,99€. “Letra Spirits” vai ter ven-
da exclusiva nas lojas da marca, com grande 
ênfase na plataforma online (www.cerve-
jaletra.pt), na Letraria Porto, Letraria Vila 
Verde, Letraria Braga e nas lojas pop-up nos 
centros comerciais Braga Parque e Espaço 
Guimarães durante o mês de dezembro.

a paixão pela música, nas-
ceram, há três anos, os WE 
– Rhythm and Blues. Foi a 
energia dos Blues que jun-
tou este trio que acaba de 
lançar o seu primeiro origi-

nal, pela Antena 1. “Bird” é a primeira faixa 
de Pedro, Micha e José. Começaram com 
“covers” mas o que parecia ser apenas uma 
brincadeira acabou por despertar a origina-
lidade e a musicalidade que lhes corre nas 
veias e lançaram-se nos originais. No início 
do próximo ano, apresentarão o seu primei-
ro álbum, atualmente em preparação. WE – o nome que escolheram pela simpli-

cidade e por significar que aquilo que apre-
sentam é tão e somente… eles próprios. Fiéis 
a si mesmos e à música, apresentaram-se 
nos últimos anos em diversos locais ao vivo, 
tocando com o “feeling” dos Blues que lhes 
é tão intrínseco. Espetáculos que foram 
crescendo em audiência e que lhes faz tanta 
falta. Aguardam com ansiedade o fim desta 
época de pandemia e restrições para pode-
rem voltar a fazer aquilo que os juntou – levar 
os Blues, ao vivo, a mais pessoas, a mais ge-
rações, ao público em geral. Para já fiquem 
com o álbum, a estrear já no início de 2021.

NO MINHO PRODUZ-SE DESTILADO 
IDÊNTICO AO WHISKEY 

“WE” ARE BLUES
- UMA NOVA BANDA “BORN IN BRAGA”
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A Doowtra é uma empresa bracarense que se dedica à criação de mobiliário personalizado para todas as divisões da casa e também para 
empresas, assim como de acabamentos em madeira e derivados. Com carpintaria e fabrico próprio, a Doowtra possui um showroom em 
Lomar – Braga, onde pode ver algumas das sugestões da empresa para casa uma das divisões.

À sua espera está uma equipa multifacetada, capaz de tornar o seu sonho realidade, trabalhando todos os estilos, desde do clássico ao mo-
derno com madeiras nobres, maciças ou folheados.

A qualidade e rapidez são duas caraterísticas que nos distinguem!

A gerência da Doowtra - Arte da Madeira,Lda deseja a todos os clientes e amigos um Feliz Natal!



Doowtra - Arte da Madeira,Lda
Trav.Ponte Pedrinha, nº 8

Lomar
4705-184 Braga

www.doowtra.com  
doowtra@gmail.com

Facebook / Doowtra-Arte-da-Madeira

Tel: Loja: 253 010 529 / 96 340 77 89
 Esc: 253 272 061A gerência da Doowtra - Arte da Madeira,Lda deseja a todos os clientes e amigos um Feliz Natal!



m tempo de pandemia, uma 
excelente oportunidade para 
jovens designers e estilistas 
com um sonho no mundo da 
moda. Já estão a decorrer as 
inscrições para o XVIII Concurso 

Internacional de Criadores de Moda, inspi-
rado no tema ‘Lenços de Namorados: Es-
critas de Amor’. A iniciativa é do Município 
de Vila Verde, promovida pela Cooperativa 
Aliança Artesanal, e decorre no âmbito da 
programação de ‘Fevereiro, Mês do Ro-
mance 2021’. Em função da pandemia de 
COVID-19, não haverá o habitual Jantar de 
Gala nem público a assistir ao desfile, privile-
giando o formato online e cumprindo todas 
as orientações da Direção-Geral da Saúde.

Os candidatos devem criar peças contem-
porâneas, que demonstrem que a tradição 
dos Lenços e a modernidade podem desfi-
lar de mãos dadas na passerelle, valorizan-
do este que é um símbolo tão característico 
da nossa região. A oportunidade é de ouro 
para jovens talentos demonstrarem todo 
o seu potencial e, quem sabe, darem o pri-
meiro passo para uma carreira de sucesso 
como designers ou estilistas. Para além do 
privilégio de verem as suas peças desfilar 
num evento de alcance internacional, os 
melhores coordenados vão receber prémios 
monetários, que ultrapassam os 2000€ no 
total. Devido às limitações impostas pela 
pandemia de COVID-19, o modelo para a 
realização desta edição será comunicado 
atempadamente, sendo que deverá ser pri-
vilegiado o formato online. Assim, o desfile 
das peças a concurso será transmitido onli-
ne, no dia 14 de fevereiro de 2021, através de 
meios próprios.

A entrega dos projetos e da ficha de inscri-
ção decorre até dia 4 de janeiro de 2021, 
devendo ser submetidos, preferencialmen-
te, através do separador ‘Concursos’ do 
site www.namorarportugal.pt ou do e-mail 
aliancaartesanal@gmail.com. É possível, 
também, enviar via CTT para a Cooperativa 
Aliança Artesanal, situada na Avenida Dr. 

Bernardo Brito Ferreira 4730-716, Vila Ver-
de. Para mais informações, pode consultar 
o regulamento com todas as condições de 
participação, disponível no separador ‘Con-
cursos’, em www.namorarportugal.pt.

XVIII CONCURSO INTERNACIONAL
DE CRIADORES DE MODA

E
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Jovens criadores têm até 4 de Janeiro para submeterem as suas propostas



253 611 100
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O espaço Adorno Perfeito aposta na personalização e na qualidade das matérias-primas para dar corpo a um estilo definido 
pelo cliente. Desde cortinados a tapetes, passando por roupa de cama ou atoalhados, o limite é mesmo a sua imaginação.

Apostando num desenho moderno ou mais clássico, para ir de encontro ao projeto do cliente, é no atelier próprio que 
acontece ‘magia’. A equipa de profissionais, com vários anos de experiência, criatividade e sensibilidade, está preparada para 

responder a qualquer desafio.

Neste Natal diferente, esperamos a sua visita!

PERSONALIZAÇÃO E DETALHE



Adorno Perfeito

PERSONALIZAÇÃO E DETALHE

Rua Santo Adrião, N.º 104
4715-048 Braga

913 163 432
adornoperfeito@gmail.com



na João Rodrigues, investigadora do ICVS da Escola 
de Medicina da Universidade do Minho, conquistou 
uma bolsa atribuída pelo Conselho Europeu de Inves-
tigação (ERC) que garante dois milhões de euros para 
desenvolver o seu projeto de investigação em neuro-
ciências. A proposta da equipa liderada pela neuro-

cientista procura perceber de que forma o cérebro perceciona e codifica 
o prazer e a aversão. “Tentámos perceber como é que os neurónios no 
nosso cérebro conseguem perceber se o estímulo é positivo ou é negati-
vo”, explica a investigadora. 

Ana João Rodrigues destaca que este é o culminar de muitos anos de 
esforço e do papel da equipa e da instituição neste caminho: “Só con-
seguimos chegar aqui porque tivemos a sorte de estar numa instituição 
que acredita no nosso trabalho e que nos dá liberdade para desenvol-
ver projetos ambiciosos e um pouco ‘fora da caixa’”. Uma bolsa ERC é 
o reconhecimento por pares, a nível internacional, da excelência de in-
vestigação de uma equipa e “isso deixa-me extremamente orgulhosa”, 
confessa, acrescentando que esta “é uma marca de qualidade da inves-
tigação científica que qualquer cientista quer alcançar”.

As bolsas científicas ERC são as mais prestigiadas e competitivas da Eu-
ropa. Premeiam projetos individuais cuja seleção é fundamentada no 
currículo do investigador e na excelência do projeto a executar. As bolsas 
de consolidação de carreira, como é o caso, são atribuídas a investigado-
res que tenham entre sete a doze anos de experiência, após completa-
rem o doutoramento. 

Ana João Rodrigues nasceu em Vila Nova de Famalicão há 39 anos. Li-
cenciada em Biologia Aplicada em 2003, na Universidade do Minho, 

acabou por concluir doutoramento em Ciências da Saúde, em 2008, na 
Escola de Medicina da UMinho. Atualmente lidera uma equipa de inves-
tigação no ICVS, após larga experiência em laboratórios internacionais 
de referência nos EUA, Holanda, Itália, Finlândia e Portugal. O seu traba-
lho de investigação centra-se na forma como o cérebro codifica eventos 
de prazer e aversão, conducentes a comportamentos. 

O projeto agora financiado torna-se o primeiro a receber uma bolsa de 
consolidação do ERC na Escola de Medicina da UMinho e é a nona bolsa 
ERC que esta universidade lhe vê ser atribuída. A UMinho já conseguiu 
nos diversos concursos três bolsas avançadas para cientistas estabeleci-
dos (AdG), quatro de consolidação de carreira (CoG) e duas de iniciação 
de carreira (StG).

Universidade do Minho (UMinho) recebeu esta quin-
ta-feira o prémio Boas Práticas Erasmus+ 2020, entre-
gue pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e For-
mação e pela Agência Nacional Juventude em Ação, 
no âmbito do projeto institucional “Higher Education 
Student and Staff Mobility” (Ação-Chave 1, KA103). 

A sessão decorreu esta tarde e premiou os projetos que apresentaram 
“extraordinária qualidade e representam uma boa prática no Erasmus+ 
em Portugal”.

O projeto vencedor, desenvolvido pelo Serviço de Apoio à Internaciona-
lização (SAI) entre 2017 e 2019, visou promover a internacionalização da 
comunidade académica, através da mobilidade de estudantes, docentes 
e trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão no espaço euro-
peu. Este projeto foi premiado pelo seu caráter inclusivo bem como pe-
los bons resultados ao nível de gestão e organização das mobilidades e 
parcerias, taxa de execução, comunicação, reconhecimento académico 
e nível de satisfação dos participantes.

Os Prémios Boas Práticas distinguem anualmente projetos nas áreas da 
Juventude, Educação e Formação que, pela sua qualidade e excelência, 
merecem ter o reconhecimento dos seus pares e do público em geral. O 
impacto dos projetos, a sua transferibilidade e inovação são alguns dos 

critérios qualitativos da avaliação. Precisamente um ano depois de lhe 
ter sido atribuído o prémio Projeto Inspirador Erasmus+ 2019 ao proje-
to “University of Minho Overseas Mobility Experience - UMove (ME)” 
(Ação-Chave 1, KA107), a UMinho volta a conquistar uma distinção na-
cional para um dos seus projetos institucionais de mobilidade.

ANA JOÃO RODRIGUES GANHA FINANCIAMENTO 
DE 2 MILHÕES DE EUROS PARA PROJETO DE 
INVESTIGAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS 

UMINHO CONQUISTA PRÉMIO
BOAS PRÁTICAS ERASMUS+ 2020

A

A
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omeçando pelo marisco vivo, desde lavagante, 
sapateira, lagosta, camarão gigante e camarão 
médio, navalheira, ameijoa, ostras, canilha, cara-
bineiros, perceves, a Marisqueira “Os Carlos” é 
um espaço em que os seus sentidos são postos à 
provas e levados a uma refeição de puro prazer!

Aqui, há um mundo imperdível de iguarias, verdadeiras delícias do 
mar servidas à mesa com toda a frescura e qualidade. Além do ma-
risco fresco, pode experimentar umas deliciosas Gambas à Guilho, 

Camarão Panado, Arroz de Marisco, Açorda de Marisco, Arroz de 
Tamboril com Marisco. Ou o peixe fresco, como o rodovalho fresco, 
filetes de pescada fresca, robalo do mar, filete de polvo com arroz de 
polvo; o polvo assado no forno. 

Braga e o Minho já mereciam um espaço assim, em que o cliente se 
sinta um privilegiado e usufrua de um serviço de excelência! Além 
do marisco e peixe, não podem faltar o delicioso preguinho ou um 
bife da vazia ou do lombo, de carne selecionada! 

C



Avenida D. João II, 135
4715-303 Braga
917 131 877
marisqueira.oscarlos@hotmail.com

Aberto todos os dias Marisqueira «Os Carlos»

TAKE-AWAY & DELIVERY 
Não fique sem o seu marisco favo-
rito e desfrute dos nossos sabores 
em sua casa! Pode passar na ma-
risqueira e levar ou pode ligar a so-
licitar entrega em casa. Mais infor-
mações através dos contactos da 
Marisqueira “Os Carlos”

TODOS OS DIAS, AS NOSSAS 
ESPECIALIDADES!

Diariamente, além dos pratos da carta, 
a Marisqueira “Os Carlos” apresenta 
um prato fixo que são especialidades 
da casa: à terça-feira, Bacalhau à Moda 
de Braga. À quarta, Arroz de Pato; à 
Quinta, Rojões à Moda do Minho; à 
Sexta-feira, Vitela Assada. Ao sábado, 
tem um excelente Polvo no Forno e 
ao Domingo Tripas à Moda do Porto, 
feitas com um toque muito particular 
e genuíno. 

Nas sobremesas, pode degustar umas 
Trouxas-de-ovos, Pão-de-ló, Semi-
frio de Chocolate, Pudim Abade de 
Priscos, Toucinho-do-céu, Mousse de 
Chocolate, Queijo da Serra ou as frutas 
de época, que pode escolher em expo-
sição na entrada do espaço. 

O ACOMPANHAMENTO 
PERFEITO PARA UMA REFEIÇÃO 
PERFEITA

Além das referências dos melhores vi-
nhos nacionais, espumantes e cham-
pagne, condizentes com a qualidade 
do espaço, a Marisqueira “Os Carlos” 
apresentam uma grande variedade de 
cervejas nacionais e internacionais. 
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UNIÃO EUROPEIA:
O REGRESSO AO FUTURO

União Europeia tomou ,no Conselho Europeu de10 e 11 de-
zembro , decisões estratégicas para o seu futuro nomeada-
mente a luz verde dada ao Quadro Financeiro Plurianual e ao 
Pacote de Recuperação ‘NextGenerationEU’.

O orçamento plurianual para os próximos sete anos e um 
Fundo de Recuperação para responder à crise socioecóno-
mica devido à pandemia de Covid-19  já tinham já sido acor-
dados, numa verdadeira maratona negocial,  pelo Conselho 
Europeu em julho, mas estavam bloqueados por um veto de 
Hungria e Polónia, que discordavam do mecanismo sobre o 
Estado de direito . O desbloquear da situação, que represen-
tou um grande   alívio face a semanas de suspense e de impas-
se, resulta de um compromisso negociado pela presidência 
alemã com a Polónia e Hungria que foi aceite pelos restantes 
25 líderes , o que acalmou os receios destes países e permi-
tiu um consenso sobre o mecanismo que vincula os fundos 
europeus ao respeito pelo Estado de direito. O compromisso 
prevê, que a suspensão de fundos em caso de violações do 
Estado de direito só pode ser efetiva após decisão do Tribunal 
de Justiça da UE e não terá efeitos retroativos, aplicando-se 
apenas ao futuro Quadro Financeiro Plurianual.

O pacote de 1, 8 biliões de euros aprovado é composto pelo 
orçamento para 2021-2027 e por um novo fundo de recu-
peração para os próximos três anos. Este fundo, batizado por 
“bazuca” pelo primeiro-ministro António Costa, terá 750 mil 
milhões de euros, dos quais 26 mil milhões de euros para Por-
tugal, entre empréstimos e subvenções a fundo perdido. Do 
orçamento plurianual, Portugal vai receber quase 30 mil mi-
lhões de euros ao longo de sete anos. O primeiro-ministro de 
Portugal, António Costa disse, via Twitter, que “ultrapassamos 
o impasse e temos agora os meios para vencer a crise social e 
económica”.

Neste contexto, uma das principais responsabilidades da fu-
tura presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, 
a partir do próximo dia 1 de Janeiro, será a implementação do 
Fundo de Recuperação. “A implementação dos planos de re-
siliência será uma das prioridades da presidência portuguesa” 
realçou o primeiro-ministro António Costa.

Planos que deverão ser apresentados à Comissão Europeia 
pelos estados - membros, no máximo, até ao final de abril de 
2021 (Portugal já apresentou um plano provisório), nos quais 
cada país explica quais são as áreas prioritárias e como pre-
tende implementar as reformas e os investimentos.

Portugal escolheu para a Presidência o lema” Tempo de agir: 
por uma recuperação justa, verde e digital”» com prioridade 
para recuperação económica da atual crise europeia, pro-

vocada pela pandemia de covid-19, e a transição sustentável 
para “uma Europa resiliente, inovadora, coesa e aberta ao 
mundo”.  «Agora, é tempo de concretizar, é tempo de passar 
das decisões para os resultados, é tempo de implementar os 
acordos» que os 27 Estados-membros forem obtendo e de 
«concluir o que ainda estiver por decidir quando a presidência 
portuguesa se iniciar», afirmou o Ministro de Estado e dos Ne-
gócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na apresentação 
do lema, logótipo e site internet da presidência portuguesa 
da União Europeia https://www.2021portugal.eu/

Agir para «garantir a recuperação, uma recuperação que 
queremos justa, e daí a importância do modelo social euro-
peu, que é aquilo que pontuará a nossa presidência, designa-
damente a Cimeira Social do Porto, mas também uma recu-
peração verde e digital», afirmou ainda Santos Silva.

Portugal vai trabalhar por uma União mais resiliente, social, 
verde, digital e global tem as suas prioridades específicas ali-
nhadas com ;a agenda estratégica da UE, o programa para 18 
meses do trio de Presidências 2020/2021 e o programa de 
trabalho da Comissão 2021. 

As presidências rotativas da União Europeia estão organi-
zadas em trios de países que elaboram um programa para 
18 meses, base comum para uma cooperação estreita entre 
eles. O atual Trio de Presidências do Conselho, é constituído 
por Alemanha, Portugal e Eslovénia e decorre de 1 de julho de 
2020 a 31 de dezembro de 2021 com a seguinte ordem:

2.º semestre de 2020 - Presidência alemã;
1.º semestre de 2021 - Presidência portuguesa 
2.º semestre de 2021 - Presidência eslovena. 

Termino com votos de um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo 
e que em tempo de pandemia o início da vacinação nos per-
mita um regresso tão rápido quanto possível à vida normal. 
Para já, nunca é demais referir que também temos de fazer a 
nossa parte através do uso da máscara, distanciamento social 
e higienização frequente das mãos.

Luísa Rodrigues
Licenciada em Relações Internacionais 

A
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Todos os anos, procuramos abrilhantar esta época natalícia 
com o melhor à nossa mesa. Este ano, não será diferente! O 
melhor bacalhau, o fiel amigo que não pode faltar à nossa 
mesa está aqui, mas também as nossas bolachas e biscoitos 
em caixa metálica, com motivos de Natal. Há mel e compo-
tas, o sal, os chás; os enchidos certificados de grande qual-
idade, os queijos ou os congelados de categoria superior 
(peixes, mariscos, carnes certificadas ou os salgados). 

Para os amantes de doçaria tradicional, acha que consegue 
resistir a um pão-de-ló, às (já famosas) bolas-de-berlim ou 
ao pudim Abade de Priscos? 

E, claro, o vinho e os espumantes, com uma seleção exce-
cional do melhor que se faz em Portugal e também referên-
cias selecionadas das melhores propostas internacionais. 

Tudo isto pode fazer parte de um cabaz feito à medida, com 
produtos selecionados por si, para oferecer à familiares, 
amigos, mas também como oferta da sua empresa para tor-
nar o Natal de alguém muito mais saboroso! 

Desejamos a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um 
Ano Novo cheio de coisas boas! 



Rua Dr. Carlos LLoyd Braga 47,
4715-363 Braga
253 216 007
www.bacalhoeiro.pt  /bacalhoeiro



JUSTIÇA

60 · DEZEMBRO · 2020

Recentemente, vi uma série televisiva 
em que os personagens se candidatavam 

para receber e acolher crianças 
desfavorecidas na sua família. Gostaria 

de saber se isso existe em Portugal e, em 
caso afirmativo, como funciona e quais os 

requisitos para me poder candidatar. 

C
(A)COLHER EM FAMÍLIA
aro leitor, 

Em Portugal também existe a figura das chamadas Famílias 
de Acolhimento.

Não é por acaso que se diz que “é precisa uma aldeia intei-
ra para educar uma criança” (provérbio africano)! Num país 
onde existem atualmente milhares de crianças institucio-
nalizadas, houve necessidade de se alterar a lei no sentido 
de privilegiar a inserção dos menores no seio de famílias de 
acolhimento em detrimento das instituições. 

Neste sentido surgiu a figura do acolhimento familiar como 
uma medida que vai ao encontro do interesse da criança. 
Isto porque, a criança é entregue à confiança de alguém que 
vai prover as suas necessidades, cuidando d0 seu bem estar 
e educação, investindo no seu pleno desenvolvimento físico 
e psicológico. A criança é integrada num seio familiar, onde 
lhe são prestados todos os cuidados e lhe será concedida 
a atenção e amor que tanto necessita. Este nível de acolhi-
mento e amparo que toda a criança merece e requer, é, na 
verdade, muito mais fácil de se encontrar no seio de uma fa-
mília do que numa instituição onde estão inúmeras crianças 
com as mais diversas necessidades.

A primeira condição que se impõe para que uma família 
se candidate a ser uma família de acolhimento é a vontade 
e disposição de cuidar e educar uma criança, sendo que 
este cuidado vai desde as questões do dia a dia, tais como 
a escolaridade, a alimentação, o vestuário, a higiene, como 
abrange também todas as questões com a integração dessa 
criança num sistema familiar e social, questões essenciais 
que fazem parte do seu crescimento natural e saudável.

O que se pretende com esta medida é a verdadeira inte-
gração da criança na vida da família que a acolheu, como se 
dela realmente fizesse parte.

Podem candidatar-se casais com ou sem filhos, e também 
pessoas a solo, com idades compreendidas entre os 25 e os 
65 anos.

As famílias de acolhimento poderão receber menores de 
todas as idades, desde bebés, crianças ou adolescentes. O 
tempo em que estas crianças ficarão ao cargo dos candida-
tos varia conforme as necessidades de cada caso. Podemos 

estar a falar de um menor que ficará com a família de acolhi-
mento até que a sua família de origem reúna as condições 
necessárias para que seja capaz de o receber novamente, 
ou até à maioridade, dependendo sempre das reais circuns-
tâncias do caso concreto.

Ser família de acolhimento é um caminho que se percorre 
de mãos dadas com a instituição em que se candidatar, da 
qual receberão ajuda e apoio permanente da equipa técni-
ca. É essencial que os candidatos adquiram uma formação 
(gratuita), pelo menos inicial.

O acolhimento familiar pressupõe apoio financeiro mensal, 
tal como está previsto na lei. 

A título de exemplo, no norte de Portugal poderá contatar 
a fundação Mundos de Vida, que tem como áreas de in-
tervenção Braga, Vizela, Famalicão, Barcelos, Guimarães, 
Esposende, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Maia, Trofa e 
Santo Tirso (www.mundosdevida.pt ). 

Se lhe assiste a vontade de cuidar de uma criança institu-
cionalizada, acolhendo-a no seu lar, poderá contactar, sem 
qualquer compromisso, aquela fundação ou qualquer outra 
de outras áreas do país. Assim, poderá expor todas as suas 
dúvidas e perceber se o que pretende e o que está disposto 
a fazer se enquadra no papel de uma família de acolhimen-
to. Poderá também, numa fase inicial, comparecer num en-
contro com Famílias de Acolhimento que o esclarecerão e 
falarão das suas experiências, para deste modo melhor for-
mar a sua decisão. 

Uma vez tomada a decisão e feita a candidatura, terá de 
frequentar uma formação para o efeito. No final, integrará a 
Bolsa de Famílias de Acolhimento, e quando o Tribunal ou a 
Comissão de proteção de menores solicitar uma família para 
acolher um menor, será selecionado de acordo com o seu 
perfil.

Importa referir que as crianças que foram acolhidas no 
âmbito desta medida não poderão, face à lei vigente neste 
momento, ser adotadas pelas suas famílias de acolhimento, 
o que poderá suscitar sérias questões no que aos afetos res-
peita. Trata-se de uma medida que, ao contrário da adoção, 
tem caráter provisório, apesar de poder vigorar por muitos 
e bons anos.

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 .



A MARCA DO RESTAURO!
A PM Barbosa é especialista em conservação e restauro de arte 
sacra, uma empresa que aposta forte na tecnologia de ponta e nas 
técnicas mais avançadas, baseando a sua atividade no trabalho 
de profissionais altamente qualificados e com formação superior. 
O trabalho desenvolvido ao longo dos anos de seriedade e 
o reconhecimento do mercado em relação à qualidade do 
serviço prestado fazem com que a empresa, liderada por Pedro 
Barbosa, tenha obra realizada de Norte a Sul do país e além 
fronteiras, como são exemplos Brasil, Angola ou Espanha. Além 
da conservação e restauro de edifícios e imagens da Igreja, 
de instituições e de particulares, a PM Barbosa trabalha na 
confeção de esculturas, trabalhos em talha e mobiliário religioso, 
nomeadamente, ambões, andores, altares, cadeiras, credencias, 
retábulos, sanefas, sanefões, tocheiros, vias-sacras, com vários 
moldes disponíveis.

A PM Barbosa 
deseja a todos 
os clientes e 
amigos um
Feliz Natal e
um Próspero 
Ano Novo











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

E SE HOJE NÃO FALÁSSEMOS
DE COVID?

aro Pai Natal,

Espero que te encontres bem e que o Covid não tenha chega-
do à tua linda aldeia de neve.

Os duendes e a mãe Natal também estão bem? Por cá, oiço 
os adultos dizerem que o frio não afasta o Covid, e eu acredi-
to, mas, tenho esperança que, por viveres num sítio com tanta 
neve, e por estares tão bem protegido na tua casa com lareira, 
o Covid tenha tido muitas dificuldades em chegar aí.

Sabes, Pai Natal, não te pergunto se tu, os duendes e a mãe 
Natal estão bem, por estar interessado em saber se vais conse-
guir entregar os brinquedos, neste Natal. Nada disso, acredita 
que não. Escrevo-te, porque acho que todos nós nos temos 
esquecido de te perguntar como é que tu estás, como é que 
todos vocês estão. Acabamos por nos lembrar de ti, de vocês, 
só em Dezembro e acho que isso não é justo.

Escrevo-te, também, para te dar novidades sobre tudo por cá. 
Como sei que já estarás suficientemente informado sobre o 
que é o Covid e como sei (melhor, tenho a certeza!) que estás 
a cumprir com tudo o que deves, para evitares ficar doente, 
hoje vou escrever-te sobre coisas diferentes, para te ajudar a 
distrair e a sentires-te (se calhar) mais bem disposto. Sei que 
toda esta preocupação também nos cansa!  Era o que eu 
gostaria que fizessem comigo, sabes? Por cá, sabemos que a 
situação da pandemia é séria e que temos, todos, que ter mui-
to cuidado, mas, gostava de também falássemos sobre outras 
coisas, como dantes... O mais importante que sei, é que devo 
usar sempre máscara, manter o distanciamento, lavar várias 
vezes as mãos e…. a parte que mais me custa, nesta fase, evi-
tarmos estar com outras pessoas, que não sejam os meus pais 
e a minha irmã. Tenho saudades de estar mais vezes com os 
meus avós e com os meus primos, de ir dar caminhadas com 
eles, ajudar o avô a apanhar castanhas e jogar damas com a 
avó….mas, olha, para compensar, tenho-lhes telefonado qua-
se todos os dias, tenho-lhes feito videochamadas e peço-lhes 
para me enviarem cartas pelo correio. Só não quero é que se 
sintam sozinhos... e acho que estou a conseguir!

Ora, então, cá vão algumas novidades e perguntas para ti.

Sabes que no nosso país existe uma equipa de cientistas que 
trabalha, todos os dias, para proteger as plantas que estão em 
vias de extinção? Fizeram um livro, com todas as espécies de 
plantas que devemos proteger de modo especial. Por vezes, 
falamos mais dos animais em vias de extinção (que também 

têm que ter a nossa atenção), mas acho que nos esquecemos 
um bocadinho das plantas…

A propósito, sabias que na região do Douro,um grupo de espe-
cialistas libertou uma espécie muito rara de um abutre negro, 
que tinham encontrado desnutrido? É verdade. O abutre já 
está recuperado e, há dias, libertaram-no, para que ele possa 
voltar a viver nas montanhas da região. Não é fantástico o que 
fizeram? E as tuas renas, como têm estado?

Finalmente, consegui completar o meu puzzle de 500 peças.  
É uma paisagem, linda, que me faz pensar em muitos sítios 
onde quero voltar, assim que puder. Sabes, vejo, muitas vezes, 
todas as fotografias que os meus pais tiraram, em todas as fé-
rias que fizémos. Isso ajuda-me muito. De vez em quando, fe-
cho os olhos e penso em tudo o que vi, e fiz. Isso deixa-me muito 
bem disposto. Também uso muito, nesta fase, as visitas online, 
não só para voltar a lugares onde já fui, mas também para ir 
conhecendo outros, e fazer uma lista dos que quero ver, pre-
sencialmente.E tu, que truque usas, para te sentires mais feliz, 
quando precisas?

Sabias que uma dupla de ciclistas de pista, portugueses, ga-
nharam, recentemente,  bastantes medalhas num campeona-
to europeu? É verdade!  Por falar nisso, já viste bem as novas 
ciclovias que foram construídas em Lisboa? Não te dá vontade 
de teres umas iguais por aí, para dares umas voltas com a mãe-
-Natal? Claro, quando a neve te desse tréguas…

O que tens estado a ler? O que tens visto na televisão? Olha, 
eu acabei de ler um livro que falava sobre uma aventura de um 
rapaz e de um cão, na neve. Adorei, porque este livro conseguiu 
com que eu quisesse saber, sempre, o que ia acontecer, na pá-
gina seguinte.. Ainda me lembrei de ti, por causa das paisagens 
de neve de que o livro falava.

Envia-me notícias tuas, vossas! Conta-me, também, se pude-
res, novidades diferentes, que saibas. Se puderes, (e porque 
acho que talvez tu tenhas esse poder especial), este Natal, ten-
ta influenciar os adultos por cá, a falarem de coisas diferentes 
do Covid. Este será o único presente que te pedirei este ano, 
porque acho que será mais fácil de o conseguires fazer à dis-
tância! Assim, não tens que te arriscar, a sair de trenó. Este ano, 
aproveita para fazeres uma bela ceia de Natal, com os teus 
duendes e a mãe Natal. Algo que nunca tiveste!

Abraço grande!

De uma tua grande fã.
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O espaço Aromas do Deserto mudou de instalações em Maio 
de 2020, num ano que coincide com o 10º aniversário e com 
a mudança de conceito: passou a ter uma Clínica de Estética 
Avançada & Spa.

Liderado desde a primeira hora por Sónia Sá, este projeto foi 
inovador na cidade de Braga, quando surgiu, criando agora 
novas áreas de atuação, além dos serviços de corpo, rosto, De-
pilação a laser e Spa. A nova área direcionada para a Medicina  
Estética, Estética Avançada e  Spa apresenta novos serviços 
como Preenchimento com Ácido Hialurónico, Skinbooster, Re-
vitalização, Fios Líquidos, Jato Plasma, Plasmalift, entre outros, 
prestados por profissionais com formação específica.

A nível de corpo, dispõe de Mesolipo, Mesosculpt, Glúteo Up ou 
Blindagem Code. Além destes, Sónia Sá introduziu tecnologias 
inovadoras e exclusivas, com resultados surpreendentes, como 
o Laser Médico Fibra Ótica de Tripla Onda, um laser inovador e 
muito eficaz. “Apostamos muito na avaliação, por este motivo, 

todos os pacientes dispõem de consultas obrigatórias gratuitas 
antes de iniciar os tratamentos. Criámos uma área somente para 
Spa, onde pode realizar massagens de relaxamento para uma e 
duas pessoas, vários rituais spa ou Duche Vichy, por exemplo. 
Introduzimos também rituais específicos e personalizados para 
Festas de Aniversário, Festas de Criança, Festas de Casamento, 
pais e filhos, e despedidas de solteiro. No final deste ano lança-
remos também um novo site, com uma Loja Online, onde po-
derá adquirir os seus serviços e produtos”, explica a profissional.

Inovação, qualidade de serviço e equipa altamente qualificada 
são alguns dos predicados que fazem do Aromas do Deserto 
uma paragem obrigatória para cuidar de corpo e mente. Os cui-
dados com a higiene e segurança foram reforçados, em tempo 
de pandemia, mas Sónia Sá garante que “mesmo antes desta 
situação, a nossa equipa já obedecia a um conjunto de regras 
de segurança que achávamos importantes para a segurança dos 
clientes, por isso, pouco mudámos na nossa forma de trabalhar, 
com segurança e profissionalismo”. 



• HARMONIZAÇÃO FACIAL

• PREENCHIMENTO DE RUGAS

• PREENCHIMENTO E CORREÇÃO FACIAL

• MESOTERAPIA FRACIONADA

• LUXPEEL

• MESOBOTOX

• JATO PLASMA

• BLEFAROPLASTIA SEM CORTES

• LIPOPAPADAS

• KISSUM LIPS

• SEXYLIPS

• MESOLIPO

• LASER MÉDICO DÍODO FIBRA ÓTICA

NOVOS SERVIÇOS:

reservas@aromasdodeserto.pt
R. José António Cruz, 197 R/C
4715-343 Braga
937 482 916

AromasDeserto
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Arnaldo Pires
Médico Especialista em Medicina Interna
Chefe de Equipa do Serviço de Urgência 
do Hospital de Braga
Médico do Hospital Privado de Braga 
(Nogueira)

N
NO PRÓXIMO ANO… 
ADIRA AO PLANO DE VACINAÇÃO 
DA COVID 19!

um ano em que morreram milhares de pessoas, e milhões de 
pessoas foram confinadas por períodos, será difícil come-
morar. O ano em que, em alguns dias, morreram mais pes-
soas nos EUA, que no dia do atentado à base naval de Pearl 
Harbor, durante a  2ª guerra mundial, será difícil de esquecer. 
Num ano em que muitas famílias registam perdas de fami-
liares, ou familiares com graves sequelas, condicionadas 
pela infecção pelo Sars Cov 2, será impossível recordar com 
gosto, é certo.

Contudo, a verdade é que a comunidade científica reve-
lou união, com partilha de informação entre a comunidade 
médica, internacional. As revistas, de renome internacional, 
disponibilizaram seus conteúdos gratuitamente, durante 
meses. Os fármacos utilizados no início da pandemia foram 
sendo abandonados, perante a confirmação da sua não efi-
cácia ou benefício, quer em termos de diminuição da morta-
lidade, quer em termos de diminuição do número de dias de 
internamento ou por complicações.

As empresas de biotecnologia, espalhadas pelo planeta, 
trabalharam, incessantemente, para produzirem vacinas, 
testá-las e aprová-las. Em tempo recorde, estamos a iniciar 
um esquema vacinal, já em diversos países. 

Os hospitais, centros de saúde e unidades de saúde pública 
uniram-se e reinventaram-se contra a COVID 19, tentando 
não descurar as outras doenças, não foi fácil, nem sempre se 
foi bem sucedido.

Com a vacinação poderemos atingir uma imunidade de 
grupo, sem a mortalidade que seria expectável, para a atin-
gir o mesmo resultado, sem a vacina. 

As vacinas que estão a ser disponibilizadas, na Europa e nos 
EUA, garantem alta eficácia, sobretudo na redução de esta-
dos críticos, como a necessidade de admissão em cuidados 
intensivos. 

A indústria farmacêutica continua a trabalhar em fármacos 
para tratamento da COVID 19, a aplicar nos doentes forte-
mente sintomáticos. Até ao momento ainda nenhum fárma-
co foi aprovado, para além da, já em uso, dexametasona. É 
fundamental manter, também, esta frente de pesquisa. Para 

já uma grande esperança, e que se deve festejar, é a possibi-
lidade de vacinação, da população. Equipas de peritos estão 
a definir esquemas de vacinação, logística de distribuição e 
armazenamento, em Portugal. Uma tarefa enorme, mas por 
certo, será bem sucedida, dado que Portugal é um exemplo, 
mundial, a nível da implementação e cobertura dos planos 
nacionais de vacinação.

Nos últimos tempos tem havido uma grande discussão e 
preocupação, entre a população, sobre a vacinação. Já é 
tempo de se encarar a COVID -19 como uma doença peri-
gosa, que pode condicionar a morte, como já condicionou 
a milhares de pessoas, de diversas idades. Sem medidas de 
proteção, sem vacinação, dado que não existe tratamento, a 
mortalidade continuará a subir.

O vírus não se vê. Por vezes, as pessoas são portadoras as-
sintomáticas e durante um almoço familiar ou encontros 
prolongados, sem uso da máscara e de grande proximida-
de, podem infetar pessoas que gostam, e que podem vir a 
desenvolver doença grave. Não se pode fechar os olhos aos 
números publicados diariamente, com número de mortos 
ou internados. Contudo, não se pode deixar de comemorar 
os aniversários, o Natal, a Passagem de Ano, dentro da bo-
lha familiar ou por videochamada, com outras pessoas, para 
que tudo corra pelo melhor. Para já deve ser assim!

Não se deve cair no erro de recusar a vacina, se se pertence 
aos grupos de risco. Não se deve facilitar pela pessoa em si 
e pelos outros, pela necessidade de, em comunidade, ultra-
passarmos esta pandemia, com a menor morbimortalidade 
possível. Portugal tem um SNS fantástico, com excelentes 
profissionais e tem dado uma resposta, globalmente, boa. 
Contudo, há mortes que não se conseguem evitar, à luz da 
ciência atual. E perante este estado de emergência nacio-
nal, ninguém pode retomar o estilo de vida que possuía, as 
empresas não podem trabalhar como trabalhavam, os mais 
pobres passarão ainda pior.

Se lhe for recomendado, vacine-se para prevenir a COVID 
- 19.

Votos de Boas Festas!
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Drª Raquel Martins
Terapeuta da Fala
TrofaSaúde Hospital Braga e Guimarães
Pós-graduada em Motricidade Orofacial
Pós-graduada em Disfagias Orofaríngeas
Diferenciação em Processamento 
Auditivo Central

LEITURA… MAIS DO QUE LER… 
COMPREENDER!

s primeiros anos de escolaridade são fundamentais 
para o desenvolvimento das habilidades leitoras, 
em termos de fluência, prosódia, precisão, veloci-
dade e compreensão. Ler implica tirar sentido do 
que se lê, pelo que não se pode falar em leitura sem 
abordar a compreensão.

Em boa verdade, a leitura implica mais do que as-
sociar letras a sons, ou seja, envolve a capacidade 
de interpretar e armazenar, mentalmente, a nível 
da memória, um significado claro de uma mensa-
gem lida, designadamente, compreensão leitora. 
A compreensão leitora revela-se como um fator 
imprescindível, transversal a todas as situações 
diárias ao longo da nossa vida, sendo que, para as 
crianças e os adolescentes, é essencial para o su-
cesso escolar. Nas crianças, todas as disciplinas 
exigem capacidade de ler e compreender, consi-
derado um facilitador na perceção dos enunciados 
e consequente capacidade de resposta adequada.  

Assim, uma criança com dificuldades a nível da 
leitora ou com dificuldade na capacidade de ar-
mazenar e interpretar o que lê, é uma criança com 
alto risco de desenvolver dificuldades a nível da 
interpretação textual, da interpretação de pergun-
tas, entre outras, nas variadas disciplinas que com-
põem o ensino obrigatório. 

Pensar-se no treino exaustivo de leitura no 2º ciclo, 
é surreal, pois se as bases não estão fortalecidas, 
durante o primeiro ciclo, dificilmente se conseguirá 
atingir este objetivo pretendido mais tarde. Neste 
sentido, urge detetar as dificuldades leitoras o mais 
precoce possível. O processo de leitura não é au-
tomático e exige treino. Ninguém aprende a ler so-

zinho. A leitura implica disciplina no treino. Treinar, 
treinar e treinar é a palavra de ordem, desde tenra 
idade, falo, portanto, desde a entrada no primeiro 
ano de escolaridade. 

Estratégias facilitadoras de leitura:

• Hábitos de leitura regulares, desde a primeira in-
fância, seja numa primeira fase, apenas ouvindo a 
leitura parental, e com a entrada na escola a leitura 
autónoma;

• Leitura partilhada ou alternada com os pais;

• Leitura em voz alta;

• Fazer pequenos resumos orais do que leu;

• Ajustar os gostos leitores aos gostos da criança ou 
adolescente;

• Perguntas orientadoras parágrafo/parágrafo (a 
criança lê um parágrafo e no final alguém lhe per-
gunta “Como é que a fada resolveu a situação?”, 
“Onde decorre a ação?”, “Resume o que acabaste 
de ler…”;

• Elaborar esquemas, escrever palavras-chave;

• (…)

Neste natal, ofereça livros, desde tenra idade. Os 
livros transbordam conhecimento, enriquecem a 
alma e permitem navegar no mundo da imagina-
ção, sem sair do lugar. 

FELIZ NATAL!

O





REGRESSO ÀS PROVAS
Sugestões para 2021

Vivemos tempos nunca antes vividos. Vivemos infindáveis dias confinados a um espaço que 
se transformou transversalmente num ambiente de trabalho, exercício físico e descanso.

2021 augura-se como o ano do tão desejado regresso aos trilhos. Embora as incertezas ainda 
sejam muitas, está na hora de planificar o próximo ano. A Trail-Running.pt apresenta, então, 
três sugestões.

Por: Trail-Running.pt   Fotos: Município do Porto Santo; Eco Trail Florença/Canofotosports ; Ultra Sierra Nevada

PORTO SANTO NATURE TRAIL 
www.portosantonaturetrail.com
6 Março

Provas: PSNT 45,70 km (2.060 m D+); TPS 22,70 km (1.200 m D+); MTPS 8 km  300 m D+).

A “Ilha Dourada” prepara-se para receber a nona edição do Porto Santo Nature Trail, que acontece no dia 6 de 
Março e integra o circuito Trail Madeira 2020/2021.

Este evento inclui três provas competitivas que cobrirão a ilha de lés a lés: a mais longa, o Porto Santo Nature 
Trail (PSNT), de formato circular, com pouco mais de 45 km; a prova intermédia, com cerca de 22 km, intitulada 
de Trail do Porto Santo (TPS); e a mais pequena, o Mini Trail do Porto Santo (MTPS), com 8 km, em formato 
linear tal como a anterior.

Todas as provas são desafiantes e contrariam a noção que muitos têm relativamente ao perfil supostamente 
plano da ilha. Poderá contar com paisagens surpreendentes, onde se destacam picos mais emblemáticos, os 
vestígios das antigas fazendas, as escarpas, os miradouros que encaram o oceano azul e os moinhos. Aproveite 
esta ida ao Porto Santo para umas mini férias! 

ECOTRAIL FLORENÇA (ITÁLIA)
florence.ecotrail.com
27 Março

Provas: Trail 80 km (2,400m D+); Trail 43 km (1.100m D+); Trail 18 km (400m D+).

O ponto de partida e chegada das várias provas não poderia ser mais apropriado, uma vez que as mesmas 
arrancam da Piazzale Michelangelo, um dos melhores miradouros de Florença. Do alto, é possível contemplar 
a cidade em todo o seu esplendor.

Os 2400 metros de desnível positivo da prova rincipal criam uma ideia de percurso plano, ainda que tal não 
corresponda à realidade. Assim sendo, as zonas mais planas do percurso são os quilómetros iniciais e os finais, 
ambos à beira rio, e o restante percurso é caracterizado por um “sobe e desce”, através das colinas, passando 
por castelos, mosteiros, miradouros, parques e vielas de pequenas localidades.

As passagens pelos mosteiros de Madonna del Sasso e Monte Senario são dos momentos mais marcantes do 
percurso, sendo que estes constituem locais sagrados, onde é permitido aos atletas refrescar e comer uma 
sopa minestrone, num ambiente com centenas de anos.

ULTRA SIERRA NEVADA (ESPANHA)
www.ultrasierranevada.com
9, 10 e 11 Abril

Provas:  Ultra 97,5 km (5.480m D+); Trail 62 km (3.710m D+); Maratón 40 km (2.730m D+); Media 25 km 
(2.150m D+).

A Ultra Sierra Nevada é uma corrida de montanha de 97,5 quilómetros de ascensão contínua por caminhos e 
trilhos num enquadramento espetacular: o Complexo Monumental da Alhambra e o Generalife de Granada 
até a estação de esqui de Pradollano, coroado pelo Pico Veleta (3.200m). Esta prova conta com um desnível 
positivo acumulado de 5.480 metros, sendo o tempo limite para a sua conclusão de 24 horas.

Este evento é caracterizado pelas altas temperaturas registadas em julho que, por norma, levam a um elevado 
número de desistências por parte de atletas das várias provas. Este ano, em Abril, o evento apresentará condi-
ções climatéricas muito diferentes, ainda que igualmente exigentes.

Ester Alves, da equipa Salomon Suunto Caravela Seguros, é presença habitual no evento, averbando 4 vitórias 
femininas consecutivas na prova Maratón.

TRAIL  RUNNING
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A Revista Sim e a Trail-Running.pt vão estar presentes nestes 3 eventos. 
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A Revista Sim e a Trail-Running.pt vão estar presentes nestes 3 eventos. 
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ano 2020 está a ser intenso, com mudanças ines-
peradas, grandes transformações e muitas apren-
dizagens. Não sinto que esteja a ser difícil, mas sim 
exigente, é sem dúvida um ano que está a exigir ação, 
coragem, muita fé e uma grande dose de Inteligência 
Emocional.

Acredito que tudo o que nos acontece na vida tem um 
propósito, na maioria das vezes é ensinar-nos algo que 
nos permita crescer e elevar-nos. Penso que este ano 
de 2020, com todos os seus ensinamentos, está a ter 
como missão preparar-nos para outros tempos, uma 
Nova Era que acredito ser muito diferente daquela em 
que até hoje vivemos. Isto não nos deve amedrontar pois 
esta mudança chama-se evolução, e toda a história está 
recheada de períodos de mudanças, umas suaves e ou-
tras que se sentem de forma mais intensa. Compreender 
as nossas limitações e desenvolver a nossa Inteligência 
Emocional permite-nos abraçar e aceitar a mudança 
com mais confiança.

Quando acreditamos que todas as situações são apren-
dizagens que nos podem conduzir a uma melhor versão 
de nós mesmos, a vida torna-se mais leve e fácil de con-
duzir. Na verdade, as situações não são boas ou más, são 
apenas aprendizagens da vida. A forma como decidimos 
fazer essa aprendizagem é que pode ser mais ou menos 
intensa, mais ou menos dolorosa…

O bom e o mau dependem da perspetiva e dos olhos de 
quem vê. O que é bom para uma pessoa, pode não ser 
necessariamente para outra. Mas, pode também, acon-
tecer que o que é bom ou mau a dada altura das nossas 
vidas, mais tarde pode deixar de o ser. Quando apren-
demos e crescemos com as nossas experiências, salta-
mos para outro patamar, passamos a gostar e a querer 
outras coisas, a acreditar mais nas nossas capacidades e, 
por isso mesmo, a desejar algo diferente. E talvez estes 
dois verbos da última frase, Acreditar e Desejar, sejam 
o mais importante treino de Inteligência Emociona que 
sem dúvida melhoram muito o nosso Fitness Emocional. 

Esta é uma proposta de treino de Fitness Emocional que 
podemos fazer para preparar o ano que se avizinha. 

Reconhecer aquilo em que verdadeiramente acredi-
tamos e saber desejar o que é melhor para nós é um 
ato de muita inteligência emocional.

Na verdade, aquilo em que acreditamos e o que deseja-
mos é profundamente influenciado pela educação, cul-
tura, família, amigos, experiências, emoções… Perceber 
claramente as nossas crenças e os nossos desejos é uma 
tarefa que exige tempo, dedicação e compromisso. Mas 
depois de percebermos aquilo em que verdadeiramente 
acreditamos e desejamos, começamos a percebermo-
-nos muito melhor.

Este caminho de descoberta que percorremos até nós 
acaba por se revelar um bom desafio pois traz as melho-
res aprendizagens: aprendemos a conhecer-nos, a sen-
tir a nossa verdadeira essência e aquilo que nos move. Só 
sabendo quem somos, o que sentimos, como pensamos, 
como nos vemos, o que transmitimos aos outros sem 
que nos apercebamos… só assim podemos saber o que 
verdadeiramente desejamos e ter consciência do que 
nos está a impedir de lá chegar.

Só conhecendo-nos podemos perceber o que a 
nossa alma deseja e isso revelará aquilo em que 
verdadeiramente acreditamos.

Depois, tudo se torna mais fácil, ou não… Nós criamos 
aquilo em que acreditamos e o Universo conspira a nos-
so favor para nos ajudar. Quando acreditamos que po-
demos fazer a diferença na vida dos outros, que o mun-
do é um lugar amigável, que há muitas pessoas boas a 
fazer o melhor que sabem, o mundo devolve-nos essa 
realidade. Quanto acreditamos que apenas por sermos 
como somos já somos dignos de Amor, que merecemos 
ser mimados e cuidados, que os outros merecem sem-
pre o melhor de nós, o Universo retribui com tudo o que 
de melhor tem: relações saudáveis, satisfação na vida, 
abraços sinceros, felicidade, alegria e muito mais…

E o resto? E tudo aquilo que de menos bom nos 
acontece? E onde ficam todas as dores, mágoas e 
experiência menos positivas? 

Tudo isso faz parte das nossas vidas e todos temos situa-
ções dessas, uns mais do que outros, mas todos as te-
mos. O importante é não deixarmos que isso seja a nossa 
vida. Imperativo é que não passemos os dias a falar disso 
e a reproduzir as histórias que nos fizeram sofrer. De to-
das as vezes que contamos uma história vivemo-la, de 
todas as vezes que a repetimos acreditamos mais nela… 
Ela não deixa de existir se deixarmos de falar nela, ape-
nas assume menos importância nas nossas vidas e deixa 
espaço livre para que outras melhores possam entram.

Se repetimos vezes sem conta as situações dolorosas 
que vivemos, estamos apenas a dizer à vida que ainda 
não superamos e não fizemos as aprendizagens… Com 
esta atitude não é possível que a vida nos brinde com 
algo diferente pois há um TPC que ainda não está feito.

O ideal seria que conseguíssemos entrar em 2021 
sem TPCs atrasados, que conseguíssemos resolver e 
ressignificar tudo aquilo que nos prende ao passado 
e não nos permite ser a nossa melhor versão. Ainda 
temos uns dias para determinar o que não queremos 
levar na nossa bagagem emocional para 2021.

Esperemos o melhor do próximo ano e façamos também 
o melhor que sabemos com aquilo que ele nos trouxer. 
Acreditemos que merecemos tudo de bom que a vida 
tem para nos dar. Desejemos também sabedoria e força 
de vontade para o conseguir alcançar. Que 2021 seja um 
ano com muito Fitness Emocional!

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
PARA 2021

Ana Raquel Veloso
Academia de Fitness Emocional
www.academiafitnessemocional.com

O



Criada há quase 200 anos, corria o ano de 1828, a Confeita-
ria Santo António, que todos conhecemos por Luxa, é uma 
dos espaços de preservação dos sabores e saberes tradicio-
nais. E, nesta época natalícia, é tempo das especialidades que 
ninguém dispensa à mesa: o Bolo-Rei, de fabrico próprio, que 
pode ser trapalhão, tradicional ou de frutos secos, passando 
pelas Talassas, que são exclusivas do Luxa, os Massapães ou 
pão-de-ló da casa. Mais que um espaço comercial, a Confei-
taria Santo António é um livro vivo de histórias que devem ser 
preservadas e de um receituário que não pode cair no esque-
cimento. 
Também pode pedir aqui o seu bolo de aniversário, de fabrico 
próprio e com os recheios que mais gosta, e é o espaço perfei-
to para tomar o pequeno-almoço. Nos últimos anos, a LUXA é 
também o espaço indicado para comer salgadinhos sempre a 
sair, como os rissóis, as chamuças ou os bolinhos de bacalhau. 
O Natal é aqui! confeirarialuxa@hotmail.com

Praça Conde de Agrolongo, 85
4700-295 Braga
253 275 132

A gerência da Confeitaria Santo António 
(“LUXA”) deseja a todos os clientes e amigos 
um Bom Natal e um próspero Ano Novo!
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11ª edição do GUIdance – Festival Internacional de Dan-
ça Contemporânea já tem datas marcadas e parte de uma 
pergunta formulada pelo filósofo Gilles Deleuze em torno 
da obra de Espinosa, para tentar renovar a respiração de um 
festival que transporta consigo um percurso de 10 anos. O 
que pode o corpo? Uma questão em si mais relevante do que 
nunca olhando para o contexto particular em que vivemos. E 

também pelo trabalho de retornar ao corpo e repensar a relação com ele, matéria 
com que este festival nos ocupou nos últimos anos. Dando continuidade a esse 
trajeto com um novo eixo, esta edição assenta em dois pontos: experimentação 
e potência. O primeiro pela necessidade de descoberta de novas formas de en-
volvimento (interior e exterior) na relação com o corpo e o segundo pelo modo 
como ele é afetado. 

As peças desta edição, onde o corpo digital do festival se desenvolverá em maior 
complementaridade com a sua dimensão física, apresentam-se entre o Centro 
Cultural Vila Flor e o Centro Internacional das Artes José de Guimarães e os res-
petivos bilhetes e assinaturas já se encontram disponíveis nos websites d’A Ofi-
cina, bem acompanhados pela informação de cada uma das propostas artísticas 
desta edição. 

Sofia Dias & Vítor Roriz abrem esta 11ª edição do GUIdance com a estreia abso-
luta de Escala no Grande Auditório do CCVF, a 4 de fevereiro, às 19h30. Escala é 
uma peça que encerra o projeto Infiltração de Sofia Dias e Vítor Roriz no Teatro 
do Bairro Alto, coprodutor desta criação juntamente com A Oficina. Interpretada 
por Bruno Brandolino, Joahn Volmar e Luís Guerra, pretende abranger a ideia 
de corpo coletivo/social que tem permanecido à margem do trabalho predomi-
nantemente em dueto desta dupla. Um novo dia (5 fevereiro) surge no festival 
e abrimo-nos para conhecer a Coreografia de João dos Santos Martins e inter-
rogarmo-nos sobre como seria se uma dança falasse expressivamente para que 
se fizesse entender. Coreografia mostra-se às 19h30 no CCVF e foca-se na rela-
ção entre a coreografia enquanto suporte artístico não-comunicativo e a língua 
gestual como sistema de vocabulário baseado em gestos cujo fundamento é, 
precisamente, viabilizar a comunicação na esfera social. A coreografia, tal como 
imaginada por Raoul Feuillet no seu tratado, era redigida, primeiro, em papel, e 
só posteriormente interpretada e transposta para o corpo. João dos Santos Mar-
tins centra-se neste paradoxo, tentando articular processos de incorporação e 
apropriação em dança. 

O GUIdance entra no fim-de-semana com um dia de dupla apresentação. Às 
16h00 de sábado (6 fevereiro), Flora Détraz visita a Black Box do CIAJG para tra-
zer até nós um espetáculo que acontece no interior de uma glote ou no fim per-
dido de uma gruta, em tempos ancestrais, na pré-história ou em tempos futuros, 
depois da história. Em Glottis, três figuras – pessoas que veem de olhos fechados, 
xamãs em hipnose, ou simples sonâmbulas – entregam-se a práticas misteriosas. 
No mesmo dia, às 19h00, a coreógrafa Maguy Marin faz-nos regressar ao palco 
maior do CCVF para nos apresentar aquela que é já considerada uma obra-pri-
ma da história da dança contemporânea. Criada em 1981, a peça May B é basea-
da em textos e personagens de Samuel Beckett, que anseiam por quietude, mas 
não conseguem deixar de se mover.

A primeira semana do festival fecha com tripla apresentação (a 7 de fevereiro às 
16h00 e no dia 8 às 10h30 e às 15h00) pelas mãos dos mesmos protagonistas 
que a abriram, desta feita com um espetáculo especialmente dirigido às famílias 

com crianças maiores de 3 anos de idade. Com Sons Mentirosos Misteriosos, 
Sofia Dias & Vítor Roriz partem à procura da qualidade mágica que emerge da 
fricção entre som e imagem. Num festival repleto de projetos alicerçados em 
coprodução, este não é exceção, contando com os coprodutores LU.CA Teatro 
Luís de Camões (Lisboa), Materiais Diversos (Cartaxo), Théâtre de la Ville (Paris), 
Teatro Nacional São João (Porto), A Oficina (Guimarães). 

Após recuperado o fôlego, a mesma dupla de criadores assume o salto para a 
segunda semana do festival com Um gesto que não passa de uma ameaça, aqui 
apresentado numa remontagem do premiado e viajado espetáculo que em 2012 
se apresentou em Guimarães, em plena Capital Europeia da Cultura. Como 
quando repetimos uma palavra até ela perder o seu significado, Sofia Dias & Vítor 
Roriz procuram neste trabalho (com coprodução Box Nova/CCB, O Espaço do 
Tempo, CDCE) situar-se nesse momento de perda e atribuição de sentido, de 
degeneração e transformação, indo ao encontro do modo caótico como a nossa 
mente percebe e associa acontecimentos. Assim, libertam-se de determinismos 
semânticos e sintáticos, dissimulam a hierarquia aparente entre a palavra, a voz, 
o movimento e o gesto e aspiram a novas constelações de sentido que reflitam 
a complexidade da experiência humana que tão ingenuamente se tenta conter 
em sistemas e modelos. Esta última aparição de Sofia Dias & Vítor Roriz nesta edi-
ção do GUIdance acontece na Black Box do CIAJG a 10 de fevereiro (19h30). 

O dia 11 é marcado pela estreia absoluta da nova criação da coreógrafa Vera 
Mantero com a Cia. Dançando com a Diferença, que em 2021 celebra 20 anos de 
existência. “Modificar a imagem social das pessoas com deficiência” foi o objeti-
vo principal do projeto-piloto que deu origem a esta iniciativa, sendo certo que 
a companhia tem contribuído, de diferentes formas, para esta mudança. Vera 
Mantero é a tradução viva dos pressupostos que continuam a nortear as ações 
da Dançando com a Diferença. Com uma carreira pontuada pela ousadia, pela 
inovação, pelo questionamento de padrões e convenções sociais vigentes, Vera 
Mantero é assim a coreógrafa convidada para este momento de celebração, que 
ajudará a companhia a prosseguir o seu caminho com esta coprodução com 
marca d’A Oficina apresentada às 19h30 no CCVF. 

Hugo Calhim Cristovão & Joana von Mayer Trindade é a dupla responsável pela 
estreia absoluta de Fecundação e Alívio neste Chão Irredutível onde com Gozo 
me Insurjo a 12 de fevereiro (19h30) no CCVF. Esta nova criação – coproduzida 
pel’A Oficina, Theatro Circo, Asta-Festival ContraDança e Centro Cultural de 
Belém – interroga no ato e no resultado da (dita) dança o conceito de irredução 
de Bruno Latour, em “Irreductions”, e a função de gozo e volúpia na revolta e no 
transgressivo, destruidor de fronteiras e classificações abstratas/elitistas, que 
este implica. 

A 11ª edição do GUIdance encerra com duas estreias nacionais de criadores 
internacionais no mesmo dia. Falamos de sábado, dia 13, data em que somos 
confrontados às 16h00 pela peça Warrior, de Anne-Mareike Hess, coreógrafa e 
performer sediada no Luxemburgo e em Berlim. Seduzida pela crença de que 
um homem forte e feroz é tudo o que precisamos para salvar o mundo, Anne-
-Mareike Hess embarca numa jornada a solo para nos tornarmos guerreiros. Im-
buída numa paisagem sonora distorcida, e ao mesmo tempo suave, emerge uma 
imagem profundamente poética da fragilidade humana e da rutura interior. 

O derradeiro espetáculo do festival oferece-nos um reencontro e um desfecho 
protagonizado pela consagrada companhia belga Peeping Tom. Reencontro, 
pela nova visita desta companhia que nutre já uma grande afinidade por este 
palco que várias vezes pisou perante plateias esgotadas. Desfecho, lembrando 
que depois de Vader (Pai) e Moeder (Mãe) – espetáculos que também subiram 
ao palco do CCVF –, Kind (filho) é a terceira parte da trilogia familiar desta inter-
nacionalmente aplaudida companhia. Nesta criação, apresentada às 19h00, Ga-
briela Carrizo e Franck Chartier exploram diferentes fontes de psicose do ponto 
de vista da criança. 

Os bilhetes já se encontram disponíveis por valores entre os 2 e os 10 euros, assim 
como as assinaturas do GUIdance 2021 – que garantem acesso a 3 ou 5 espetá-
culos à escolha por 20 ou 30 euros, respetivamente –, podendo ser adquiridos 
online em aoficina.pt, ccvf.pt e guidance.pt, e presencialmente nas bilheteiras de 
equipamentos geridos pel’A Oficina como o Centro Cultural Vila Flor (CCVF), a 
Casa da Memória de Guimarães (CDMG), o Centro Internacional das Artes José 
de Guimarães (CIAJG) ou a Loja Oficina (LO), bem como nas lojas Fnac, Worten 
e El Corte Inglés. Foto: Hervé Deroo

CORPO, ENCONTRO, EXPANSÃO, LIMITES, 
POTÊNCIA SÃO MATÉRIA COMBUSTÍVEL RUMO 
AO GUIDANCE 2021
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Showroom da Interiorismo by 
Elias Pacheco foi cenário para 
videoclip de Zé Amaro e José 
Malhoa

Com o nome “Coração 
ferido”, o novo videoclip dos 
dois artistas consagrados 
decorreram no Showroom da 
Interiorismo by Elias Pacheco. 
No momento, estiveram 
presentes, além dos artistas 
e toda a equipa de produção, 
o o Excelentissimo Senhor 
Presidente da Camara 
Municipal de Paredes, Drº 
Alexandre de Almeida, que 
fez questão de cumprimentar 
todos os envolvidos.

José Malhoa, Alexandre de Almeida, Elias 
Pacheco e Zé Amaro num momento de 
descontração, durante as gravações





O Showroom da Interiorismo by Elias Pacheco recebeu vários convidados, 
que puderam assistir de perto a todas as movimentações do video que já pode 
ser visto nas plataformas digitais dos dois artista, nomeadamente, o youtube 
(www.youtube.com/watch?v=dk5r7r_nAFs). A música romântica conjuga 
os dois estilos de Zé Amaro e José Malhoa. Mais uma vez, Elias Pacheco 
mostra a sua versatilidade e capacidade de adaptação, configurando o seu 
showroom para um objetivo específico e para responder à solicitação de 
dois grandes amigos.







As nossas propostas são inspiração para 
criar ambientes e fazer famílias felizes. 
Descobrimos agora que também podem 
ser sinal de criatividade aplicado a outros 
contextos e a novas formas de apresentação.

Desde o início do projeto Interiorismo by Elias 
Pacheco que é a capacidade de responder 
aos desafios que nos faz crescer e avançar.





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

Mais que sítios para viver, 
criamos espaços que vão fazer 
parte da memória de cada 
família. Criamos harmonia e 
singularidade, adaptando e 
personalizando cada projeto a 
quem o vai habitar e dar-lhe vida. 
Interiorismo by Elias Pacheco 
é uma forma de estar na vida. 
Escolha mudar connosco.




